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zase se mi to stalo… VÏdy je to stejnû pfiekvapivé jako i krásné, povzbuzující, povzná‰ející
a pfiitom tak nezaslouÏené.
Tentokrát v Pittsburghu. Byl jsem pozván na svûtovou premiéru nové verze muzikálu
Flashdance Toma Hedleyho, Robbieho Rotha a Roberta Caryho. Odehrávala se v tamní
Heinz Hall s kapacitou 2.300 míst. Bylo plno, inscenace byla v˘borná a diváci byli nad‰ení.
Skvûlá hudba, reÏie, choreografie, v˘borní taneãníci, herci a zpûváci v jednom… A k tomu
znamenitû efektní i úãelná scéna pÛvodem ãeské (!) scénografky Kláry Zieglerové. Zajisté
znáte stejnojmenn˘ film, kter˘ se odehrává právû v onom Pittsburghu. Na‰emu divadlu se podafiilo získat práva na prvé evropské uvedení tohoto nového muzikálu. Stane se tak jen pár
dnÛ po jeho premiéfie na Broadwayi, a to 21. záfií t. r. na na‰í Hudební scénû.
âekal jsem na zaãátek pfiedstavení, kdyÏ mi ná‰ evropsk˘ agent pfiedstavil jednoho z autorÛ, Toma Hedleyho, kter˘ napsal scénáfi pro tento muzikál. A tehdy se to znovu stalo!
Pokolikáté uÏ! Hned po pfiedstavení mi Tom zaãal vyprávût o tom, jak miluje ãeskou literaturu, Milana Kunderu, France Kafku, Václava Havla, a jak je proto rád, Ïe se jeho dílo bude
v Evropû uvádût poprvé právû v âeské republice…
Sly‰el jsem to uÏ tolikrát! Jasnû, Ïe jsem si den pfied tím staãil v jedné pittsburghské restauraci povyprávût s ãí‰nicí, vnuãkou ãesk˘ch pfiistûhovalcÛ, o tom, jak plakala, kdyÏ jejich
mûsto, resp. jejich hokejov˘ t˘m, opou‰tûl Jaromír Jágr, ale v‰ude v zahraniãí, kde jsem kdy
pracoval, a nebylo tûch zemí zrovna málo, jsem sly‰el stále jedno a totéÏ: Kundera, Kafka,
Kafka, Kundera, Havel…
I jsem si zaãal klást otázku: „Proã, proã zrovna oni mezi jin˘mi?“ A dozvídal jsem se
opakovanû zjednodu‰enû totéÏ: neparazitovali! Mûli svÛj pohled na svût, svÛj styl, neubliÏovali, byli sví – u‰lechtilí egoisté. V Nûmecku, Norsku, Slovinsku, Itálii, Rakousku, Holandsku,
·panûlsku – v‰ude stejná úcta k tûmto jménÛm, k jejich tvÛrãí svobodû – tvÛrãí autenticitû
v umûní. Nepí‰u o tom v‰em proto, Ïe bych byl py‰n˘ na to, ãemu se fiíká národní pfiíslu‰nost.
Byl jsem prostû vÏdy nad‰en z toho, jak se ve v‰ech tûch rÛzn˘ch fieãech opakovala radost nad
specifickou schopností hluboké umûlecké anal˘zy na‰ich ÏivotÛ.
Nedávno jsem ãetl o jednom umûleckém kritikovi, kter˘ se rozhodl, Ïe vstoupí do dûjin
tím, Ïe uãiní z paskvilu geniální dílo pod jím ‰ífien˘m imperativem: „A kdo tomu, co hlásám,
nerozumí, kdo neuznává pfiedloÏené (onen paskvil) jako geniální dílo, musí se stydût pfiede
v‰emi za svou omezenost…“ a kupodivu se mu podafiilo instalovat hovadinu jako souãást
umûní! A kolik se pak na‰lo epigonÛ tûch zhovadilostí ve vífie, Ïe v nesrozumitelnosti, okázalé drzosti, nehumánnosti apod. spoãívá podstata toho, co vz˘vají podobní „kalkulující teoretikové umûní touÏící po své kariéfie“ jako to nejvy‰‰í…
Ov‰em Kundera, Kafka, Havel a jiní jejich úrovnû – úrovnû osobní v˘jimeãnosti a tedy
originality, nepotfiebují obdobné extravagantnû sobecké vykladaãe! Oni jsou totiÏ na celém
svûtû pfiirozenû vnímáni jednotliv˘mi lidmi bez diktátu „vût‰inov˘ch mouder“ jako témûfi
„hlasy bohÛ“, jako ti, ktefií nám zvûstují skrze svou tvorbu vzácné a v˘jimeãné natolik úÏasnû, Ïe to spontánnû vnímáme jako… jak to nazvat, kdyÏ se slovo „umûní“ stalo zdrojem kupãení? Nejlépe je to nechat osobnímu zkoumání – ãtení, koukání, vnímání – a pak si kaÏd˘
z nás sám bez nápovûd mÛÏe fiíct, zdali byl fascinován, ãi nikoliv… a jestli má proã spûchat pfii
setkání s „krajanem“ geniálního spisovatele s osobním konstatováním: „Ale vÏdyÈ vy jste z té
zemû, kde tvofiil…!“
Na shledanou pfii v‰ech setkáních v Mûstském divadle Brno
se s Vámi za v‰echny kolegy tû‰í
Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a

Foto: jef Kratochvil,

Joseph Kesselring

režie Petr Gazdík

režie Stanislav Moša

19. ledna 2013

Foto: jef Kratochvil

PreMiéra na hudeBní Scéně

liStování
31. ProSince 2012

SilveStr v MdB
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Jacques Prévert
PARIS AT NIGHT
Tfii sirky jedna po druhé ‰krtnutá do noci
První abych vidûl tvÛj cel˘ obliãej
Druhá abych vidûl tvé oãi
Poslední abych vidûl tvá ústa
A tma pustopustá aby mi to v‰e pfiipomnûla
KdyÏ leÏí‰ v objetí mého tûla
/pfieloÏil Adolf Kroupa/

DÛleÏité je,
aby se nedílnou souãástí du‰e
stala u‰lechtilost.
Mahátma Gándhí,
2. fiíjna 1869, Britská Indie
– 30. ledna 1948, Nové Dillí, Indie,
jeden z nejvût‰ích
politick˘ch a duchovních vÛdcÛ Indie.
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Christopher
Weyers

Petr ·vancara

Stanislav
Mo‰a

Petr
Hlou‰ek
Michal
Isteník

Foto: Tino Kratochvil

Alan
Novotn˘

16. Prosince 2012

křídla 2011/2012
3
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1. Cenu kolegia revue Dokofián pfiedává
Jef Kratochvil a v˘tvarník Stefan Milkov
Milanu Uhdemu
2. Cenu bezpeãného zázemí pfievzala od
Petra Gazdíka paní Simona Lepoldová
3. Za pfiínos Mûstskému divadlu Brno
byl ocenûn Ing. Jifií Kaláb
4. Nejv˘raznûjãí tvÛrãí poãin –
Christopher Weyers za scénu k muzikálu
Jekyll a Hyde, tlumoãí: Sylva Smutná,
pfiedává: Jan Hru‰ka – útoãník Komety Brno
5. Nejpopulárnûj‰í hereãka – Hana Holi‰ová,
pfiedává badmintonista Petr Koukal
6. Nejpopulárnûj‰í herec – Ale‰ Slanina,
pfiedává basketbalistka Ivana Veãefiová
a skifafika Mirka Knapková
7. Inscenací sezóny se stal muzikál Pokrevní
bratfii, cenu pfievzal reÏisér Stanislav Mo‰a
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nûní pfiece sklízejí pfiedev‰ím velké americké
nebo americky stfiiÏené muzikály, a ty já neumím ani umût nechcu a nemoÏu, dyÈ su
z Brna, teda Krpolák. Tím víc mû potû‰ila ta
okfiídlená so‰ka, která mi teì trÛní na psacím
stole.
Jak jste byl spokojen˘ s inscenací? Splnila
va‰e oãekávání ãi spí‰e pfiedstavy, které jste
o Divé Báfie mûl?
Z Divé Báry mám jednoznaãnou radost. Juraj
Nvota ji reÏíroval nejen s náramn˘m pochopením, ale dal jí oÏít ve trojrozmûrném prostoru tak, Ïe autora v dobrém zaskoãil.
Hudbu obou skladatelÛ Leo‰e Kuby a Milo‰e
·tûdronû se za velkorysé pomoci ‰éfdirigenta
Ondfieje Tajovského a s pfiispûním Karla
Cóna podafiilo dovést k v˘sledku, kter˘ se líbí
mnû a snad i divákÛm, ale není podbíziv˘.
Scéna Tomá‰e Rusína je prostá a pfiitom poetická, kost˘my Zuzany ·tefunkové jsou pÛ-

S koncem roku a zaãátkem nového se obvykle rekapituluje. OhlíÏet se zpût musí b˘t
urãitû pfiíjemnûj‰í, kdyÏ za svou práci pfiebíráte ceny, jako napfiíklad Milan Uhde. Kfiídla
sezóny 2011/2012 kolegia Dokofián dostal, jak
jinak, za Divou Báru.

v oslnění

Milan uhde
Vypadal jste pfii pfiedávání opravdu pfiekvapenû. Neãekal jste, Ïe Bára vám dá Kfiídla?
Práce na Divé Báfie mnû dala kfiídla. Ale
s Kfiídly s velk˘m ká jsem na mou du‰i nepoãítal a nominaci nebral váÏnû. Úspûch a oce5
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S Andreou Bfiezinovou na
premiéfie muzikálu Divá
Bára, reÏie: Juraj Nvota

vabné a nápadité a choreografie Hany Litterové stejnû tak. Andrea Bfiezinová jako Bára
je skvûlá, naprosto jsem se do ní zamiloval,
arci s laskav˘m svolením své Ïeny. Herci mû
do jednoho nadchli. Zní to jako reklama, ale
jinak to neumím vyjádfiit.

Dokonãit hru na shakespearovské téma
a hlavnû dopsat svoji vzpomínkovou knihu,
to jste si naplánoval pfied rokem jako pfiedsevzetí, jaká je realita? Vezmûme to postupnû – nová hra, je hotová?
Nová hra není hotová. Potkala mû nejrÛznûj‰í
rozpt˘lení – kniha statí o ãesk˘ch autorech,
která vyjde v lednu 2013 a jejíÏ pfiíprava mû
stála více ãasu, neÏ jsem pfiedpokládal, a pak
pracovní skupina usilovnû formulující zadání
pro v˘bûr nového fieditele praÏského Národního divadla; namanuly se i jiné úkoly, které
ne‰lo odmítnout, takÏe mám co dohánût.
S odstupem jsem si pfieãetl první ãást té hry
a zjistil, Ïe jsem si mylnû myslel, Ïe je v pofiádku a Ïe se na ni dá plynule navázat. Chyba
lávky: bude na tom je‰tû práce jako na kostele.
O ãem by mûla b˘t?
Jde o variaci na Shakespearovo Zkrocení zlé
Ïeny. Má hrdinka je po v‰ech stránkách tak
vynikající, Ïe ãe‰tí muÏ‰tí slabo‰i na ni nemají, a proto o ní ‰ífií, Ïe je nafoukaná, nepfiístupná, pfiemoudfielá a zkrátka nesnesitelná
a zlá. Její pfiíbûh zaãíná v prvních dnech po
6
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na sebe prozradí nejen to, co na sebe pfiídruhé svûtové válce a o její pfiízeÀ se pokoupadnû povûdût nechtûl, ale i to, co o sobû
‰ejí dva muÏi, kaÏd˘ úplnû jin˘. Ale zkrotit se
pfiímo nevûdûl.
ji nepodafií.
Vzpomínková kniha má pr˘ nést název Co
Mimochodem, pokud tento rozhovor vy‰el,
na sebe vím. Kdy se objeví na knihkupecpak je jasné, Ïe jsme pfieÏili konec svûta. Mûl
k˘ch pultech?
jste obavy, Ïe skuteãnû nastane, nebo jste si
Vzpomínková kniha se nakonec jmenuje
byl jist˘, Ïe svût se bude toãit dál?
Rozpomínky a název Co na sebe vím se pfieNahromadilo se mi tolik práce, povinností
místil do podtitulu. Chystá ji nakladatelství
a závazkÛ, Ïe jsem na konec svûta nemûl kdy
Torst, ale nejdfiív musím dopsat chybûjících
ani pomyslit, natoÏ se bát. Ani jsem kloudnû
asi tfiicet stran a cel˘ text zredigovat. Je
nezachytil datum, kdy mûl nastat. To, na co
dlouh˘ a zcela jistû pln˘ zbyteãn˘ch podrobnemám ani nejmen‰í vliv, vytûsÀuji, snad s v˘ností, které budu muset ‰krtnout. Na pultech
jimkou poãasí. Ale napfiíklad politiku pokláse mûla objevit do poloviny roku 2013, ale to
dám za sféru, na kterou máme vliv zatracenû
bych byl musel rukopis odevzdat 31. fiíjna
siln˘, jen ho dobfie nevyuÏíváme.
2012. ProtoÏe se to nepovedlo a ani na termín
Do roku 2013 pfiecházejí zmínûné zanedbané
konce ledna 2013 nemohu vzít jed, probûhne
úkoly z loÀska – rozepsaná hra a vzpomínstart knihy úmûrnû pozdûji.
ková kniha. Novû pfiibyla mozartovská jedMimochodem, co na sebe víte a co prozranoaktovka pro Milo‰e ·tûdronû a Vladimíra
díte?
Morávka jako pfiedehra k zam˘‰lené velké
Vím toho na sebe dost, pamûÈ mi zatím slouÏí
mozartovské inscenaci v Huse na provázku.
dobfie. Povím na sebe v‰echno, co vím, aÈ si
Na rok 2014 jsem Stanislavu Mo‰ovi slíbil
mÛj autoportrét z toho vyjde jako nepfiíli‰ lipfiedloÏit dal‰í muzikál, tentokrát o „muÏi
chotiv˘. Chtûl bych „sám sebe psát“, jak to
s jiskrou“ a o tom, jak to s ním mûla jeho
kdysi pojmenoval Franti‰ek Halas, a to vyÏapartnerka tûÏké. Bude nejvy‰‰í ãas zaãít na
duje b˘t k sobû pfiísn˘ a neúprosn˘. Je to
tom pracovat. V srpnu 2013 mi konãí mandát
svého druhu zpovûì, a ta se t˘ká pfiedev‰ím
pfiedsedy Rady âeské televize. I na to se
hfiíchÛ. Pan katecheta Josef Nedoma mû na
tû‰ím.
Text: Jifiina Veselá,
gymnáziu uãil, Ïe má smysl jen tehdy, je-li
foto: jef Kratochvil
úplná.
A co na sebe víte, ale
neprozradíte?
Neprozradím to, co se
kromû mû t˘ká nejintimnûj‰ího soukromí dal‰ích
lidí. Zvefiejnit sám sebe
je mé právo, pfii vyprávûní o sv˘ch bliÏních
takové právo nemám
a chci a musím b˘t ohledupln˘.
A co o sobû nevíte?
Co o sobû nevím, vyplyne tak jako tak na
povrch mezi fiádky,
budou-li dostateãnû upfiímné a otevfiené. To je
S pfiedsedou Kulturní komise RMB
vlastnost ve‰keré krásné
Stanislavem Michalíkem a jeho Ïenou
literatury, je-li diktována
potfiebou pravdy: autor
7
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Jule Styne
Bob Merrill
Isobel Lennartová

