Partneři divadla

19. a 20. 9.
v 18.00 hod.
na âinoherní scénû
T¤I SESTRY
– naposledy v MdB!
tragikomick˘ svár mezi Ïivotní realitou a sny
Vrcholné drama A. P. âechova sugestivnû zachycuje
stesk a tr˘znivou bezmoc sourozencÛ Olgy, Iriny, Má‰i
a Andreje, ktefií ztrácejí moÏnost realizovat své sny
a touhy. Na jejich bolestn˘ch osudech âechov mistrnû
vyobrazuje nejen celou etapu v˘voje ruské spoleãnosti,
ale i celou etapu v˘voje lidstva. Nenechte si ujít poslední dvû reprízy tohoto proslulého lyrického dramatu, které má nadãasov˘ ráz! Derniéra hry se uskuteãní
20. záfií.
Hrají: Lenka Janíková, Svetlana Slováková, Markéta
Sedláãková, Ivana VaÀková, Michal Isteník a dal‰í.
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Petr
·tûpán

vážení divadelní Přátelé,

Září
2012
cena 15,- kč

skonãily prázdniny ve ‰kolách a s nimi konãí i prázdniny divadelní, i kdyÏ… stejnû jako
v tûch pfiede‰l˘ch, tak i v leto‰ním létû byli na‰i umûlci k vidûní hned na nûkolika místech
v Evropû. V Rakousku, v Nûmecku a v Lucembursku se dlouho a vestoje tleskalo va‰emu
Mûstskému divadlu Brno!
A taky jsme je‰tû dlouho do ãervence hráli na Biskupském dvofie hned nûkolik pfiedstavení a mezi nimi i pro tento nádhern˘ prostor napsanou novinku Baron Trenck. I pro pfií‰tí léto
pfiipravují mladí autofii Jan ·otkovsk˘ a Petr ·tûpán v ãele se sv˘m kolegou a reÏisérem
Stanislavem Slovákem dal‰í originální pfiíbûh, tentokrát o dvou soluÀsk˘ch bratrech Cyrilu
a Metodûjovi. Av‰ak i Baron Trenck, kter˘ byl sv˘m publikem nad‰enû pfiijat, se na Biskupsk˘
dvÛr znovu vrátí. A nejenom proto, Ïe nám mimofiádnû pfiálo poãasí! MoÏná si vzpomínáte, jak
byl konec ãervna a zaãátek ãervence nadmíru hork˘ a stejnû tak i nadmíru boufiliv˘ a pfiívalovû de‰tiv˘? A pfiestoÏe jsme byli pfiipraveni hrát za kaÏdého poãasí, aÏ na pár kapek na nás
i na na‰e publikum vÛbec nezapr‰elo!
A taky se nûkterá pracovi‰tû musela letos vrátit z prázdnin o nûco dfiíve, abychom vám ve
v‰í slávû hned v záfií pfiedstavili na‰e první premiéry – Senecovu Faidru v reÏii Hany Bure‰ové
v titulní roli s Helenou Dvofiákovou a muzikál Funny Girl v reÏii Pavla Fiebera, v nûmÏ hlavní
roli ztvární hned dvû na‰e hereãky, Radka Coufalová a Hana Holi‰ová. O tuto inscenaci jiÏ projevila zájem divadla v Nûmecku a hned pár mûsícÛ po premiéfie ji tam budeme hrát v nûmeckém jazyce.
Ov‰em teì k nûãemu, co kupodivu pfies léto trápilo mû… Pfied prázdninami mû nav‰tívil
argentinsk˘ autor Eduardo Rovner. Hráli jsme pfied ãasem úspû‰nû jeho ãernou komedii
Vrátila se jednou v noci v hlavních rolích se Zdenou Herfortovou a Erikem Pardusem. Pfiinesl
mi své nové hry a povídali jsme si o divadle, Ïivotû, plánech atd. Já ‰panûlsky neumím, a tak si
Eduardo pfiivedl jako pfiekladatelku svou krajanku, která léta Ïije v âechách a velmi dobfie se
na‰í fieãi nauãila. KdyÏ mi Eduardo pfiedával svou nejnovûj‰í hru, pfiijal jsem ji od nûj se slovy,
Ïe se na její pfieãtení tû‰ím. A na‰e pfiekladatelka zanafiíkala: „Tak je to s vámi âechy pofiád…!
To vy fiíkáte tak ãasto! A tohle já neumím pfieloÏit! Na tohle vÛbec nemáme v na‰í zemi ekvivalentní vyjádfiení! To mu to rad‰i fieknûte anglicky!“ A hned zaãala Eduardovi ‰tûbetat v té jejich argentinské ‰panûl‰tinû nûco o problému, kter˘ právû se mnou vznikl. Znovu se otoãila ke
mnû a potvrzovala, Ïe Eduardo nemÛÏe tu‰it, co to vlastnû fiíkám. Já na ni koukal a nejdfiív jsem
vÛbec nerozumûl, o ãem to mluví…! „V ãem je potíÏ?“ zeptal jsem se. Usmála se na mû a zaãala ke mnû mluvit jako k dítûti: „My to neznáme. My nemáme to va‰e tû‰ím se.“ To mû zaujalo. „A co fiíkáte, kdyÏ se na nûco tû‰íte?“ „Nic, my to nepouÏíváme, tohle u nás neexistuje.“
„Hm, tak proto pofiád opakujete to va‰e maÀaná…“ Teì se zarazila ona. „Asi ano,“ fiekla po
chvíli. „My váÏnû nikam nespûcháme. Teda u nás doma. Já uÏ jsem tady od vás trochu zkaÏená. MÛj pfiítel, kter˘ Ïije v Argentinû, mû dnes uÏ váÏnû zlobí, kdyÏ mi neustále a na v‰echno,
co musím udûlat – musím do banky, musím na úfiad, musím na kontrolu k lékafii, musím na pracovní schÛzku – odpovídá: A nemÛÏe‰ to udûlat zítra?“ Je‰tû ani neode‰li a já uÏ si nafiíkal v ãerstvû novém my‰lenkovém prokletí, které mû v pfiedstavách Ïene do zemû, kde se mají tak dobfie, Ïe neznají v˘raz tû‰it se na nûco a namísto toho si uÏívají. ·Èastní to lidé!
Abych se z té závisti nepomátl, zaãal jsem se pfiesvûdãovat, Ïe „tû‰it se na nûco“ nemusí
hned znamenat b˘t aktuálnû ne‰Èastn˘…! A s tím uÏ jsem se umûl srovnat. A v duchu svého nového poznání, které toho nakonec zas tak moc nepromûnilo, vám do té na‰í nové divadelní sezóny 2012/2013 ze srdce se sv˘mi kolegy pfieju: Mûjte se krásnû a uÏívejte v kaÏdé chvíli, která
vás ãeká, a zároveÀ se tû‰te, stejnû jako i my se tû‰íme, na v‰echno to dobrodruÏnû krásné,
smutné, moudré i veselé, co nás v blízké budoucnosti spoleãnû ãeká na jevi‰tích Mûstského divadla Brno!
Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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·efredaktor Dokofiánu jef Kratochvil zasedl spoleãnû
s Janem Saudkem a sochafii Tomá‰em Medkem, Kurtem
Gebauerem a mnoha dal‰ími v mezinárodní Odborné
umûlecké porotû festivalu obfiích soch Golden Sand
BRNO 2012.