27. - 30. Prosince 2012

stadttheater ingolstadt
9

Foto: jef Kratochvil
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orchestr Mdb

truMPeta hubert ratschker

10
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Narozen ve ·ternberku. K hudbû ho pfiivedl
jeho otec – vynikající hudebník Hubert
Ratschker. Studoval na konzervatofii v KromûfiíÏi u prof. Lazara Cruze, poté krátce
v Praze a v Brnû, kde svá studia dokonãil. JiÏ
pfii studiích tíhnul k jazzové, funkové a popové hudbû a v tomto smûru ho podporoval
prof. Vladimír Weber. Po absolvování konzervatofie fungoval v mnoha hudebních formacích a spolupracoval na rÛzn˘ch multiÏánrov˘ch projektech.
Od roku 2005 je ãlenem orchestru Mûstského
divadla v Brnû, kde pÛsobí jako 1. trumpetista. Souãasnû hraje ve vynikající funkové
formaci SHOWSTATION a pfiedev‰ím v profesionálním brnûnském bigbandu B Side
Band, kter˘ je úzce spjat s fenomenálním
zpûvákem Vojtûchem Dykem. V tomto bigbandu hraje na pozici sólotrumpetisty. Má na
svém kontû desítky natoãen˘ch alb ve v‰ech
moÏn˘ch hudebních Ïánrech. Koncertuje jak
u nás, tak i v zahraniãí a hostuje v mnoha seskupeních.
Zima v plné síle, jak˘ je vá‰ vztah k zimním
sportÛm?
Jsem milovníkem zimních sportÛ! Nejradûji
rakouské Alpy a na malink˘ch lyÏeãkách tzv.
Big Foot. Je to absolutní relaxace, jen musíte
obãas mrknout, jestli jedete stále po správné
stopû. Naposledy kdyÏ jsem si vyjel, a to
úplnû sám na ledovec, tak jsem se ztratil
a musím vám fiíct, Ïe uÏ jsem byl pomalu smífien s tím, Ïe se mé krásné vysportované tûlo
stane potravou nechvalnû známého a vyhlá‰eného milovníka ãesk˘ch trumpetistÛ vlka
alpského, v Rakousku znám˘ jako Der Alpen
Wolf. A hádejte, jak to dopadlo? Nechal jsem
se seÏrat!
Jak jste spokojen se zvukem orchestru Mûstského divadla Brno?
V tomto orchestru hraji jiÏ nûkolik let
a spolu s kolegy, se kter˘mi mne mimo jiné
spojuje veliké pfiátelství, se vÏdy spoleãnû
snaÏíme, aby zvuk orchestru byl vÏdy na co
nejvy‰‰í moÏné úrovni!
Muzikantská dráha otvírá prostor pro imaginaci, kdy jste toho nejvíc vyuÏil?
Imaginace je sebeuspokojující element, se
kter˘m jsem v kontaktu kaÏd˘ den. Ale dá se
to brát i jinak.

Jaké jste proÏil nejvût‰í dobrodruÏství, nejen
s trubkou?
Myslíte s trumpetou? DobrodruÏství je nûco,
co neodmyslitelnû patfií k Ïivotu kaÏdého
správného muzikanta. No a jako kaÏd˘
správn˘ umûlec jsem byl také vylouãen ze
studií. Bûhem jednoho roku, neÏ jsem se dostal zpût k dostudování, jsem vystfiídal
spoustu obãansk˘ch povolání. Kopal jsem v˘kopy, prodával kfieãky... Jedno z m˘ch velk˘ch dobrodruÏství je z turné s Vojtou
Dykem a brnûnsk˘m B Side Bandem, kdy
jsem byl nucen bránit se davu spofie a jinak
nevhodnû odûn˘ch fanynek, které se na mû
vrhly v temném podchodu metra. Ale to
víte... já uÏ radûji pohodu a klid.
Máte ve svûtû v˘razn˘ muzikantsk˘ vzor?
Na tuto otázku vám odpovím okamÏitû
a bez pfiem˘‰lení. Ty vzory jsou dva. A to
mÛj otec, také Hubert zase po svém otci,
a prof. Vladimír Weber, u kterého jsem studoval na brnûnské konzervatofii. MÛj otec je
obrovsk˘ muzikant a jeden z tûch ‰ÈastlivcÛ,
Ïe je pfiírodou samou. Byl ke mnû v hudbû velice pfiísn˘ a nic mi neodpustil. Hodnû bylo slziãek. Dfiel jsem jako muflon v fiíji Jeho slova,
která mám stále v hlavû a snaÏím se jimi neustále fiídit jsou: Málo mluvit! Hodnû hrát!
To jen díky jemu teì odpovídám na va‰e
otázky. No a pan profesor, nesmírnû to
moudr˘ ãlovûk, mne, a to nejen v hudbû,
zase nauãil pokofie a správnû pouÏívat to, co
je pro nás v‰echny tím nejcennûj‰ím... a to je
na‰e srdce a du‰e! Mûli bychom se nad tím
v‰ichni alespoÀ na chvilku zamyslet a uvidíte!
Zaãnou se dít zázraky!
Kolik nástrojÛ (myslím trubek) jste bûhem
své kariéry vystfiídal?
Myslíte trumpet? Vystfiídal jsem v Ïivotû
hodnû nástrojÛ i trubek, ale aÏ v na‰em divadle jsem na‰el tu pravou!
KdyÏ do kina, tak na jak˘ Ïánr?
Urãitû na animované pohádky! Jé, to je krása
si takhle odpoãinout...
Otázky poloÏil a s Nikonem pracoval
jef Kratochvil

11
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reÏisér Petr Kracik

Martin Havelka
a Evelína Kachlífiová
Lucie Zedníãková

Martin Havelka
a Lucie Zedníãková

zkoušky

Mefisto

režie Petr kracik

Hana Kováfiíková
a Martin Havelka

zkušebna 2

Foto: jef Kratochvil
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Vítûz divácké ankety Kfiídla
v kategorii Nejoblíbenûj‰í inscenace
sezóny 2011/2012

ka
vá

Foto: jef Kratochvil

vá

reÏie Stanislav Mo‰a
11. - 14. února 2013

hrajeMe na hudební scéně
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Čert tě veM!

hana holišová
14
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S Petrem Gazdíkem
v muzikálu PapeÏka,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Za posledních pár sezón má Hana Holi‰ová
na kontû hned nûkolik velk˘ch hlavních rolí,
které by samy o sobû u jin˘ch vydaly na cel˘
hereck˘ Ïivot. O tom, Ïe se s nimi dovede
úspû‰nû poprat, svûdãí ohlasy divákÛ, které jí
letos vynesly uÏ tfietí vítûzství v anketû Kfiídla.

V ãem jsou pro vás leto‰ní Kfiídla jiná neÏ
ta dvû pfiedchozí z let 2009 a 2010?
Letos jsou porcelánová. (smích) Jinak jsou
stejnû krásná jako ta pfiedchozí, protoÏe jsou
od divákÛ.
Kam si so‰ku vystavíte?
První dvû so‰ky Kfiídel stály donedávna na
mikrovlnce. Nejspí‰ to zní nelichotivû, ale
bylo to opravdu jen doãasnû, z ryze praktick˘ch dÛvodÛ. Teì uÏ jim dopfieju místo dÛstojnûj‰í.
Jak se teì vlastnû má Hanka Holi‰ová?
Unavenû, ale hezky.
Kdybyste mûla rekapitulovat, jak˘ pro vás
byl minul˘ rok?
Byl nároãn˘ a krásn˘ ve v‰ech smûrech.
Vûfiím a doufám, Ïe v‰echno, co mû v nûm
potkalo, k nûãemu bylo a posunulo mû to lidsky i herecky dál…Velikou radost mi tfieba
udûlali mí kolegové, ktefií mi jako pfiekvapení
po premiéfie Funny Girl uspofiádali soukrom˘
rautík s v˘born˘mi pochutinami na‰eho
ultrasuperfamózního ‰éfkuchafie Ale‰e
Slaniny. Moc si jich, nejen za to, váÏím.
Dafiilo se vám od práce uniknout a vyuÏít
ãasu pro sebe?
Ve voln˘ch dnech, kter˘ch opravdu moc není,
se vÏdycky snaÏím dohánût své resty, aÈ uÏ
jsou to setkání s pfiáteli nebo s rodinou. Ale
hlavnû se snaÏím odpoãívat.

Minul˘ rok byl nároãn˘ a krásn˘

15
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Na‰la jste ãas zajet si i do sv˘ch milovan˘ch
Beskyd?
Na Beskydy se ãas musí vy‰etfiit vÏdycky. Sice
jen na pár dní, ale i tak to stojí za to.
Pojìme si ten vá‰ hereck˘ loÀsk˘ rok trochu
projít. Únor 2012 byl ve znamení muzikálu
PapeÏka. Jak se vám dafiilo pfievtûlit se do
role zboÏné dívky, byÈ tfieba jen ze smy‰lené
legendy?
Já Janu vÛbec nevidím jako ukáznûnou zboÏnou dívku. Naopak navzdor nevoli svého otce
i doby ‰la za tím, v co vûfiila. Chytrá, silná, ale
i Ïivelná a temperamentní, obdafiena talentem a pílí.
Po Viole ve Veãeru tfiíkrálovém to pro vás
byla uÏ druhá role v muÏském pfievleku. To
uÏ se v nûm musíte cítit jako doma, ne?
Já se za muÏe pfievlékla uÏ víckrát. Poprvé to
bylo v Noci na Karl‰tejnû, kterou mimochodem v karlínském divadle v Praze hrajeme
stále – uÏ devát˘m rokem. Hlavnû jsem poznala, Ïe to ti muÏ‰tí mají jednodu‰‰í. (smích)
V dubnu jste si naopak zafiádila v komedii
Tfii v tom. Jak vám je v blázniv˘ch situacích
toãících se okolo svatebních námluv?
Pfii tomto zkou‰ení bylo velmi inspirativní
sledovat nûkteré kolegy, aÈ uÏ Milana Nûmce,
Mí‰u Isteníka nebo Petra ·tûpána. UÏívám si
to, jak je kaÏdá repríza úplnû jiná, aÈ uÏ díky
divákÛm, nebo rozdovádûn˘m kolegÛm.
âerven pro vás znamenal návrat k Ïenské
hrdince s tûÏk˘m Ïivotním osudem. Jak moc
se vás dotkl emocionální pfiíbûh muzikálu
Pokrevní bratfii?
Role paní Johnstonové byla nároãná z mnoha
dÛvodÛ. Hrát svobodnou matku nûkolika
dûtí. Îenu, která má navzdory nelehkému
Ïivotu stále nadhled a humor. Matku, které
pfied oãima zemfiou její synové… Mám toto
pfiedstavení moc ráda. Je silné, opravdové,
neskuteãnû pestrobarevné, plné vtipn˘ch
scén, ale zároveÀ bolesti a zoufalství.
Sama je‰tû matkou nejste, ale dovedete si
pfiedstavit, Ïe byste nûkdy byla schopná
takového ãinu: vzdát se jednoho z dvojãat?
Je fakt, Ïe se dennû pí‰e o podobn˘ch
skutcích zoufal˘ch Ïen. Sama si to neumím
ani pfiedstavit, ãelit takovému rozhodnutí.
Pevnû doufám, Ïe mû nic podobného
nepotká jinde neÏ na jevi‰ti.