Dûtsk˘ den na dvoranû MdB pfiipravovan˘ ve spolupráci
s restaurací Boulevard pfiivedl mezi dûti Snûhurku.

PreMiéra na HudeBní scénĚ

2. června 2012

Režie

Stanislav Moša

Foto: jef Kratochvil

Willy Russell

A také sedm trpaslíkÛ.

Svetlanka Slováková a Luká‰ Janota s Klárkou ·Èastnou
na ·pilberku.

Na zku‰ebnû choreograf Denny Ratajsk˘ pracuje na taneãních ãíslech muzikálu Funny Girl.

Mezi dûtmi a diváky nechybûly ani divadelní maminky
(Eva Hrbáãková se sv˘m potomkem).

Nadaãní fond Emil a Liga vozíãkáfiÛ pfiemûnili námûstí
Svobody v místo sportu a zábavy, v symbolickou bránu
k prázdninám. K nejatraktivnûj‰ím aktivitám patfiil závod
na handbiku.

stalo se

Mezi diváky jsme zastihli i nesoutûÏící herce. Hereãka
a zpûvaãka Jana Musilová v kruhu sv˘ch pfiíznivcÛ.
Navíc pfiímo na námûstí Svobody vztyãil svÛj stan
Odpolední RadioÏurnál a pfiím˘mi vstupy informoval
o dûní na hrách a herci MdB se pfiidali sv˘m vstupem.

Zatím na zku‰ebnû reÏisérka Hana Bure‰ová s dramaturgem ·tûpánem Otãená‰kem pracovali na dramatu Lucia
Seneky Faidra.

Hana Kováfiíková si pfied kamerou Petera Kelí‰ka uÏívá
nákup, také ve filmu Definice lásky.

A na závûr Jaroslav Zádûra, kter˘ si ve stejném filmu
stfiihl lepiãe plakátÛ.

Foto: jef Kratochvil

·tafetového závodu se zúãastnilo devût t˘mÛ, za Mûstské
divadlo Brno to byli herci Petr Gazdík, Du‰an Vitázek
a fiada dal‰ích.

Leto‰ní jiÏ patnáct˘ roãník mezinárodní pfiehlídky ohÀostrojÛ Ignis Brunensis zakonãil koncert na nádvofii hradu
·pilberk, mezi úãinkujícími nechybûli herci na‰eho divadla.

âeská televize Studio Brno natáãí film podle literární
pfiedlohy Michala Viewegha „Definice lásky“. V garáÏích
„VaÀkovky“ pfied kamerami Pavla Viztázková a Du‰an
Vitázek na svém stroji.

Johana Gazdíková a Pavla Vitázková se fiídí pokyny reÏiséra Jána Sebechlebského na veãírku ve filmu Definice
lásky.
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Partneři divadla

Vladimir Nabokov
Baboãka bfiezová
Aksamitovû ãerná, s tepl˘m nádechem dozrálé ‰vestky,
roztáhla do‰iroka kfiídla, tím Ïiv˘m sametem
vesele prozafiuje pás chrpovû modr˘ch zrn
podél tfiásnit˘ch obrub, Ïlut˘ch jak obiln˘ lán.
Usedla na kmen, a d˘chají zubatá nûÏná kfiídla,
hned pfiisátá k hnûdé kÛfie, hned nastavená svûtlu…
Jak radostnû, jak boÏsky se mihotají! Jako
modrooká noc v rámu dvou naÏloutl˘ch rozbfieskÛ.
Buì pozdraven ten zázrak bfiezov˘ch severních hájÛ!
To chvûní a smích, a láska mé vûãné mladosti.
V Serafínovi tû poznám, aÏ nadejde závratné shledání,
poznám tvá kfiídla, jejich posvátn˘ vzor.
/pfieloÏil Jaroslav Kabíãek/

V‰echno zlo v Ïivotû pochází
z du‰evní prázdnoty, nudy, lenosti,
a to v‰e je nevyhnutelné, kdyÏ si ãlovûk
zvykne Ïít na úãet druh˘ch.
A. P. âechov
1
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Markéta
Sedláãková

Jakub Przebinda,
Markéta Sedláãková,
Jakub Zedníãek,
Johana Gazdíková

Willy Russell
Ale‰ Slanina,
Hana Holi‰ová,
Ivana VaÀková,
Jifií Mach

Režie

Stanislav Mo‰a,
Andrea Kuãerová,
Ondfiej Bábor,
Mária Lalková,
Rastislav Gajdo‰

Du‰an Vitázek,
Hana Kratochvilová,
Luká‰ Janota
2

Stanislav Moša
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Ivana Skálová,
Luká‰ Janota

Premiéra na Hudební scéně

2. června 2012
3

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

Luká‰ Janota,
Du‰an Vitázek
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v oslnění

Pavel Fieber
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Prozradíte nûjakou va‰i reÏijní koncepci tohoto slavného muzikálu? Z Evity jste v Brnû
pfied ãasem udûlal proti zavedenému obrázku svûtice pûknou mrchu, která zadluÏila
Argentinu na ‰edesát let. Máte nyní také nûjak˘ nezvykl˘ v˘klad Funny Girl?
Pfiíbûh vyprávím vlastnû podle filmu, ale lépe
neÏ ve známém snímku to stejnû udûlat
nejde. V‰ak také za filmov˘ trhák z roku 1968
získala Barbra Streisandová Oscara. Bude
dobré doplnit, Ïe tuto roli hrála také
v divadelní premiéfie.
V brnûnském Mûstském divadle jste se uvedl
úspû‰n˘mi inscenacemi jako Cabaret, ·umafi
na stfie‰e, Veselá vdova nebo Netop˘r. Jak
tuto fiadu prodluÏuje Funny Girl?
Funny Girl je úplnû o nûãem jiném neÏ jmenované kusy. Je to divadelní pfiíbûh o kariéfie
jedné dívky, která se díky svému fenomenálnímu talentu a smyslu pro humor dokázala
i pfies poãáteãní nepfiízeÀ osudu prosadit. Je
to zcela jiná látka neÏ vzpomínané tituly.
Autofii muzikálu Isobel Lennartová a Bob
Merill se inspirovali skuteãn˘m pfiíbûhem
hereãky a zpûvaãky Fanny Briceové. V letech
1910 aÏ 1936 fascinovala diváky v revue
broadwayského reÏiséra a producenta Florence Ziegfelda. V ãem je pro vás tato story
zajímavá dnes?
KaÏd˘ pfiíbûh, kter˘ vypráví o divadelním Ïivotû, je zajímav˘. Tento muzikál je o dívce,
které nikdo nevûfií, Ïe nûco dokáÏe, ale ona
se svou obrovskou vÛlí prosadí aÏ u velkého
Ziegfelda, ov‰em ne jako jedna z jeho taneãnic, ale jako zpûvaãka a hlavnû komiãka.
Ziegfeld byl znám˘ hlavnû sv˘mi taneãními