V muzikálu
âarodûjky z Eastwicku,
reÏie: Stanislav Mo‰a

UÏ na zaãátku této sezóny pfii‰el muzikál
Funny Girl, kter˘ nabízí pro hereãku dvû
odli‰né polohy. Cítíte se líp v té bláznivûj‰í
nebo váÏnûj‰í?
Cítím se krásnû v obou, uÏ proto, Ïe tuhle roli
mÛÏu hrát. Nemám vysnûné role, ale tahle
patfií rozhodnû k tûm, které jsou za odmûnu.
Líbí se mi na Fanny právû ta rÛznost hereck˘ch poloh a tváfií, které k ní patfií. Cesta
ztfie‰tûné, ale talentované a cílevûdomé dívky
z niÏ‰í vrstvy, aÏ na post velké divadelní star,
která vsadila na nesprávné srdcové eso…
Bylo to velké hledání a taky trápení, aÈ uÏ
doma nad scénáfiem, nebo na zkou‰kách. Je
to obrovsk˘ adrenalin a nádhern˘ pocit, kdyÏ
pak sly‰íte odezvu z publika a cítíte, Ïe to funguje.
Role vyÏadovala i jízdu na koleãkov˘ch
bruslích. Jak jste se s tím popasovala?
Na koleãkov˘ch bruslích jsem stála jen
párkrát v dûtství. Po zji‰tûní, Ïe se jim ve
Funny opravdu nevyhnu, jsem musela zaãít
trénovat. TakÏe jsem celá ochrániãovaná
16
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Která z tûch v‰ech rolí, co jsme zmínily, vám
nejvíc dala a se kterou jste se naopak nejvíc
natrápila?
Nenapadlo by mû, Ïe mû v jednom roce a pod
stfiechou jednoho divadla mÛÏe potkat tolik
krásn˘ch rolí. KaÏdá z nich pro mû byla moc
dÛleÏitá a nemûnila bych. Po v‰ech stránkách
byla nejnároãnûj‰í Fanny, která je zásadním
tahounem celého pfiíbûhu, má opravdu intenzívní hereck˘ i pûveck˘ part a z jevi‰tû odbíhá
jen kvÛli dal‰ímu rychlému pfievleku.
Ner˘suje se vám tfieba i nûjaká dal‰í spolupráce v praÏském divadle, v televizním seriálu nebo v reklamû?
Herecká práce pro televizi se r˘sovala, ale
nakonec nevy‰la. R˘suje se dal‰í, ale kdo ví –
nechám se pfiekvapit. MÛj tajn˘ plán je: aÏ do
dÛchodu toãit kaÏd˘ pÛlrok reklamu na
novou pfiíchuÈ Fidorky. (smích)
Text: Lenka Suchá,
foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil
a s pÛjãenou helmou jezdila na
parkovi‰ti pfied domem a ãekala
jsem, kdy mi kolemjdoucí zaãnou
házet drobné, neboÈ to byla
opravdu podívaná. (smích) Absolvovala jsem dokonce i dvû
lekce s profesionálním lektorem,
kter˘ mi s tûmi nejdÛleÏitûj‰ími
zákonitostmi bruslení hodnû pomohl. S nûkter˘mi „fígly” mi pomohl i pan Youtube. Teì doufám,
Ïe najdu odvahu i ãas jezdit
nadále a trochu se v tom zdokonalit.
Ve Funny Girl se na jevi‰ti
potkáváte i se svou maminkou.
Jak se vám spolu hraje?
Potkaly jsme se na jevi‰ti uÏ nûkolikrát, ale ve Funny je to poprvé,
co mi máma hraje mámu, takÏe
samozfiejmû vyuÏíváme toho, co
máme natrénováno ze Ïivota.
Mamka hledí okem mámy, ale
i hereãky a zpûvaãky. Byla jsem
ráda, kdyÏ za mnou pfii‰la s nûjakou pfiipomínkou. Obãas jsem
na ni byla urãitû i nevrlá, ale ona
ví, Ïe to bylo jen v zápalu nervÛ
a boje. Mám v ní velkou oporu.
17

Dokoran_unor2013_Sestava 1 24.1.13 13:35 Stránka 19

zná – rozko‰i z vyprávûní: radostnû se kochá vûãnû se
opakující lidskou po‰etilostí i skepticky pfiemítá nad tím,
„co je psáno tam nahofie“ a zdali jsme jako divadelní postavy napsáni dobfie ãi nikoli. ZároveÀ v‰ak Kundera
svou vytfiíbenou komedií skládá – v nejistém svûtû, kde
víme jen to, Ïe jdeme vpfied, protoÏe „vpfied – to je
v‰ude“ – v postavách Jakuba a Pána neokázalou poctu
muÏskému pfiátelství.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jan Mazák, Viktor Skála, Andrea Bfiezinová,
Lucie Zedníãková, Martin Havelka, Patrik Bofieck˘,
Jakub Zedníãek, Mária Lalková, Jaroslav Matûjka, Jana
Musilová, Ladislav Koláfi a Vojtûch Blahuta.

hrajeMe
Klaus Mann: MEFISTO
Lidstvo pfiestalo vûfiit, Ïe za v‰ím zlem stojí ìábel. Skuteãnost je v‰ak mnohem hor‰í: ìábel je v nás. A kdyÏ ne
rovnou ìábel, tak alespoÀ jeho komplic. Kde se v ãlovûku rodí ono potencionálnû ìábelské? Dramatizace
slavného románu Klause Manna, jenÏ poprvé vy‰el roku
1936, hledá odpovûì v sugestivním pfiíbûhu talentovaného, leã chorobnû ctiÏádostivého herce, kter˘ v p˘‰e
a v touze po velk˘ch rolích, v touze po slávû, zaprodá
svou du‰i nacistické moci. Tento herec – Hendrik Höfgen, kter˘ na jevi‰ti virtuóznû ztûlesÀuje postavu Mefista,
postavu z Goethova dramatu, se nakonec sám stává Mefistem svého druhu. SvÛdn˘m, uhranãiv˘m miláãkem,
jemuÏ divadelní i filmov˘ Berlín leÏí u nohou, ale také
zaprodancem sv˘ch nûkdej‰ích ideálÛ a Ïivotních lásek.
MannÛv Mefisto v˘stiÏnû zachycuje ty momenty, které
setrvale hrozí strhnout moderního ãlovûka do pekla
vlastních ambicí a p˘chy. VÏdyÈ zaprodat du‰i je tak
snadné!
ReÏie: Petr Kracik
Hrají: Martin Havelka, Lenka Janíková, Lucie Zedníãková, Milan Nûmec nebo Igor Ondfiíãek, Michal Isteník,
Viktor Skála, Evelína Kachlífiová, Hana Kováfiíková,
Pavla Vitázková, Jan Mazák, Ladislav Koláfi a dal‰í.

Alois a Vilém Mr‰tíkovi: ROK NA VSI
Jednu z nejskvostnûj‰ích kapitol ãeské literatury pfiijede
do Brna pfiedstavit Jihoãeské divadlo z âesk˘ch Budûjovic. Románová kronika utkaná z jedineãn˘ch osudÛ neuvûfiitelnû krut˘ch, ironick˘ch i dojemn˘ch. Balada plná
syrové poezie, stfiepin v blátû, perliãek na dnû, groteskních dûjÛ, padajících plotkÛ, zmaten˘ch obecních úãtÛ.
Slavná románová kronika o Ïivotû obyvatel jedné moravské vesnice. Staré lidové obyãeje, hlahol zvonÛ zvoucí
lidi k bohosluÏbû, Ïivot v harmonii s pfiírodou a pevn˘
fiád, jehoÏ poru‰ení se nikomu neodpou‰tí. Ale lidské
touhy, vá‰nû, hfiíchy i zrady vÏdycky ãefiily poklidné hladiny…
ReÏie: Bfietislav Rychlík
Hrají: Roman Nevûãn˘, Jaroslava âervenková, Bibiana
·imonová, Lucie Konãoková, Dana Verzichová, Pavel
Oubram, Jifií ·esták, Vûra Hlaváãková, Václav Li‰ka
a dal‰í.

Robin Hawdon: DOKONALÁ SVATBA
Svatební obfiad a chvíle pfied ním jsou obvykle situací,
kdy se lámou Ïivotní osudy. Tak je to i v jedné z nejlépe
napsan˘ch komedií souãasnosti. Bill s Ráchel jsou
‰Èastní. Bill s Ráchel se budou brát. Oba se na svatbu
velice tû‰í. I Tom, BillÛv svûdek, se tû‰í. I Ráchelini
rodiãe se tû‰í. A krásné svatební apartmá je pronajato...
JenÏe ráno pfied svatbou se Bill probudí v posteli po noci,
kterou si nepamatuje, s dívkou, kterou si nepamatuje,
a navíc si ani nepamatuje, co se mezi nimi dûlo – a dívka
fiíká, Ïe leccos. Nezb˘vá neÏ ji okamÏitû ukr˘t do
koupelny a za vydatné pomoci svûdka Toma a nebohé,
do vûci omylem zapletené pokojské Julie, se pokusit v‰e
utajit pfied nevûstou a její matkou, zatímco na radost pijící otec zaãíná pÛsobit hotelové obsluze mírné komplikace. V‰echno se navíc definitivnû zaplete ve chvíli,
kdy Tom zjistí, která to dívka s Billem strávila noc. V‰e
v této komedii zámûn, lÏí a nedorozumûní spûje k nevy hnutelné katastrofû, která se nakonec ukáÏe paradoxnû
b˘t tím nej‰Èastnûj‰ím fie‰ením. Skvostná klasická situaãní komedie zku‰eného britského dramatika Robina
Hawdona obletûla od své premiéry v roce 1994 jevi‰tû
celé Evropy...
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Lenka Janíková nebo Svetlana Janotová, Milan
Nûmec, Petr ·tûpán, Hana Holi‰ová, Lucie Zedníãková,
Ludmila Mecedorová, Zdenûk Bure‰.

Lucius Annaeus Seneca: FAIDRA
PÛvodnû fiecká báje o Faidfie, kterou zniãí ne‰Èastná
láska k nevlastnímu synovi Hippolytovi, je dnes známá
pfiedev‰ím díky slavné Racinovû tragédii, která vychází
nejen z Euripidova Hippolyta, ale i Senecovy Faidry.
Mnoho dal‰ích autorÛ se tímto m˘tem inspirovalo volnû,
napfi. Eugene O’Neill ve své Touze pod jilmy ãi Robinson Jeffers v básni Cawdor a dramatu Îena z Kréty. Pfiíbûh je to stále Ïiv˘, jako jsou je‰tû pofiád Ïivé lidské
touhy a bolesti, a dnes jako jindy hovofií o nezmûrné
a zniãující síle nenaplnûné lásky, o propastech lidské
du‰e. Je to krátké, hutné drama bez velk˘ch odboãek mífiící k jádru, které nefie‰itelnou situaci pitvá nemilosrdnû,
z hlediska stoického moralisty, ale bez okázalého moralizování – dává totiÏ prostor k pochopení celé té tragické
události. V inscenaci hostuje hereãka Helena Dvofiáková, absolventka JAMU a léta ãlenka na‰eho souboru,
která za ztvárnûní role Faidry v praÏském Divadle
v Dlouhé získala Cenu Alfréda Radoka.
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Helena Dvofiáková, Luká‰ Janota, Viktor Skála,
Emma âerná, Igor Ondfiíãek, Eva Jedliãková, Hana Kováfiíková a Eva Ventrubová.

Milan Kundera: JAKUB A JEHO PÁN
Svûtoznám˘ ãesk˘ prozaik napsal v roce 1971 brilantní
melancholickou komedii, popisující roztodivné pfiíhody
‰lechtického Pána a jeho plebejsky moudrého sluhy Jakuba. Text s podtitulem „pocta Denisi Diderotovi“ v‰ak
není pouhou dramatizací Diderotova románu Jakub Fatalista – je labuÏnicky rozko‰nickou variací jeho hlavních
témat, hrav˘m dom˘‰lením Diderotov˘ch paradoxÛ
oãima ironického skeptika 20. století. Milan Kundera
touto hrou vzdává hold jedné z nejvût‰ích rozko‰í, jakou

Joseph Kesselring:
JEZINKY A BEZINKY
ANEB ARSENIK A STARÉ TETY
Byl to Jan Werich, kter˘ tuto hru vidûl na Broadwayi
a kter˘ ji nechal pfieloÏit a uvést v âechách v roce 1958.
DÛvodem jeho nad‰ení byl fakt, Ïe se na divadle je‰tû
nikdy pfiedtím tolik nesmál…! Tedy právû jemu jsme
dnes vdûãni za to, Ïe se mÛÏeme i my bavit jednou z nejslavnûj‰ích detektivních komedií svûtové dramatiky, jejíÏ
dûj se odehrává v milém a pohodlném domû, z jehoÏ stûn
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PrograM únor
Činoherní scéna

hudební scéna

1.2. pá 18.00 dokonalá svatba

1.2. pá 19.30 očistec

C5/E5

2.2. so 19.30 jakub a jeho pán

2.2. so 19.30 očistec

A6/AB6

3.2. ne 19.30 jakub a jeho pán

3.2. ne 18.00 očistec

E7

8.2. pá 14.00 Mefisto

4.2. po 18.00 očistec

8.2. pá 19.30 Mefisto

C5

5.2. út 19.30 očistec

9.2. so 19.30 Mefisto

P

6.2. st 19.30 očistec

C4

10.2. ne 19.30 Mefisto

D

7.2. čt 19.30 očistec

A4/AB4

11.2. po 19.30 Mefisto

A1

8.2. pá 19.30 očistec

A5/AB5

12.2. út 19.30 Mefisto

A2

11.2. po 19.30 Pokrevní bratři

A2013/M2013

13.2. st 19.30 Mefisto

A3

12.2. út 19.30 Pokrevní bratři

R2013/X2013

14.2. čt 18.00 charleyova teta

13.2. st 19.30 Pokrevní bratři

Z2013/T2013

17.2. ne 19.30 brouk v hlavě

14.2. čt 18.00 Pokrevní bratři

18.2. po 19.30 rok na vsi Jihočeské divadlo České Budějovice

18.2. po 18.00 jekyll a hyde

19.2. út 19.30 faidra

19.2. út 18.00 jekyll a hyde

E2

E2/C2

22.2. pá 19.30 jezinky a bezinky

AB5

21.2. čt 19.30 Papežka

23.2. so 19.30 jezinky a bezinky

AB6

23.2. so 14.00 sněhurka a 7 trpaslíků

24.2. ne 19.30 jezinky a bezinky

E7

23.2. so 17.00 sněhurka a 7 trpaslíků

25.2. po 19.30 Mefisto

AB1

24.2. ne 14.00 sněhurka a 7 trpaslíků

26.2. út 19.30 Mefisto

AB2

24.2. ne 17.00 sněhurka a 7 trpaslíků

27.2. st 19.30 Mefisto

AB3

28.2. čt 19.30 Mefisto

AB4

Jezinky a bezinky

Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
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PREMiéRA

vEřEJná gEnERálkA

hosTování

DERniéRA

PrograM březen
Činoherní scéna

hudební scéna

1.3. pá 19.30 zkrocení zlé ženy

8.3. pá 14.00 zorro

2.3. so 19.30 Mefisto

8.3. pá 19.30 zorro

3.3. ne 18.00 dokonalá svatba

9.3. so 19.30 zorro

A6/AB6

5.3. út 19.30 jakub a jeho pán

10.3. ne 19.30 zorro

D/E7

6.3. st 19.30 koločava

11.3. po 19.30 zorro

A1/AB1

7.3. čt 18.00 koločava

12.3. út 19.30 zorro

E2/C2

8.3. pá 18.00 koločava

A2

13.3. st 19.30 zorro

A3/AB3

10.3. ne 18.00 My fair lady (ze zelňáku)

14.3. čt 19.30 zorro

A4/AB4

11.3. po 19.30 My fair lady (ze zelňáku)

15.3. pá 19.30 zorro

C5/E5

16.3. so 19.30 zorro

P

12.3. út 19.30 faidra

AB2

13.3. st 19.30 Mojžíš

17.3. ne 15.00 zorro

14.3. čt 18.00 Mojžíš

17.3. ne 19.30 zorro

15.3. pá 19.30 Mefisto

18.3. po 19.30 zorro

A5

16.3. so 18.00 charleyova teta

19.3. út 19.30 zorro

17.3. ne 18.00 charleyova teta
19.3. út 19.30 Mefisto

A2/AB2

20.3. st 18.00 zorro
21.3. čt 19.30 zorro

C4

20.3. st 18.00 škola základ života

22.3. pá 19.30 zorro

A5/AB5

21.3. čt 19.30 jezinky a bezinky

23.3. so 19.30 koncert pro krtka

22.3. pá 18.00 jezinky a bezinky

25.3. po 19.30 divá bára

C2

24.3. ne 19.30 jezinky a bezinky

D

25.3. po 19.30 zkrocení zlé ženy

A13

28.3. čt 18.00 sněhurka a 7 trpaslíků

26.3. út 19.30 zkrocení zlé ženy

M2013

29.3. pá 18.00 sněhurka a 7 trpaslíků

27.3. st 19.30 zkrocení zlé ženy

R2013

30.3. so 14.00 sněhurka a 7 trpaslíků

28.3. čt 19.30 jezinky a bezinky

AB4

29.3. pá 19.30 jezinky a bezinky

C5

26.3. út 18.00 divá bára

Divá Bára

30.3. so 18.00 jezinky a bezinky
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dého lidského bytí, se stali Pokrevní bratfii ve svûtû tolik
oblíben˘m titulem, v anketû Kfiídla je diváci zvolili za nejoblíbenûj‰í inscenaci sezóny 2011/2012.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Ale‰ Slanina nebo Du‰an Vitázek, Luká‰ Janota
nebo Jifií Mach, Hana Holi‰ová nebo Markéta Sedláãková, Luká‰ Vlãek nebo Stanislav Slovák, Ivana Odehnalová nebo Svetlana Janotová, Lenka Janíková nebo
Ivana VaÀková, Rastislav Gajdo‰ nebo Igor Ondfiíãek
a dal‰í.

d˘chá spí‰ atmosféra viktoriánské Anglie neÏ newyorsk˘
Brooklyn padesát˘ch let. Dvû star‰í elegantní dámy, sestry Abby a Marta Brewsterovy, pfiíjemné a pohostinné
sleãny, zvou podobnû staré pány na bezinkové víno…
V této rajské pohodû se v‰ak dûjí vûci nadmíru podezfielé... A tak, kdyÏ tety nav‰tíví jejich synovec Mortimer,
nestaãí se divit…
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Zdena Herfortová, Jana Gazdíková, Petr ·tûpán,
Jaroslav Matûjka, Martin Havelka, Evelína Kachlífiová,
Vojtûch Blahuta, Zdenûk Bure‰, Karel Mi‰urec, Tomá‰
Sagher, Michal Isteník a Robert Urban.

Frank Wildhorn, Leslie Bricusse: JEKYLL A HYDE
Od roku 1886, kdy Robert Louis Stevenson publikoval
svou novelu Podivn˘ pfiípad doktora Jekylla a pana
Hydea, vzru‰uje tento pfiíbûh mysl autorÛ, ãtenáfiÛ i divákÛ po celém svûtû. Postihuje totiÏ v geniální metafofie
odvûké tíhnutí lidstva k dobru i zlu a zápas, kter˘ mezi
tûmito dvûma póly v kaÏdém z nás probíhá. Má doktor
Jekyll ‰anci zvítûzit nad sv˘m druh˘m já, v˘lupkem
v‰eho zla Edwardem Hydem, kter˘ s ním nane‰tûstí sdílí
totéÏ tûlo? Muzikál skladatele Franka Wildhorna a libretisty Leslie Bricusseho na toto téma slavil jiÏ velké
úspûchy po celém svûtû. Strhující pfiíbûh v ohromující dekoraci, v˘jimeãné herecké a pûvecké pfiíleÏitosti ãiní
z jeho uvedení v na‰em divadle dal‰í mimofiádnou pfiíleÏitost zaÏít to nejv˘znamnûj‰í, co svûtové hudební divadlo souãasnosti nabízí.
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Petr Gazdík nebo Du‰an Vitázek, Ivana VaÀková
nebo Viktória Matu‰ovová, Johana Gazdíková nebo
Hana Holi‰ová, Milan Nûmec nebo Karel ·karka, Ladislav Koláfi nebo Milan Lindner a dal‰í.

Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a: OâISTEC
Oãistec je podle církevní tradice fáze, v níÏ se lidská du‰e
osvobozuje od sv˘ch pozemsk˘ch hfiíchÛ a zapomíná na
ve‰keré tûlesné slasti, aby mohla vstoupit do vûãného
Ráje. I pfies utrpení a trápení, která jsou s tímto stavem
spojená, dochází nakonec k naprostému a zaslouÏenému
osvobození. Tento metafyzick˘ stav pojímá na‰e nová
hudební komedie Oãistec zcela reálnû. Tfiíãlenná skupina
svobodomysln˘ch rockerÛ se jistou shodou okolností
ocitne v jakémsi podivném klá‰tefie, kde jsou najednou
nuceni vzdát se v‰eho fyzického/pozemského, co dosud
povaÏovali za jedin˘ a opravdov˘ smysl sv˘ch ÏivotÛ.
Deny, Jerry a Bas jsou na toto zvlá‰tní místo uneseni
tfiemi okouzlujícími dívkami, které se je spolu s ostatními
ãleny fiádu snaÏí prostfiednictvím pfiímé konfrontace pfiesvûdãit, Ïe podstatou lidského bytí má b˘t jakési vy‰‰í
poslání. V ãele s matkou pfiedstavenou dovolují mni‰i
a mni‰ky nahlédnout tfiem „v˘trÏníkÛm“ do ÏivotÛ tûch,
ktefií svou touhu po tûlesnosti, mamonu, ãi obÏerství pfiehnali a sami za to potom tvrdû zaplatili. V pfiíbûhu se
tedy setkáme jak s hrabûnkou Báthory, tak s MaháradÏou z Dhárí ãi Pepíkem Stalinem a Dolfíkem Hitlerem.
Nic ov‰em není tak jednoznaãné, jak na první pohled vypadá. UkáÏe se, Ïe Matka Marie má se sv˘mi oveãkami
ponûkud pragmatiãtûj‰í plány, neÏ se navenek jeví a zachováme pro tuto chvíli jako pfiekvapení, kdo dojde ke
skuteãnému oãi‰tûní. Budou to oni tfii nevázaní mladíci,
nebo nadpozemská bytost Andûla, která dosud nepoznala jin˘ neÏ klá‰terní svût?

Stano Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán, Karel Cón:
SNùHURKA A 7 TRPASLÍKÒ
Pfiíbûh, kter˘ znají snad v‰ichni – po smrti laskavé
královny matky si pfiivádí hodn˘ Král domÛ zlou
Macechu, která nedokáÏe snést krásu své nevlastní dcery.
A kdyÏ zemfie i Král, je jí mladá Snûhurka vydána zcela
na milost a nemilost. Pfied smrtí ji zachrání jen útûk do
hlubin temného lesa. Na konci této strastiplné pouti v‰ak
stojí k jejímu ‰tûstí útuln˘ domeãek se sedmi post˘lkami
– jedna pro Prófu, jedna pro Kejchala, jedna pro Dfiímala,
jedna pro Rejpala, jedna pro Stydlína, jedna pro ·tístka
a jedna pro ·mudlu. Jen péãe Ïenské ruky tu jaksi chybí
a post˘lky jsou ponûkud malé. Ov‰em Macecha se dozví,
Ïe Snûhurce se podafiilo uniknout jejím spádÛm
a rozhodne se jí zbavit sama... Na pozadí známé pohádky
bratfií GrimmÛ, jemnû inspirováni proslulou animovanou
verzí Walta Disneyho, tvofií hudební skladatel Karel Cón
a libretisté Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘ a Petr ·tûpán
svou osobitou stavbu, plnou horrorového napûtí,
ztfie‰tûného humoru i pohádkové laskavosti. V‰e
samozfiejmû kofienûno pÛvabn˘mi, chytlav˘mi písniãkami. Snûhurka a 7 trpaslíkÛ má v‰echny pfiedpoklady
b˘t pfiíjemn˘m pfiedstavením, nabízejícím dostatek radosti i potû‰ení dûtem i dospûl˘m. Zkrátka milou
zábavou pro celou rodinu.
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Radka Coufalová nebo Svetlana Janotová, Jan
Apolenáfi nebo Milan Nûmec, Rastislav Gajdo‰ nebo
Petr ·tûpán, Robert Jícha nebo Ale‰ Slanina, Ladislav
Koláfi nebo Igor Ondfiíãek, Jifií Mach nebo Du‰an Vitázek, Jakub Uliãník, Robert Musialek nebo Luká‰ Vlãek,
Jakub Przebinda nebo Jifií Ressler, Michal Matûj, Vojtûch Blahuta nebo Alan Novotn˘ a dal‰í.

Willy Russell: POKREVNÍ BRAT¤I
Pfiíbûh anglického dramatika a písniãkáfie Willyho Russella o rozdûlen˘ch dvojãatech okouzluje diváky po
celém svûtû pfiedev‰ím svou ãistotou, jednoduchostí
a prÛzraãnou kfiehkostí. Aãkoli se jedná o sociálnû kritické téma, jsou Pokrevní bratfii zároveÀ i úsmûvnou historkou o dospívání, prvních láskách, problémech s rodiãi
a dûtsk˘ch hrách.
I kdyÏ byli bratfii Eduard a Mickey ihned po narození násilnû rozdûleni a kaÏd˘ z nich pak vyrÛstá ve zcela odli‰ném sociálním prostfiedí, jejich osudy se neustále
prolínají. Cel˘m dûjem provází diváka osoba Vypravûãe,
kter˘ vstupuje do rÛzn˘ch postav, jeÏ se v Ïivotû dvojãat
objevují, a kter˘ pfiidává pfiíbûhu aÏ magick˘ ráz neustál˘m pfiipomínáním osudového pfiedurãení, ke kterému
Eddie a Mickey od poãátku smûfiují. Refrénem pfiíbûhu
se stává jakési prokletí, které varuje, Ïe v momentû, kdy
se rozdûlená dvojãata dozví pravdu, obû na místû zemfiou.
Tato tragická nota je mezi mnoha komick˘mi situacemi
neustále pfiipomínána, neboÈ cel˘ muzikál zaãíná okamÏikem, kdy zdrcená matka paní Johnstonová stojí nad mrtv˘mi tûly sv˘ch synÛ. Pfiíbûh je tedy vyprávûn
retrospektivnû, ãímÏ je jeho osudovost je‰tû podtrÏena.
A snad právû díky této hofikosti, která je souãástí kaÏ-

22

Dokoran_unor2013_Sestava 1 24.1.13 13:35 Stránka 23

na skleniČce
se zdeňkeM junákeM, josefeM juráskeM,
alenou antalovou a standou Mošou
o erikovi Pardusovi - Měl by narozeniny
23
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Se ZdeÀkem Junákem
v âetnick˘ch humoreskách
hfie Smrt Pavla I. A za postavu Arthura Kirsche ve hfie V jámû lvové byl poctûn Cenou
Kolegia revue Dokofián a Cenou ankety
Kfiídla, to v‰e bylo v roce 2007. O rok pozdûji
získal Cenu za mimofiádn˘ hereck˘ v˘kon na
festivalu âeské divadlo.
Nejvíce na svého kolegu vzpomínají samotní
herci. Dokofián oslovil tfii, ktefií mûli k Erikovi Pardusovi hodnû blízko na jevi‰ti
i v soukromí. JiÏ zmínûnou Alenu Antalovou,
ZdeÀka Junáka a Josefa Juráska. Dou‰ku
pfiiloÏil fieditel divadla Stanislav Mo‰a.