PAVEL FIEBER: S NùMECK¯M PASEM
A âESKOU DU·Í
Nûmeck˘ herec a reÏisér, ãeskoslovensk˘
rodák Pavel Fieber, kter˘ v Mûstském divadle Brno chystá klasickou muzikálovou komedii Funny Girl je muÏem mnoha profesí.
Vystudoval psychologii a následnû herectví
a reÏii na Semináfii reÏiséra Maxe Reinhardta.
ZároveÀ studoval zpûv na Akademii pro
hudbu a v˘tvarné umûní. Vedle parkety reÏiséra a herce pak v 70. aÏ 90. letech postupnû
pÛsobil jako fieditel Operní ‰koly pfii Mûstské
konzervatofii v Mainzu (1971-74), intendant
v divadlech v Ulmu (1985-91), ve Falckém divadle v Kaiserslauternu a jako generální intendant v Bádenském mûstském divadle
v Karlsruhe (1997-2002). Fieber má za sebou
kolem stovky reÏií ãinoherních, operních
a muzikálov˘ch titulÛ. V Mûstském divadle
Brno se pfiedstavil jako reÏisér muzikálu
Cabaret uÏ roku 2003. Nyní pfiipravil slavn˘
americk˘ muzikálov˘ titul, kter˘ mûl premiéru na Broadwayi jiÏ v roce 1964. Pfiíbûh
vaudevillové umûlkynû Fanny Briceové proslavil také film Funny Girl z roku 1968 s Barbrou Streisandovou a Omarem Sharifem
v hlavních rolích. Strhující vyprávûní o Ïivotû
a velké lásce umûlkynû a jejího manÏela, hazardního hráãe, je plné nezapomenuteln˘ch
taneãních ãísel a dávno zlidovûl˘ch melodií.
ReÏisér Fieber vypráví, jak uvidûl ve svém
pojetí skuteãn˘ pfiíbûh hereãky, taneãnice
a zpûvaãky, která se z o‰klivého káãátka
promûnila v záfiící divadelní superstar.
MoÏná Ïe umûlecké i Ïivotní osudy Pavla
Fiebera a jeho rodiny nejsou o nic ménû strhující.

S Jitkou âvanãarovou

Máte za sebou desítky inscenací ãinoherních
i hudebních. Dûláte Funny Girl poprvé
a proã máte tento titul rád?
Funny Girl reÏíruji podruhé, poprvé to bylo
v Ulmu. Pochopitelnû jsem dostal nabídku
od fieditele Stanislava Mo‰i. Moje setrvalá
láska tohoto kusu je více neÏ logická, Funny
Girl je totiÏ jeden z nejlep‰ích muzikálÛ na
svûtû. A navíc Mûstské divadlo Brno mám
moc rád, hlavnû kvÛli pracovitému a profesionálnímu souboru, jak˘ jinde najdete
opravdu jen velmi v˘jimeãnû.
5
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v italském jazyce. Jinak samozfiejmû hraju
nûmecky v mnoha nûmeck˘ch divadlech,
z nichÏ bych upozornil tfieba na ‰taci
v Mnichovû. ¤editel Mo‰a rád zmiÀuje mého
Nathana, kterého jsem hrál ve Stuttgartu.
Vy jste vlastnû âechonûmec s Ïidovsk˘mi kofieny. MÛÏete prosím popsat nûjak kus toho
ãe‰ství ve vás? Co v sobû cítíte ãeského
kromû svého narození v Krnovû?
MÛj otec byl âech, matka VídeÀaãka. Já ale
nikde nefiíkám a nikdy netvrdím, Ïe jsem
Nûmec. I kdyÏ mám nûmeck˘ pas a nûmecky
mluvím, tak má du‰e je ãeská.
Po válce se va‰e rodina Fieberov˘ch usadila
v Nûmecku. Byl jste mal˘ kluk, ale jak jste
hledal novou identitu?
Byl jsem hodnû mal˘, takÏe vzpomínky pominuly, nicménû pûkné nebyly. S matkou
a bratrem jsem strávil rok pfied koncem války
v polském lágru. Nemûli jsme rakousk˘ pas
a aÏ pozdûji jsme se dostali do Nûmecka, kde
jsme se setkali s otcem. Ten uprchl s americk˘mi vojáky. A to v‰echno jen kvÛli tomu idiotovi Adolfu Hitlerovi.
Studoval jste ve Vídni, odkud pocházela
va‰e matka, a pÛsobil poté v fiadû rakousk˘ch a nûmeck˘ch divadel. UdrÏoval jste
kontakt s pfiedstaviteli ãeské kultury –