Druhého února by se doÏil krásn˘ch ‰estapadesáti let. Zemfiel v‰ak nedlouho po sv˘ch
ãtyfiiapadesátinách 10. kvûtna 2011. Co to je
pro skvûlého herce!? Jak o nûm fiíká jeho
milá kolegynû Alena Antalová, je‰tû zdaleka
nebyl archivním vínem, v‰echno mûl teprve
pfied sebou. BohuÏel, osud urãil jinak.
Na Erika Parduse budou vzpomínat pfiedev‰ím diváci jeho domovského Mûstského divadla Brno, kam poprvé pfii‰el hned po
absolvování JAMU v roce 1982, kdy existovalo je‰tû Divadlo bratfií Mr‰tíkÛ. Vzpomínat

Erik Pardus nebyl archivním vínem
Junák: Do smrti na nûj nezapomenu, v ‰atnû
mám jeho fotku, pod ní svíãku. A kaÏd˘ den,
opravdu kaÏd˘, si mu postûÏuju, Ïe bylo od
nûj nezodpovûdné, kdyÏ nás tady tak nechal.
Erik byl velmi zlobiv˘ herec, mám ale na
mysli vtipkování, legraci. VáÏil jsem si na
nûm zodpovûdn˘ pfiístup. Nikdy nezkou‰el,
pokud neumûl text. JestliÏe pfii velk˘ch rolích
nestaãil od ãtené zkou‰ky v‰echno vstfiebat,
fiekl reÏisérovi, Ïe tento monolog dûlat nebude, dokud se jej nenauãí. Jak se fiíká: tûÏko
na cviãi‰ti, lehko na boji‰ti. Na jevi‰ti on
nikdy neudûlal chybu. Je pravda, kdyÏ jsme

mohou v celé zemi televizní diváci, kter˘m
âeská televize jistû je‰tû mnohokrát odvysílá
vydafien˘ seriál brnûnské provenience âetnické humoresky v Moskalykovû reÏii. Erik
tam hrál, to snad vût‰ina ãtenáfiÛ Dokofiánu
ví, veselého a svérázného stráÏmistra Josefa
Zahálku.
Nemá smysl v této vzpomínce vyjmenovávat
Pardusovy role v televizi, filmu i na divadle,
staãí otevfiít internet a sypou se z obrazovky.
PfiipomeÀme jen, Ïe v poslední etapû svého
Ïivota obdrÏel Cenu Thálie a Cenu Alfréda
Radoka za ztvárnûní postavy cara Pavla I. ve
24
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Ov‰em zpûv a anekdotu jsem mu pfiesto slíbil.
Pfii rozlouãení na jevi‰ti mnû stra‰nû bu‰ilo
srdce a vûfite mi, Ïe jsem v‰echno konzultoval
se sv˘m fieditelem Standou Mo‰ou. Kluci sestfiíhali o Erikovi pûkn˘ pofiad, sem tam se
lidi v hledi‰ti zasmáli, fiíkám si, ono to pÛjde.
A fiekl jsem tu anekdotu. A druh˘ den mi volalo pár kamarádÛ, ktefií ãtou Blesk, cos to
tam fiíkal? Já, Ïe nic zlého.
Dokofián: ¤eknûte, prosím, tu anekdotu.
Junák: Silberstein jde takhle ulicí a najednou
vidí nápis – Kohnovo Ïelezáfiství. Jde blíÏ
a ve v˘kladní skfiíni vidí Krista na kfiíÏi a nad
ním nápis: Na‰e hfieby udrÏí v‰e. Vejde dovnitfi a povídá, Kohn, sou blbej, takovou reklamu, dyÈ pfiece vûdí, jak ti kfiesÈani si na
tom Kristovi zakládají a nám ÎidÛm vyt˘kají,
Ïe jsme ho jaksi na ten kfiíÏ poslali, já bych to
pfiedûlal. Druh˘ den jde Silberstein ulicí
a opût vidí Kohnovo Ïelezáfiství, pfiijde blíÏ
a ve v˘kladní skfiíni vidí prázdn˘ kfiíÏ, pod
ním zhroucen˘ Kristus a nad ním nápis: Na‰e
hfieby by ho udrÏely!
A mimochodem, víte, co znamená slovo pardus ve staroãe‰tinû? V˘prask! Na‰li jsme to
s Erikem. A v latinû to znamená skvrnit˘.
Jurásek: MÛÏu zopakovat, Ïe nám ode‰el vynikající herec i bezvadn˘ partner na jevi‰ti.

hráli tfieba tfieskutou veselohru Brouka
v hlavû, tam obãas zlobil, pfiidûlal nûjaká
slova, ale to dûláme v‰ichni.
Dokofián: Koho myslíte, Ïe by Erik volil za
prezidenta?
Junák: Urãitû by volil mû a já bych volil jeho.
Dokofián: Lidi obãas pfietfiásají, Ïe jste nad
Erikovou rakví na jevi‰ti âinoherní scény vyprávûl vtip, v‰echno korunoval bulvár. MÛÏete
zavzpomínat?
Junák: Novináfii v‰echno pfiekroutí. Na titulní stranû Blesku psali, Ïe nad rakví svého
kamaráda Parduse vyprávím vtipy. KdyÏ
jsme spolu jeli naposledy spoleãnû do
Prahy autobusem na natáãení, smáli jsme se
a Erik najednou zváÏní a povídá: Zdenku,
chlape, slib mnû, Ïe aÏ tady nebudu, tak mi
zazpívá‰ My Way ze Sinatrova repertoáru
a fiekne‰ mi tu Ïidovskou anekdotu, jak ten
Silberstein jde kolem Kohnova Ïelezáfiství.
Já mu nadával, co blbne... Veãer ale uÏ Erik
na autobusové nádraÏí v Praze nepfii‰el, toãili jsme totiÏ kaÏd˘ jinde. Jeho Ïena Eva
Gorãicová mnû telefonem sdûlila, Ïe se mu
udûlalo stra‰nû ‰patnû, epizodu v seriálu
Ulice nedotoãil. Odvezli ho do Brna domÛ,
odtud do nemocnice, druh˘ den k veãeru
zemfiel.

S Josefem Juráskem
a Jifiím Dvofiákem
v komedii Brouk v hlavû,
reÏie: Gustav Skála
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S kolegy
v komedii Brouk v hlavû,
reÏie: Gustav Skála
pro nûj nic neznamenaly, byly jen prostfiedek
k nûãemu. O Pardálovi se nedá fiíci jednoznaãnû, Ïe byl bájeãn˘. Nebyl ãern˘ ani bíl˘,
nebyl hladk˘ ãlovûk.
Dokofián: Jak sná‰el nemoc?
Jurásek: Byl nedbal˘ ke svému zdraví. Pfii
prvních potíÏích se slinivkou pil Jägermeistera, scházíme se s kamarádem Jardou Havlem a je‰tû s dal‰ím U Boba na Jaro‰ce.
Jarda mu panáka vyãítal a Erik tehdy prohlásil neuvûfiitelnou vûc: Neboj, vstanou noví Isteníci. Tenkrát pfii‰el ná‰ nov˘ kolega Michal
Isteník, ‰ikovn˘ kluk, a ten Pardus, stará bestie divadelnická, divadlem smrdûl jako hrom,
mûl naprosto jasn˘ odhad. Tou vûtou mû zamrazilo.
Antalová: Já jsem Erikovu temnûj‰í stránku
a jeho bûsy nikdy nezaÏila, poznala jsem jen
jeho lep‰í já. Byla pro mû radost s ním hrát
i potkávat se s ním mimo jevi‰tû. Moc mi
chybí. Rok 2011 byl vÛbec hrozn˘, zemfieli
je‰tû Karel Jansk˘, Láìa Lakom˘, Jaroslav
Dufek a na‰e mluvãí Lucka Brouãková. âlovûk si fiekne, Ïe jsme spolu „jen“ na pracovi‰ti, ale ve skuteãnosti mnû moc chybí,
dostali se mi pod kÛÏi. Sama jsem pfiekvapena, jak to bolí, pofiád myslím na to, Ïe jsou
na nûjakém zájezdû, Ïe se zase uvidíme. Îivot
mnû dává takové záfiezy do srdce. Je to

Samozfiejmû nic nezkazil, ale vzápûtí udûlal
nûco, co ãlovûk vÛbec neãekal. V tom smyslu
byl stra‰nû provokativní. KaÏd˘ z nás dokáÏe
urãitou vûc zlehãit nebo shodit. Ale normálním zpÛsobem. JenÏe on zlehãil nebo shodil
surov˘m, drsn˘m zpÛsobem. Mûl takov˘ pfiístup. Drsn˘ anglick˘ humor, vÏdycky podle
rozmaru. Bezvadn˘ byl v civilu, krásnû se staral o dûcka, zavádûl je do svého svûta. KdyÏ
byl s mal˘m pûtilet˘m Honzíkem u nás na
chalupû, vydrÏel pfies pÛl dne chodit od hospody k hospodû a kupovat mu blbinky. Kluk
mûl oãi navrch hlavy, jak Erik vtipkoval
s lidmi. Honza se mi pozdûji stra‰nû líbil,
kdyÏ jednou reagoval na v˘zvu Dokofiánu,
psalo se tam o Vánocích a pfiekvapeních.
A on napsal, Ïe nejvût‰í bombou pro nûj, malého kluka, bylo, kdyÏ zjistil, Ïe jeho otec se
jmenuje Pardus, jeho matka Gorãicová a jeho
bratr Jurásek.
Dokofián: To jste prozradil nûco z rodinného
zázemí. Jak˘ je‰tû byl Pardus?
Jurásek: Byl bonviván, mûl u sebe vÏdy peníze, bankovky zmaãkané po kapsách, bez
penûÏenky. Nebyl ‰krt. K narozeninám a tak
podobnû dával vÏdy velké vûci. Drahé víno
nebo pûknû zabalen˘ dárkov˘ ko‰. Myslím,
Ïe kdyby Pardus byl milionáfi, nikdy by nemûl
peníze pro sebe, ale rozdával by je. Peníze
26
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zvlá‰tní, kruté. Myslím, Ïe zvlá‰tû v Erikovû
pfiípadû je to kruté. A nefér. Ostatní zemfielí
kolegové, kdyÏ to fieknu zjednodu‰enû, pfiedvedli v‰echno, co v sobû mûli, i kdyÏ mohli
je‰tû pokraãovat. Ale Erika by je‰tû ãekala
dal‰í profesní ãást Ïivota, stále je‰tû zrál,
nebyl archivním vínem, hodnû toho mûl pfied
sebou...
Dokofián: Kdy jste vidûla Erika Parduse poprvé?
Antalová: Je‰tû v Divadle bratfií Mr‰tíkÛ
v Kvítku z hororu, hrál Seymoura, obloukem
se inscenace vrací, také ji nyní hrajeme. Na
stejném jevi‰ti jsme se pak poprvé potkali uÏ
v mém absolventském pfiedstavení, hrála
jsem Nitu‰ku a on Célesténa. Bylo to moc
fajn. Pozdûji jsme spolu hráli v Othellovi,
Erik byl Jago, já Desdemonou. Ale obû tyto
postavy toho spolu moc nemají. Opravdu
spolu jsme hráli aÏ v dramatu V jámû lvové
od Felixe Mitterera v Mo‰ovû reÏii. A také
v Bulgakovovû hfie Mistr a Markétka, kde
hrál KÀoura. Erik byl neskuteãnû vnímav˘,
jen s málokter˘m hercem dosáhnete takové
souhry. Na nûkteré vûci bystfie sly‰el a vÏdycky, kdyÏ vidûl, Ïe nûco potfiebuji, poslal mnû
to. Diváci asi úplnû nepochopí, o ãem to mluvím, jen herci, ktefií takovou komunikaci také
pouÏívají. Musí na to b˘t vÏdycky dva. KaÏd˘
se nedokáÏe takhle vnitfinû otevfiít a na spoleãné vlnû fungovat. S Erikem jsem zaÏila na
jevi‰ti velké vûci.
Dokofián: V inscenaci V jámû lvové jste hrála
Helenu Schweigerovou, Erik Pardus byl ve

dvojroli Arthura Kirsche alias Benedikta Höllrigla. Klást vám nûjakou otázku by asi bylo
zbyteãné...
Antalová: Je to krásná a v˘bornû napsaná
hra. U nás nemûla derniéru, skonãila s odchodem Erika a také Karla Janského coby Meisela, fieditele divadla, tedy dvou hlavních
postav. Kdyby nám neumfieli, je‰tû bychom to
hráli. Je dobfie, Ïe nehrajeme, protoÏe lépe
neÏ Erik by jeho roli nikdo nezahrál. Základ
Erikova herectví byla upfiímnost, i vÛãi sobû.
KaÏd˘ máme nûjaké bûsy, ale málokdo se jim
postaví ãelem. Pfiitom základ v‰eho umûní je
nestydût se za nû, neskr˘vat je, b˘t takov˘m,
jak˘ jsem. Je to základ v‰eho umûní, proã
a jak b˘t originální. ProtoÏe jedinû kdyÏ jste
opravdick˘ a upfiímn˘ k sobû, jste jedineãn˘.
Je to velká fu‰ka, i v Ïivotû, jedinû tak mÛÏe
nûco vzniknout. A Erik touto cestou ‰el, pro
mû to byl velk˘ herec. ·koda, Ïe nezahrál více
rolí. Dost dlouho trvalo, neÏ byl obsazován
do tragick˘ch rolí; zaveden byl na komiku,
mnû se ale více líbil v tûch tragick˘ch.
Dokofián: Jak jste spolu komunikovali mimo
jevi‰tû?
Antalová: VÏdycky jsme se rádi vidûli, ale já
jsem velk˘ introvert. Mám své soukromí
(manÏela, dûti Alenku, Elenku, Janíãka
a Maru‰ku, která pfii‰la na svût teprve
28. srpna 2012 – pozn. Dokofiánu) a mám tfii
kamarády z divadla, ktefií do soukromí patfií.
Já nepotfiebuju, ani nemám ráda rozebírání
premiéry nad skleniãkou vína v divadelním
klubu. Já musím dobíjet baterky, mnû flámování spí‰e baterky vyÏdímává. Zatímco Erik byl
velmi spoleãensk˘, já moc
spoleãenská nejsem, málokde se cítím dobfie.
A okolnosti mnû uÏ ani nedovolí b˘t spoleãenskou.
MeneÏovat celou rodinu,
to jsou nadlidské úkoly.
Dokofián: Vzpomínání na
Erika Parduse by nebylo
úplné bez âetnick˘ch humoresek. Poprosím o veselou historku z natáãení.
Junák: Toãili jsme ve staré
ãásti Olomouce, s Erikem

S Alenou Antalovou
v dramatu V jámû lvové,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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jsme sedûli ve starém autû, on fiídil,
odehrával se dialog. Toãilo se tzv.
kontaktnû, ãili zvuk v autû se uÏ
dodateãnû ve studiu nepfietáãel,
byl autentick˘. V autû se tak s vámi
tísní kameraman, zvukafi, svûtla, je
to velmi komplikované. Auto nebylo Ïádné turbo, cesta byla o‰etfiena mûstskou policií, ale chybiãka se vloudila, za rohem vyjíÏdûl nûjak˘ pán s bílou fabií. Erik
dupl na brzdu a zafival: ku...! Nic se
nestalo, objeli jsme koleãko, vrátili
se k pfienosovému vozu a reÏisér
Moskalyk fiíká: Eriku, musí to bejt je‰tû jednou, ale ty sprosÈárny vynech. Jedeme podruhé, jenÏe chlápek se s fabií vrací. Erik
totéÏ, Moskalyk taky. Jedeme potfietí, v‰e
v pofiádku, Erik vyskoãí a volá: RejÏo, to je
na Oscara! Eriãku, odpoví reÏisér, bylo by, ale
musíme je‰tû jednou. Ve 30. letech se jezdilo
vlevo!
A je‰tû mám historku ze Ïivota. KdyÏ Honzík
bral rozum, chtûl mu táta koupit k VánocÛm
koleãkové in-line brusle, tehdy frãely. Mûly
b˘t od ‰piãkové firmy Bauer. Sedûli jsme
kousek od mého bydli‰tû na Milady Horákové v cukrárnû U BrychtÛ, Erik tam chodíval na svÛj vinn˘ stfiik. A Erik, Ïe pÛjde
naproti do obchodu k b˘valému hokejistovi
Hubáãkovi pro ty brusle. Za pultem krásná
sleãna, Erik zapomene na cel˘ svût a zaãne
s ní koketovat, líbá jí ruku, je veltman. Prosil
bych brusle Bojlery. Nemáme, nemyslíte
Bauery? Ne, v Ïádném pfiípadû. A tak se nedohodli. Vrátil se do cukrárny, taky se jí fiíkalo MrÀousova, sedûl tam i Karel Jansk˘,
a Erik fiíká, Ïe ty Bojlery nemají. To jsou
Bauery, ty vole, fiíká cukráfi Radek Brychta.
Já jsem tam vypadal jako...! Jdi to koupit, já
nemÛÏu, obrátil se Erik na mû. Tak jsem to
‰el koupit já.
Vzpomínání zaznamenal
Jan Trojan

S primátorem mûsta Brna
Romanem Onderkou
a fieditelem MdB Stanislavem Mo‰ou
covat. Ti tfii mí první herci na JAMU byli
Honza Mazák, Ale‰ Jar˘ a Erik Pardus. KdyÏ
skonãila práce v‰ech adeptÛ, zeptala se komise tûch tfií, s k˘m se jim nejlépe pracovalo,
a já to u nich vyhrál a postoupil do druhého
kola, které se odehrávalo hned dal‰í den. Ten
veãer jsem je pozval na pivo a bylo to skuteãnû aÏ po té zkou‰ce a ne, jak dával Erik
k lep‰ímu, Ïe jsem je pozval je‰tû pfied tím,
neÏ se jich komise ptala… a opili jsme se
a kluci mû vzali k sobû na kolej, kde se je‰tû
chvíli pokraãovalo… A pak pfii‰la spoleãná
studia, fotbálky, náv‰tûvy divadel, jejich anal˘zy, vzájemné náv‰tûvy, spoleãné Silvestry…
Erik byl s Honzou Mazákem samozfiejmû na
mé svatbû a byli to právû oni dva, kdo se
mnou aÏ do rána zapíjeli narození mé dcery.
Jsou herci, pro které se vybírá repertoár,
a Erik mezi nû patfiil uÏ kdyÏ v divadle zaãínal. Byla s ním radost pracovat. VÏdycky byl
absolutnû pfiipraven˘, vÏdy akceptoval koncepci reÏiséra, ale zároveÀ mu byl zcela svéprávn˘m partnerem a díky svému mimofiádnému talentu a osobnosti pokaÏdé dokázal celou inscenaci je‰tû pov˘‰it. Chystal jsem
pro nûj fiadu nádhern˘ch rolí, kter˘ch se uÏ
nedoãkáme. Tû‰il jsem se, Ïe aÏ trochu zestárne, tak nám pfiedvede napfiíklad svého
krále Leara… A tak si ho alespoÀ ve v‰ech
tûch rolích pfiedstavuju.
Erik patfií mezi tûch pár, kter˘ch se ãas od
ãasu ptám, co by udûlali v té ãi oné situaci
a pozornû naslouchám jeho odpovûdím. Stálo
a stojí za to se jimi fiídit…
foto: jef Kratochvil

Stanislav Mo‰a: Erik mû provázel cel˘ mÛj
dosavadní divadelní Ïivot. Poprvé jsem ho
potkal na m˘ch pfiijímaãkách na JAMU.
Adepti studia reÏie dostali dvoustránkovou
scénu, tfii herce a mûli s nimi pfied komisí pra28
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Základem je skromná scéna, minimum rekvizit, pouze herci a text. Ten dramaturg Jifií
Závi‰ zachoval v brnûnské inscenaci témûfi
beze zmûny. Stejnû tak se Kunderov˘mi doporuãeními fiídila Andrea Kuãerová, která
pro postavy zvolila historizující kost˘my.
Na skromn˘ch dfievûn˘ch prknech (na scénû
je pouze dfievûn˘ podstavec se schÛdkami,
kter˘ umoÏÀuje pohyb nahoru, dolÛ i skrz,
a pak uÏ jen pár Ïidlí a hospodsk˘ stÛl) se setkáváme s tradiãní dvojicí pána a sluhy. Pán
Viktora Skály je lehce melancholick˘ a dobrosrdeãn˘, Jakub Jana Mazáka mal˘, trochu
obtloustl˘ kecan. Jdou beckettovskou cestou,
bûhem které si vyprávûjí Ïivotní pfiíbûhy.
Jakub se pokusí vyprávût pfiíbûh své lásky,
ale je vÏdy pfieru‰en a nikdy jej nedopoví. Do
této cesty vstupují dal‰í postavy, pfiedev‰ím
hostinská (velmi energick˘ v˘kon Lucie Zedníãkové) s pfiíbûhem o mark˘ze de la Pomperey. Jakub mezitím vypráví, jak pfii‰el
o panictví, pán vypráví, jak pfii‰el o dívku.
Tfii jednání a tfii pfiíbûhy jsou si tematicky
velmi podobné. Je zde také ale mnoho odboãek od dûje, postavy mûní své role a komentují v‰echny ostatní, hru a dokonce svého
stvofiitele. Celá inscenace je tak pavuãinou
rÛzn˘ch intertextuálních vztahÛ (nejen v rovinû ostatních Kunderov˘ch dûl) a má v˘razné znaky epického divadla. I pfies tuto
sloÏitou strukturu hry se divák ãasto zasmûje.
Pod snÛ‰kou filozofick˘ch hloubání je také
mnoho vtipn˘ch okamÏikÛ.
Jakub a jeho pán je zkrátka dobr˘ tah vpfied.
âlovûk z divadla odchází potû‰en hravostí, ze
kterého vystupuje sama podstata bytí, pfiátelství a nikdy nekonãících, nápadnû se podobajících lidsk˘ch pfiíbûhÛ.
Tereza Dostálová,
www.rozrazilonline.cz, 7. 1. 2013

naPsali o nás
VP¤ED
Milan Kundera. Stále komentovan˘, ãesk˘
a zároveÀ francouzsk˘, jeden z nejúspû‰nûj‰ích souãasn˘ch spisovatelÛ. Místo vzrÛstajícího poãtu diskuzí nad osobou tohoto autora
by mûly b˘t ãastûj‰í diskuze nad jeho dílem,
a to pfiedev‰ím nad opravdu opomíjen˘m
dílem dramatick˘m. Jakub a jeho pán je
zatím poslední Kunderova hra, která se objevila jako ,,netradiãní perla“ v repertoáru
Mûstského divadla Brno.
Tato hra, pfiesn˘mi slovy Kunderova ,,vlastní
variace“ na jím milovan˘ DiderotÛv román
Jakub Fatalista, byla jiÏ v na‰ich divadlech
hojnû uvádûna (aÈ uÏ pod Kunderov˘m jménem ãi ne – napfiíklad v roce 1975 byla hra uvedena v ústeckém divadle pod jménem Evalda
Schorma). PfiipomeÀme nejspí‰ nejslavnûj‰í inscenaci s Jifiím Barto‰kou a Karlem Hefimánkem v hlavních rolích. Pfiesto, Ïe se Kundera
ke své dramatické tvorbû obecnû pfiíli‰ nehlásí,
Jakub b˘vá povaÏován za velmi kvalitní drama
(napfiíklad profesorkou Evou Le Grand, která
se systematicky vûnuje Kunderovu dílu, literární historiãkou Marií Mravcovou, dramatikem Karlem Steigerwaldem a jin˘mi).
Inscenace Jakuba tematicky odpovídá svému
podtitulu – moudrá komedie. V popfiedí zde
stojí vtipné momenty, ale stále se více ãi ménû
v pozadí ukazuje filozofická rovina hry. Jakub
je pfiedev‰ím kniÏní drama, tak ho oznaãil
tvÛrce. TvÛrci pfii jeho inscenování dodrÏují
Kunderova pfiesnû daná pravidla, kter˘mi
chce pfiedcházet myln˘m v˘kladÛm své hry.