revue, kde dívky musely b˘t stejnû vysoké,
nejménû 175 cm a Fanny se k nim naprosto
nehodí. Pfiesto to sv˘mi schopnostmi dokáÏe.
A to byla tehdy ohromná novinka.
Mnozí diváci zfiejmû budou mít v pamûti
i ãasto reprízované a vzpomínané filmové
zpracování z roku 1968 s Barbrou Streisandovou. Brnûnsk˘mi Funny Girl budou
Radka Coufalová a Hana Holi‰ová. Povûzte prosím nûco na adresu obsazení tûchto
hereãek?
Hanka a Radka jsou právû ideálním obsazením, jednak proto, Ïe obû v˘bornû zpívají
a pak právû proto, Ïe mají komick˘ talent. Pfii
ztvárnûní této muzikálové role nestaãí jen
zpívat a tanãit, je to skuteãnû velká komická
ãinohra.
Máte uÏ ve v˘hledu nûjakou dal‰í va‰i brnûnskou inscenaci? Co byste chtûl dûlat z hudebního divadla i jinde?
Rád se do Brna kdykoliv vrátím, ale nejsem
pánem svého ãasu. Jsem zamûstnán jako
herec ve vídeÀském Volkstheater a právû si
vybírám dovolenou. TakÏe záleÏí spí‰ na mém
intendantovi. Mám spoustu plánÛ z oblasti
hudebního divadla, napfiíklad slavné tituly
jako MuÏ z kraje La Mancha nebo Sunset
Boulevard.
âeho si ve své práci povaÏujete nejvíc z minulé sezóny?
Mám za sebou velmi úspû‰nou premiéru
ve Volkstheater Wien. Titul nazvan˘ Gin
Rommé je vlastnû velmi tûÏká ãinohra pouze
pro dva lidi: muÏe a Ïenu. Mûli jsme uÏ loni
v listopadu ohromn˘ úspûch.
A popi‰te prosím va‰i sezónu právû nadcházející? Jaké zajímavé reÏijní úkoly vás v ní
ãekají?
âeká mû práce v Salzburgu, kde budu hrát
v âechovovû Rackovi Sorina, bratra Arkadinové. Dále De Guiche v ingolstadtské inscenaci Cyrana z Bergeracu. Ve Frankfurtu nad
Mohanem budu hrát hlavní roli Profesora
v Únosu Sabinek.
Vidím, Ïe jste velmi úspû‰n˘ a Ïádan˘ herec.
Co z va‰eho stávajícího repertoáru máte nejradûji?
Profesora Higginse v My Fair Lady – toho
jsem hrál opravdu asi 1600krát v rÛzn˘ch
divadlech, naposledy v italském Bolsanu

S Jifiím Závi‰em

6
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atmosféra i mezilidské vztahy
jsou vynikající, navíc je zde
v˘born˘ soubor. Nejsou zde
napjaté konkurenãní vztahy.
Nedovedu si v Nûmecku pfiedstavit napfiíklad zkou‰ení role
alternujícími herci, zde zcela
bûÏné. Tady herci spolupracují,
podporují se, vûc v Nûmecku
neb˘valá. Je zde také excelentní
a hlavnû pfiesné technické zázemí (zvuk, svûtla, dílny). Co
fieknou, to platí. Je pfiekvapivé,
jak v Nûmecku nefunguje plán
práce. Tady se na technické zkou‰ce fiekne v deset hodin jsme
pfiipraveni a mÛÏeme zaãít svítit. Zaãíná se
pfiesnû. V Nûmecku to naopak znamená, Ïe
ãekáme tfieba do osmnácti hodin. Cel˘ soubor je ke mnû mil˘ a mám pocit, Ïe se mnou
rádi pracují, i kdyÏ nemluvím skoro vÛbec
ãesky. Ale rozumím hodnû, potfiebuji vûdût,
co herci fiíkají, jinak bych s nimi nemohl pracovat.
Vy jste vystudoval vedle herectví také psychologii. Vracíte se je‰tû nûkdy k tomuto
oboru?
Je velmi pfiínosné, kdyÏ reÏisér zná nûkteré
psychologické záleÏitosti, umí dobfie vyloÏit
situaci, pocity, vysvûtlí hercÛm, co mají cítit,
jak to myslet. Psycholog ví, jak s lidmi zacházet, Ïe nemá cenu kfiiãet, chci si s lidmi rozumût, posoudit dobfie situaci. Prostû, vÛbec
ne‰kodí si k herectví a reÏii je‰tû vystudovat
psychologii.
Jste znám˘ umûlec, ale uÏ i va‰i pfiedci byli
zavedení aÏ v Americe. Pfiipomenete prosím
i tyto kofieny?
Je zajímavé, jak se historie opakuje. MÛj str˘c
byl znám˘ hollywoodsk˘ herec Erich von
Stroheim (bratr mé matky). Nyní zaãíná na
herecké ‰kole v Hollywoodu studovat také
mÛj dvaadvacetilet˘ syn Daniel. Byl vybrán
jako jedin˘ z tisíce uchazeãÛ z celé Evropy.
Îivot je kruh, kter˘ se uzavírá. Daniel hledal
na chodníku slávy právû hvûzdu svého str˘ce,
ale prostû ji nena‰el. A jednou takhle jde, najednou se zastaví a stojí pfiímo na ní…
Lubo‰ Mareãek,
foto: jef Kratochvil

Pavlem Kohoutem, Jifiím Gru‰ou i Václavem Havlem. Zavzpomínejte prosím na dva
poslednû jmenované, ktefií nedávno zesnuli?
Studoval jsem na Semináfii Maxe Reinhardta
ve Vídni herectví, reÏii a zpûv. S Pavlem Kohoutem se pravidelnû st˘káme právû hlavnû
ve Vídni. S Václavem Havlem mám jednu veselou historku – psal se rok 1968, my sedûli
v praÏské Viole je‰tû s Ivanem Klímou a Pavlem Kohoutem a popíjeli jsme, dlouho jsme
se veselili, aÏ Václav Havel vstal a povídá:
„Takhle to dál nejde, jen sedût a nic nedûlat,
jdeme do kuchynû utírat nádobí!“ A ‰li jsme.
V nûmeck˘ch divadlech jste inscenoval hry
ãesk˘ch disidentsk˘ch autorÛ. Které to byly,
podle ãeho jste si je vybíral a kterou máte
nejradûji?
Uvedl jsem mnoho Kohoutov˘ch her jako
August August, August, Pech pod stfiechou,
PoÏár v suterénu, Válka ve tfietím poschodí,
Josef ·vejk a mnohé dal‰í. Inscenoval jsem
Havlovu hru Audience. Myslím, Ïe neexistuje
nûmeck˘ reÏisér, kter˘ by udûlal víc ãesk˘ch
kusÛ neÏ já. Pracoval jsem téÏ v Bonnu s Pavlem Landovsk˘m. Nejradûji jsem mûl nejspí‰ hru August August, August.
Vy uÏ vlastnû sledujete díky sv˘m brnûnsk˘m
pracovním náv‰tûvám kontinuálnû v˘voj
zdej‰ího Mûstského divadla po celou dekádu. Jak byste tuto scénu charakterizoval
ve druhé pÛli roku 2012? V ãem se li‰í od jin˘ch scén, na kter˘ch jste mûl moÏnost pracovat?
Já byl v Brnû vÏdycky ‰Èastn˘, neboÈ zdej‰í
7
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Andrew Bovell