MùSTSKÉ DIVADLO BRNO:
JEZINKY A BEZINKY
ANEB BEZOVÉ VÍNO RADùJI
NEPIJTE, BOLÍ PO NùM BRÁNICE…
Mûstské divadlo Brno pfiipravilo na poslední
mûsíc v roce 2012 premiéru pfiedstavení Jezinky a bezinky, která nese podtitul Arsenik
a staré tety. Bláznivá retro komedie, která si
získala ohlas jiÏ filmem z roku 1944 v hlavní
29
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roli s Cary Grantem, pfiichází na sklonku
roku, aby pobavila diváky sv˘m ãern˘m humorem. Po slavném filmovém zpracování
byly Jezinky a bezinky pfiedstaveny ãeskému
publiku díky Janu Werichovi a to v roce 1958
v divadle ABC. Po nûkolika divadelních
zpracováních v âesku se teprve podruhé
pfiedstaví inscenace Jezinky a bezinky v Brnû,
poprvé to bylo v roce 1966, tehdy je‰tû v divadle Veãerní Brno.
Poklesl˘ Ïánr v satifie a karikatufie
Pfiíbûh o podivn˘ch tetiãkách, které tráví své
hosty, neobjektivním kritikovi, hloup˘ch policistech a zloãincích se zdá b˘t na první pohled podivn˘m tématem k humoru. Opak je
v‰ak pravdou. Autor inscenace Joseph Kesselring tento na pohled moÏná poklesl˘ Ïánr
pojal úplnû jinak a ve své podstatû negativní
postavy postavil do svûtla karikatury, satiry
a ãerného humoru. Tím získává pfiíbûh zcela
jin˘ nádech. Hra, která vznikala ve 40. letech
minulého století v dobû váleãn˘ch hrÛz, byla
moÏná jist˘m druhem úniku od války jako takové. Humorn˘ potenciál ostatnû vytu‰il
i Jan Werich, kter˘ Jezinky a bezinky zhlédl
pfiímo na Broadwayi.
Atmosféra viktoriánské Anglie
Scénu tvofií viktoriánsk˘ dÛm, kter˘ je hlavním dûji‰tûm pfiíbûhu. V tomto útulném
domû se divák zaruãenû cítí pfiíjemnû a jako
doma, tedy do té doby, neÏ pozná sílu bezinkového drinku. Pak se útuln˘ domov stává jakousi pastí plnou neboÏtíkÛ a pfiekvapení. Za
pochvalu stojí i kost˘my Andrey Kuãerové,
které dobfie korespondují s dobou a atmosférou pfiíbûhu. Celé dûjství provází stylová

hudba Igora Vavrdy a Ars Brunensis Chorus.
Herecké v˘kony – excelují tetiãky i nezdárn˘
Jonathan
Fakt, Ïe hra stojí na hereck˘ch v˘konech, zde
platí dvojnásob. Asi málokdo mÛÏe mít pochopení pro to, Ïe se v inscenaci vraÏdí,
a navíc je‰tû s úsmûvem. Tato reálie je zcela
urãitû zjemnûna v˘konem ústfiedních postav
Zdeny Herfortové a Jany Gazdíkové v rolích
sester Abby a Marty Brewsterov˘ch. Obû
dámy se sv˘ch rolí zhostily s roztomilou noblesou. Jejich tandem je prostû nezapomenuteln˘ i pro ty, ktefií mají s motivem vraÏd
v pfiímém pfienosu problém.
Jaroslav Matûjka jako Jonathan Brewster nabízí trpkou dávku „zlého“ elementu a jeho
pfiehnaná snaha b˘t zl˘m je pfiesnû to, co dodává hfie ten potfiebn˘ náboj. Obdobnû ztvárnil fanatického prohnaného doktora ve
sluÏbách zla i Vojtûch Blahuta v roli Dr. Einsteina. Martin Havelka ztvárnil nafoukaného
frajera Mortimera rovnûÏ s vtipem a nadsázkou. Divák se baví i pfii vstupech bláznivého
Teddyho alias Petra ·tûpána. Naivitu a hloupost policejního t˘mu umocÀují v˘kony ãtvefiice Sagher, Urban, Mi‰urec a Isteník.
Zajímavosti
Autor Joseph Kesselring pÛvodnû zam˘‰lel
hru napsat jako psychologick˘ thriller, ale nakonec se Ïánr inscenace zmûnil v ãernou komedii. Ve své hfie vyuÏil dramatik i nûkteré
inspirující momenty ze svého Ïivota. Otec Josepha Kesselringa, kter˘ byl uznávan˘m lékafiem, inspiroval autora k vytvofiení postavy
Dr. Einsteina.
Druhá brnûnská premiéra, která se uskuteãnila po témûfi padesáti letech, si klade za cíl diváka pfiedev‰ím pobavit. A to se vcelku i dafií.
Hra stojí na hercích a jejich umûní a humoru,
kter˘ musí udrÏet diváka v napûtí, pobavit
a nenudit nebo nesklouznout do nevkusu.
Díky dobré volbû hercÛ reÏiséra Petra Gazdíka si Jezinky a bezinky udrÏují ‰Èávu a vtip
po celou dobu pfiedstavení a i pfies moÏná dosti
podivnou zápletku dokáÏou splnit úãel. Jezinky a bezinky budou diváky bavit i na Silvestra, protoÏe byly vybrány jako silvestrovské
pfiedstavení Mûstského divadla Brno.
Katefiina ·ebelová,
www.velkaepocha.sk, 24. 12. 2012
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Scénáristé a kostyméfii, klaním se vám! Scéna
byla úÏasnû flexibilní a divák z ní cítil to teplo
domácnosti dvou starostliv˘ch tetiãek.
Divadlo nemohlo vybrat lep‰í obsazení.
VizáÏ, gestikulace, mimika, v‰e bylo perfektní. Díky tomuto hereckému v˘konu se
divák dokáÏe plnû ponofiit do dûje. KaÏdá postava byla nûãím charakteristická, originální
a nezamûnitelná.
Za zmínku rozhodnû stojí v˘kony hereãek
Jany Gazdíkové a Zdeny Herfortové. Velk˘m plusem této hry je humor a vtip, pfiítomn˘ po celou dobu hry.
Je‰tû se pozastavím nad spojením vtipu a tajemna. Není to moc obvyklá kombinace. Vtip
sice v nûkter˘ch scénách ubíral na dramatiãnosti, zato scény posunul do úplnû jiné dimenze. Byly velice originální!
Tato divadelní hra mû velice mile pfiekvapila.
Odcházela jsem uvolnûná, ale s pocitem
zhlédnutí kvalitního díla. Hru Jezinky a Bezinky tedy mohu v‰em jedinû doporuãit!
Sabina Stloukalová,
www.brnenskadrbna.cz, 14. 12. 2012

RECENZE: JEZINKY A BEZINKY.
NA CO SE MÒÎETE Tù·IT?
V sobotu Mûstské divadlo Brno uvede novou
detektivní komedii Jezinky a bezinky. Brnûnská Drbna ale pfiiná‰í recenzi tohoto pfiedstavení jiÏ dnes, jelikoÏ mûla moÏnost zhlédnout
nevefiejnou generálku.
Dûj vás zavede do domu rodiny Brewsterovy
v americkém Brooklynu. A zpoãátku by divák
vÛbec nevûfiil, co v‰echno se tady odehraje!
V domû Ïijí dvû sestry, postar‰í dámy Abby
a Marta. Obû jsou velice milé, pohostinné
a srdeãné dámy. Starají se o synovce Teddyho, kter˘ Ïije v pfiedstavû, Ïe americk˘m
prezidentem je Franklin Roosevelt. âas od
ãasu je nav‰tíví synovec Mortimer.
Jedna z jeho náv‰tûv se v‰ak promûní v osudnou, prekérní a nepfiedvídatelnou. Tetiãky
totiÏ pronajímají b˘val˘ MortimerÛv pokoj
a vyhledávají pouze star‰í, osamûlé gentlemany bez rodiny. Nikdy tyto podnájemníky
nezapomenou pohostit bezinkov˘m vínem,
které v pfiíbûhu hraje obrovskou roli.
Na zaãátku jsem mûla rÛzné dojmy, rozvinutí
dûje ale ukázalo, Ïe jde opravdu o dílo vysok˘ch kvalit. Co mû nepfiestane stále udivovat
je fakt, jak srozumitelnû a jednodu‰e tvÛrci
dokázali podat tak sloÏit˘ dûj. Nároãnûj‰í
scény byly pfiehledné, bylo na nû dostatek
ãasu. Divák si dokázal v‰e správnû uvûdomit
a nenudil se.

âARODùJKY Z BRNA USPO¤ÁDALY
MUZIKÁLOV¯ SABAT V PRAZE
MuzikálÛ na závaÏná témata, aÈ uÏ se jedná
o rÛzné dûjinné události nebo reflexe ÏivotÛ
historick˘ch a románov˘ch osobností, máme
víc neÏ dost, a vznikají a rostou jak houby po
33

Dokoran_unor2013_Sestava 1 24.1.13 13:36 Stránka 34

Pokrevní bratři
hudební scéna

osudový a magický muzikál

11. - 14. února 2013

jekyll a hyde
romantický muzikál

hudební scéna

18. a 19. února 2013

sněhurka a 7 trpaslíků
bláznivá hudební pohádka

hudební scéna

23. a 24. února 2013

D
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Mojžíš
lidová hra

Činoherní scéna

13. a 14. března 2013

jezinky a bezinky
bláznivá retro komedie

Činoherní scéna

21., 22., 24., 28. - 30. března 2013

divá bára
muzikálová komedie

hudební scéna

25. a 26. března 2013
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V hlavních rolích onûch
ãarodûjek se v karlínské
premiéfie pfiedstavil vyváÏen˘ trojlístek hereãek,
Yvetta Blanaroviãová jako
Alex, Markéta Sedláãková
coby Jane a Hana Holi‰ová v úloze Sukie. KaÏdá
z nich je jiná (a tak je to
správnû), v‰echny skvûle
zpívají a tanãí, sv˘m rolím
dávají v poãáteãních scénách naivitu a stud, v prÛbûhu dûjového v˘voje pak
hravost, Ïenskost a erotickou pfiitaÏlivost. MuÏsk˘
element do pfiedstavení
(kromû nûkolika dal‰ích
obskurních figur a figurek) pfiiná‰í zejména
onen ìábelsk˘ svÛdce van Horn, v nûhoÏ se
v pátek 30. listopadu promûnil po v‰ech
stránkách vynikající Petr ·tûpán, jenÏ za tuto
roli pfied lety získal zcela zaslouÏenû prestiÏní
Cenu Thálie. Alternující Petr Gazdík a Martin Havelka, které jsem vidûl na domovské
scénû, jsou ov‰em neménû dobfií a u v‰ech
máte pocit, Ïe svou roli nehrají, Ïe tûmi ëábly
s velk˘ “ë” skuteãnû jsou. Celé panoptikum
mûsta Eastwicku dokreslovala Lenka Bartol‰icová v úloze ‰ílené moralistky Felicie, jejího
u‰lápnutého manÏela sehrál jako protiúkol
dokonale Igor Ondfiíãek a postpubertální mileneckou dvojici Jakub Uliãník s Katefiinou
Krejãovou. Velkou zásluhu na zdaru celé inscenace má pak energická company, v˘bornû
secviãen˘ balet a dobfie ‰lapající orchestr,
kter˘ fiídil dirigent Dan Kalousek.
Zapomenout nemohu krom inscenátorÛ na
dva muÏe „v pozadí“ – na pfiekladatele Jifiího
Joska, kter˘ obstaral pro dosti jazykovû sloÏité písnû adekvátnû zpûvné ãeské pfiebásnûní, a Igora Vavrdu, jenÏ pov˘‰il originální
skromnûj‰í partituru na hudebnû efektní
celek. A jiÏ jen zcela na okraj místo závûru –
které jiné ãeské hudební divadlo by mohlo
odehrát ve stejn˘ch dnech dva velké muzikály, âarodûjky z Eastwicku v Praze
a Bídníky v Bratislavû??
Vítûzslav Sladk˘,
www.musical-opereta.cz, 5. 12. 2012

de‰ti dal‰í a dal‰í. Ov‰em na dobrou hudební
komedii ãlovûk na ãeském jevi‰ti ãasto nenarazí. O to víc potû‰í takové âarodûjky z Eastwicku, muzikál aÏ ìábelsky vtipn˘, ironick˘
a zábavn˘.
V˘borná inscenace Stanislava Mo‰i, která se
drÏí na repertoáru Mûstského divadla v Brnû
uÏ pát˘m rokem, se podruhé vydala do Prahy,
tentokrát na scénu Hudebního divadla v Karlínû. Odstartovala tak jistou kooperaci mezi
tûmito divadly, která bude pokraãovat operetou Mamzelle Nitouche, karlín‰tí umûlci naopak nav‰tíví v budoucnu Brno s Aidou.
A brnûn‰tí opût pfiivezli skvûlou show, jakou
v ãeské metropoli nevidíme ãasto. Dílo pfiímo
pro Camerona Mackintoshe napsali Ameriãané John Dempsey (libreto a texty) a Dana
P. Rowe (hudba). Svûtová premiéra se konala
v lond˘nském Theatre Royal Drury Lane
v roce 2000, odkud âarodûjky vylétly do Austrálie, Ruska i Japonska.
Muzikálu vévodí vyváÏená trojice Ïen stfiedního vûku, Alexy (sochafiky), Jane (uãitelky
hudby) a Sukie (novináfiky), jejich tuÏby
i ztracené sebevûdomí probudí tajemn˘ a démonick˘ cizinec Darryl van Horn, kter˘ obrátí bûhem pár dní starosvûtské malomûsto
Eastwick vzhÛru nohama. Díky muÏi, kterého si Ïeny pfiikouzlily, vzrÛstá jejich síla,
znovu se probouzí Ïenskost, aby na konci
prvního jednání, okouzleny Darrylem i sv˘mi
schopnostmi, doslova vzlétly.
36

























 



37

✄

V záfií roku 2012 jsme spolu s dal‰ími divadly v âeské republice


kampaní Asociace profesioslovili
‰irokou vefiejnost
informaãní
  âR
  svému
  divadlu,

 cílem

 upo
onálních divadel
Pomozte
jejímÏ
bylo
  systém
 financování
 regionálních


zornit na nefie‰en˘
divadel. Mnozí
z vás podpofiili tuto akci podpisem petiãního archu, vÏdyÈ jen na Hudební a âinoherní scénû MdB se sesbíralo na 5.544 podpisÛ! Pavel
Kamas zareagoval na na‰i v˘zvu krásn˘m symbolick˘m gestem
a daroval Mûstskému divadlu Brno ãástku 7.777,- Kã.
Dûkujeme!

Nejvýraznější tvůrčí počin
(dramaturgie, scéna, kostýmy, scénická hudba, choreografie,
rekvizity, masky, vlásenky, plakát, program atp.)