ReÏie: Stanislav Mo‰a

24. , 25. a 26. září 2012
9

Hrajeme na činoHerní scéně
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lelkování jeFa kratocHvila

s Petrem Hlouškem
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Ïe spolupracuji s takov˘mi ‰piãkami v oboru,
talentovan˘mi umûlci a pfiíjemn˘mi lidmi, Ïe
mi práce a zábava, hudba – koníãek i rodina
tak nûjak spl˘vají v jeden magick˘ a velkolep˘ proÏitek. SnaÏím se upfiednostÀovat rodinu, to ostatní se pfiipomíná samo sv˘mi
termíny.
Kdy chodí inspirace, probudíte se ráno s jasnou pfiedstavou, jak bude tfieba vypadat
scéna muzikálu na kterém pracujete, nebo
se tûÏce u sklenice vína se scénografem
propracováváte k cíli? A jak je to s muzikou, zní vám trvale v hlavû, nebo si sednete
s kytarou doma do kouteãka a hledáte melodii?
Jsem myslím spí‰e syntetick˘ typ v˘tvarníka
a autora, ãili se nesnaÏím b˘t avantgardním
autorem, kter˘ hledá, co tu je‰tû nebylo.
Postupuji asi jako spisovatel historického románu – najít co nejvíce pramenÛ, zajímavostí,
faktÛ, a to v‰e mû zaãne vést a moji základní
pfiedstavu rozvíjí a doplÀuje. Jak rád fiíkám,
urãité vûci nevymyslíte, musíte je umût najít.
Je zbyteãné napfi. pfiem˘‰let o tom, jak vytvofiit co nejzajímavûj‰í obraz lond˘nsk˘ch
stfiech a komínÛ, je potfieba vyhledat v‰echny
jejich podoby, velikosti, barvy na fotografiích
a nákresech. Objevíte nov˘ svût, kter˘ uÏ ale
existuje – má svá pravidla, krásu, logiku a vy
si jen vyberete tu správnou „inspiraci“.
U hudby to je tro‰ku jiné. Nûkdy staãí pro napsání písnû basov˘ rif, rytmická figura, nebo
pár not refrénu. Jindy mi zní v hlavû harmonick˘ postup, nebo celá stavba budoucí písnû
a melodii hledám aÏ potom. Texty pí‰i aÏ
na hotovou skladbu, vût‰inou ale uÏ tu‰ím,
o ãem budou.
Jaká otázka t˘kající se va‰í práce, ale i prostfiedí, ve kterém Ïijete, spoleãenské a politické situace, ve které se nacházíte, vám
nejvíce vrtá v hlavû?
Vrtá mi v hlavû obrovsk˘ rozpor mezi profesionální a morální úrovní ãesk˘ch umûlcÛ,
humanitárních organizací, ‰piãkov˘ch zdravotníkÛ, vûdcÛ na stranû jedné a naprosté diletanství, amatérizmus, absence jakékoli
logiky a empatie ze strany na‰í politické
„‰piãky“ na stranû druhé. Pokud bych já dûlal
svoji práci tak, jak ji odvádûjí oni, pravdûpodobnû bychom nyní nevedli tento rozhovor.