.................................................
................................................................





Nejpopulárnější herečka sezóny



2012/2013

Pavel Kamas je pfiedním
ãesk˘m operním pûvcem
svûtového formátu. Nastudoval jiÏ pÛl druhé stovky
operních rolí, vûnuje se téÏ
koncertní ãinnosti a hlasovému vedení pûvcÛ (mj.
i hereãek MdB
 Aleny An

talové ãi Petry Jungman Od roku
 1978je 

nové).
sólistou Janáãkovy
opery


 
Národního divadla Brno,
kde ztvárnil celou fiadu stû  


Ïejních rolí jako Dona Gio




vanniho, Escamilla, âajkovského EvÏena Onûgina, Verdiho Rigoletta,
 Nabucca

ad.




Macbetha,

Nejpopulárnější herec sezóny

 


PAVLU KAMASOVI

.................................................................

PODùKOVÁNÍ

Nejpopulárnější inscenace sezóny (zaškrtněte)
Seneca / FAIDRA
Jule Styne, Bob Merrill, Isobel Lennartová / FUNNY GIRL
Milan Kundera / JAKUB A JEHO PÁN
Joseph Kesselring / JEZINKY A BEZINKY
Zdenek Merta, Stanislav Moša / OČISTEC
Klaus Mann, Ariane Mnouchkine / MEFISTO
J. Cameron, S. Clark, H. Edmundson, I. Allende / ZORRO

Andrew Lloyd Webber, Thomas Stearns Eliot / KOČKY
Terence McNally, David Yazbek / DONAHA!
S. Slovák, J. Šotkovský, P. Štěpán / CYRIL A METODĚJ
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...............................................

Adresa, (e-mail):

...............................................

Anketní lístek
vhoďte, prosíme, do anketní schránky
u pokladny divadla nejpozději
30. 11. 2013

Městské divadlo Brno,
Lidická 16, 602 00 Brno
komerční odd.: +420 533 316 410
e-mail: komercni@mdb.cz

✄

Jméno:
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âechomor

Martina Kociánová,
Jan âensk˘ a Jana Kirschner

Foto: jef Kratochvil
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Lenka Filipová
& Lenka Filipová

6. ledna 2013
39

tříkrálový koncert
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PřiPravujeMe

John Cameron, Stephan Clark,
Helen Edmundson, Isabel Allende

zorro

nebyl to nikdo jin˘ neÏ máBude tomu zanedlouho uÏ
sto let, kdy si roku 1919
gové hispánsk˘ch rytmÛ
americk˘ autor brakov˘ch
Gipsy Kings. Ti navíc do hurománÛ na pokraãování
dební sloÏky muzikálu
Johnston McCulley vymysumnû zakomponovali nûlel pro svÛj ãasopiseck˘ cykteré své svûtoznámé hity,
klus Capistranovo prokletí
jak˘mi jsou Bamboleo,
postavu Diega de la Vegy,
Baila Me ãi Djobi Djoba.
neohroÏeného ‰panûlského
Muzikál kromû romantic‰lechtice a brilantního ‰erkého námûtu, chytlav˘ch
mífie Ïijícího v Kalifornii,
melodií a vypjat˘ch bojokter˘ prosazuje pod ãernou
v˘ch scén nepostrádá ani
plá‰tûnkou a kryt maskou
humor: legendární ãernou
spravedlnost a zákon. MuÏ
plá‰tûnku zde kupfiíkladu
skryt˘ pod maskou je pak
Zorro zvolí vlastnû z nouze,
naz˘ván sv˘m okolím „li‰áprotoÏe jeho oblíbenou ãerZorro v Lond˘nû
kem“ – el Zorro! McCulvenou mu cikánka Inez uÏ
leyho postava by v‰ak zfiejmû nemûla takov˘
vyhodila (ponûkud totiÏ páchla).
úspûch, kdyby hned rok nato nenásledovala
Po pouh˘ch pûti letech od lond˘nské premiprvní filmová verze s Douglasem Fairbankéry (odehrála se v roce 2008) se tento sousem v roli Zorra (pro nûhoÏ to mimochodem
dob˘ muzikálov˘ ‰lágr dostává i k brnûnnebylo poslední setkání s touto postavou).
skému publiku. Jeho reÏie se ujme Petr GazNásledovalo bezpoãet filmov˘ch a televizních
dík, kter˘ svÛj reÏijní um pfii práci se soudoverzí, nejvíce v‰ak kanonickou podobu Zorra
b˘m angloamerick˘m muzikálem prokázal uÏ
ustavil seriál spoleãnosti Walta Disneyho z let
pfii reÏii Mary Poppins ãi Jekylla a Hydea –
1957 – 1959 s Guy Williamsem v titulní roli.
spoleãnû s Janem ·otkovsk˘m je i autorem
âesk˘ divák má pak zfiejmû nejvíce v pamûti
pfiekladu. Scénu navrhne Ale‰ Valá‰ek, kosdva nedávné filmy s Antonio Banderasem –
t˘my Veronika Hindle, autorkou choreografií
Zorro: Tajemná tváfi (1998) s Anthony Hopbude Lucie Holánková, dramaturgem Jan
kinsem v roli zestárlého Zorra, kter˘ vycho·otkovsk˘. O hudební nastudování se postará
vává svého nástupce, a Legendu o Zorrovi
Dan Kalousek – inscenace se bude v MdB ne(2005).
typicky provozovat s nahrávkou (doplnûnou
Zajímavostí ov‰em je, Ïe vedle mnoha literárÏivou kytarou a trubkami), vytvofienou
ních, filmov˘ch a rozhlasov˘ch adaptací
ov‰em samotn˘mi Gipsy Kings. V titulní roli
„zorrovského“ tématu nestojí takfika Ïádné
se pfiedstaví Luká‰ Janota s Robertem Urbavarianty divadelní. Pfii velké atraktivitû tonem, jejich bratra a protihráãe Ramóna
hoto námûtu se tak nelze divit libretistÛm
ztvární Robert Jícha nebo Du‰an Vitázek, jeStephenu Clarkovi a Helen Edmundsonové,
jich osudovou lásku Luisu Johana Gazdíková
Ïe v roce 2005 brysknû zareagovali na novou
nebo Viktória Matu‰ovová, cikánku Inez
románovou verzi chilské spisovatelky Isabel
Svetlana Janotová nebo Ivana VaÀková, serAllendeové a uvidûli v jejím podání Zorrova
Ïanta Garcíu Tomá‰ Sagher nebo Milan
pfiíbûhu v˘teãnou muzikálovou látku. Její
Nûmec a Starého Cikána Ladislav Koláfi
atraktivitu pak je‰tû znásobila legendární hunebo Marián Slovák. Premiéra inscenace prodební skupina, která spolu s Johnem Camebûhne 16. bfiezna 2013 na Hudební scénû.
ronem vytvofiila hudební sloÏku muzikálu –
-j‰-
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Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a

Foto: jef Kratochvil,

Joseph Kesselring

režie Petr Gazdík

režie Stanislav Moša

19. ledna 2013

Foto: jef Kratochvil

PreMiéra na hudeBní Scéně

liStování
31. ProSince 2012

SilveStr v MdB

Partneři divadla

18. a 19. 2. 2013
v 18.00 hod.
na Hudební scénû

JEKYLL
A HYDE
romantick˘ muzikál

Tajupln˘ pfiíbûh o rozervané osobnosti doktora
Jekylla vás zavede do temn˘ch ulic Lond˘na, ve kter˘ch se prolíná svût zámoÏné smetánky s chudobnou
lÛzou. Napûtí umocÀuje velkolepá scéna, nezapomenutelná hudba i promy‰lená choreografie, to v‰e korunováno úÏasn˘mi hereck˘mi v˘kony – vÏdyÈ za
ústfiední dvojroli získal Du‰an Vitázek svoji druhou
Cenu Thálie! Kdo zvítûzí ve strhujícím souboji dobra a zla?

Mediální Partneři

dokořán únor 2013
Městské divadlo Brno
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Stanislav Moša
Lidická 16, 602 00 Brno
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âlen orchestru Mûstského divadla Brno, foto: jef Kratochvil
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Hubert
Ratschker

vážení divadelní Přátelé,

únor
2013
cena 15,- kč

zase se mi to stalo… VÏdy je to stejnû pfiekvapivé jako i krásné, povzbuzující, povzná‰ející
a pfiitom tak nezaslouÏené.
Tentokrát v Pittsburghu. Byl jsem pozván na svûtovou premiéru nové verze muzikálu
Flashdance Toma Hedleyho, Robbieho Rotha a Roberta Caryho. Odehrávala se v tamní
Heinz Hall s kapacitou 2.300 míst. Bylo plno, inscenace byla v˘borná a diváci byli nad‰ení.
Skvûlá hudba, reÏie, choreografie, v˘borní taneãníci, herci a zpûváci v jednom… A k tomu
znamenitû efektní i úãelná scéna pÛvodem ãeské (!) scénografky Kláry Zieglerové. Zajisté
znáte stejnojmenn˘ film, kter˘ se odehrává právû v onom Pittsburghu. Na‰emu divadlu se podafiilo získat práva na prvé evropské uvedení tohoto nového muzikálu. Stane se tak jen pár
dnÛ po jeho premiéfie na Broadwayi, a to 21. záfií t. r. na na‰í Hudební scénû.
âekal jsem na zaãátek pfiedstavení, kdyÏ mi ná‰ evropsk˘ agent pfiedstavil jednoho z autorÛ, Toma Hedleyho, kter˘ napsal scénáfi pro tento muzikál. A tehdy se to znovu stalo!
Pokolikáté uÏ! Hned po pfiedstavení mi Tom zaãal vyprávût o tom, jak miluje ãeskou literaturu, Milana Kunderu, France Kafku, Václava Havla, a jak je proto rád, Ïe se jeho dílo bude
v Evropû uvádût poprvé právû v âeské republice…
Sly‰el jsem to uÏ tolikrát! Jasnû, Ïe jsem si den pfied tím staãil v jedné pittsburghské restauraci povyprávût s ãí‰nicí, vnuãkou ãesk˘ch pfiistûhovalcÛ, o tom, jak plakala, kdyÏ jejich
mûsto, resp. jejich hokejov˘ t˘m, opou‰tûl Jaromír Jágr, ale v‰ude v zahraniãí, kde jsem kdy
pracoval, a nebylo tûch zemí zrovna málo, jsem sly‰el stále jedno a totéÏ: Kundera, Kafka,
Kafka, Kundera, Havel…
I jsem si zaãal klást otázku: „Proã, proã zrovna oni mezi jin˘mi?“ A dozvídal jsem se
opakovanû zjednodu‰enû totéÏ: neparazitovali! Mûli svÛj pohled na svût, svÛj styl, neubliÏovali, byli sví – u‰lechtilí egoisté. V Nûmecku, Norsku, Slovinsku, Itálii, Rakousku, Holandsku,
·panûlsku – v‰ude stejná úcta k tûmto jménÛm, k jejich tvÛrãí svobodû – tvÛrãí autenticitû
v umûní. Nepí‰u o tom v‰em proto, Ïe bych byl py‰n˘ na to, ãemu se fiíká národní pfiíslu‰nost.
Byl jsem prostû vÏdy nad‰en z toho, jak se ve v‰ech tûch rÛzn˘ch fieãech opakovala radost nad
specifickou schopností hluboké umûlecké anal˘zy na‰ich ÏivotÛ.
Nedávno jsem ãetl o jednom umûleckém kritikovi, kter˘ se rozhodl, Ïe vstoupí do dûjin
tím, Ïe uãiní z paskvilu geniální dílo pod jím ‰ífien˘m imperativem: „A kdo tomu, co hlásám,
nerozumí, kdo neuznává pfiedloÏené (onen paskvil) jako geniální dílo, musí se stydût pfiede
v‰emi za svou omezenost…“ a kupodivu se mu podafiilo instalovat hovadinu jako souãást
umûní! A kolik se pak na‰lo epigonÛ tûch zhovadilostí ve vífie, Ïe v nesrozumitelnosti, okázalé drzosti, nehumánnosti apod. spoãívá podstata toho, co vz˘vají podobní „kalkulující teoretikové umûní touÏící po své kariéfie“ jako to nejvy‰‰í…
Ov‰em Kundera, Kafka, Havel a jiní jejich úrovnû – úrovnû osobní v˘jimeãnosti a tedy
originality, nepotfiebují obdobné extravagantnû sobecké vykladaãe! Oni jsou totiÏ na celém
svûtû pfiirozenû vnímáni jednotliv˘mi lidmi bez diktátu „vût‰inov˘ch mouder“ jako témûfi
„hlasy bohÛ“, jako ti, ktefií nám zvûstují skrze svou tvorbu vzácné a v˘jimeãné natolik úÏasnû, Ïe to spontánnû vnímáme jako… jak to nazvat, kdyÏ se slovo „umûní“ stalo zdrojem kupãení? Nejlépe je to nechat osobnímu zkoumání – ãtení, koukání, vnímání – a pak si kaÏd˘
z nás sám bez nápovûd mÛÏe fiíct, zdali byl fascinován, ãi nikoliv… a jestli má proã spûchat pfii
setkání s „krajanem“ geniálního spisovatele s osobním konstatováním: „Ale vÏdyÈ vy jste z té
zemû, kde tvofiil…!“
Na shledanou pfii v‰ech setkáních v Mûstském divadle Brno
se s Vámi za v‰echny kolegy tû‰í
Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