Petr Hluhlu Hlou‰ek, herec ochotnického
‰lapanického divadla, designér, grafik,
baskytarista, autor vût‰iny repertoáru bluesrockové skupiny „uBer!“ a hlavnû spoluautor fiady scénick˘ch v˘prav pro Mûstské
divadlo v Brnû a nejen pro nûj. Na‰im divákÛm se v˘raznû pfiedstavil svou comicsovou
v˘pravou pro legendární inscenaci Sugar!
aneb „Nûkdo to rád horké“ v reÏii Stanislava Mo‰i. Naskytá se logická otázka, jak
jste se s reÏisérem Mo‰ou na‰li a zda to byla
právû inscenace Sugar!, kde se va‰e cesty
spojily?
Bylo to o pár let dfiíve a byl to moment, kter˘
povaÏuji ve své profesní dráze za zcela klíãov˘, pfielomov˘ a jsem vdûãn˘ v‰em, ktefií
toto setkání s MdB a Standou Mo‰ou iniciovali. Stalo se to na pfielomu roku 2005 –
2006, kdy se pfiipravovala zahraniãní inscenace Magical Broadway a já byl pfiizván k vytvofiení ilustrací k animacím a projekcím.
Následovalo Jazz Side Story, Markéta Lazarová, Mozart! a Sugar!, kde jsem si pod
dohledem Jardy Milfajta „sáhnul“ i na scénografii pro velké divadlo.
Rozsáhlá rodina, kytara, ochotníci, tuÏka
a ‰tûtec, poãítaã a kamera, jak rozdûlujete
ãas mezi tuhle opravdu rozmanitou ãinnost,
aby jste nic nezanedbal? Co nejvíc upfiednostÀujete?
âasu je málo na cokoli, ale dost na vûci, které
máte rád. M˘m velik˘m ‰tûstím je skuteãnost,
12
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Je to takov˘ sen, pfiiznám se, Ïe sen uÏ od
mládí. Zatím v‰e, co dûlám, se k tomuto zámûru víc a víc blíÏí. Vyzkou‰eli jsme si, co se
filmafiiny t˘ãe, uÏ spoustu vûcí, v postprodukãním procesu umíme vytvofiit sloÏité obrazové kompozice, animace, kombinace
Ïiv˘ch hercÛ a speciálních efektÛ, máme
kolem sebe fiemeslníky, v˘tvarníky, ‰vadlenky, kováfie, osvûtlovaãe, zvukafie a zejména v˘borné herce. ·lo by o lehce
fantaskní pfiíbûh z doby pfied pfiíchodem
SlovanÛ na na‰e území, Ïádn˘ akãní trhák,
spí‰e poetické, pohádkové vyprávûní bez zbyteãného násilí a zbyteãného psychologického
pitvání. Pracuji na ãtvrté verzi scénáfie a samozfiejmû sháníme prostfiedky, pokud moÏno
nezávislé, coÏ je obtíÏnûj‰í kvÛli finanãním limitÛm.
Sv˘mi scénick˘mi fie‰eními jste pronikl jiÏ
i za hranice nejen mûsta Brna, ale i republiky a lze fiíct i Evropy, kde v‰ude mûli
moÏnost se seznámit s va‰í fantazií?
Zaãalo to jiÏ zmiÀovanou inscenací Magical
Broadway ve ·panûlsku a pokraãovalo
Sugar! v Lublani, kterou jsme mimo Prahu
a Brno odpremiérovali v roce 2010 také
v nûmeckém Bautzenu. V témÏe roce jsem
spoluvytváfiel kulisy pro Krásku a Zvífie
pro nûmecké turné, na sklonku roku 2011
to byly projekce pro turné muzikálu Hair
(·v˘carsko, Rakousko, Nûmecko), na jafie
leto‰ního roku pak projekce do muzikálu
Friedrich v Postupimi a zaãátkem roku pfií‰tího v˘prava a projekce Mary Poppins na
Islandu.

Máte barevné sny, pokud ano, jsou o reálném Ïivotû, nebo je to pohádkov˘ svût,
ve kterém se mÛÏete vzná‰et a pfiátelit se
s nádhern˘mi vílami?
Je to barevn˘ pohádkov˘ svût, ve kterém
létám. Prostû snílek.
Berete ãastûji tuÏku a ‰tûtec, nebo jiÏ plnû
spoléháte jen na techniku poãítaãe?
Na zaãátku beru vÏdy tuÏku, fixu nebo pero,
kreslím, obkresluji. Obãas souãasnû s tím modeluji v poãítaãi, abych si vûci ovûfiil a vyzkou‰el, ale ta kresba urãuje smûr a eliminuje
fiadu variant, které jsou zcestné. Poãítaã
tro‰ku nutí uchovávat a pouÏít i vûci, které
sice daly práci, ale jsou ve své podstatû irelevantní. Stohy papírÛ protfiídíte a nepotfiebné
vyhodíte. Poãítaã ty ‰patné nápady uchovává
a pak vás jimi „stra‰í“.
Pfied ãasem se rozneslo, Ïe s Daliborem
âernákem natáãíte celoveãerní film, ve kterém hraje fiada hercÛ Mûstského divadla.
Co jste o tomto projektu ochoten prozradit?

13
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Pro Mûstské divadlo v Reykjaviku zaãínám
se skicováním Mary Poppins kam, podobnû
jako pro brnûnské pfiedstavení, vytváfiím
scénu i projekce. Premiéra se uskuteãní
v únoru 2013.
S kapelou „uBer!“ chystáme na podzim nové
tituly a nov˘ poloakustick˘ program pro klubovou scénu.
Je také nûco, co se nedafií?
Nevzpomínám si. To, co se nedafií, asi není to
podstatné.
Je‰tû se zeptám, jste na hereãky, taneãnice
nebo zpûvaãky?
Jak jistû víte, v Mûstském divadle Brno vût‰ina hereãek v˘bornû tancuje a jsou to zároveÀ skvûlé muzikálové zpûvaãky. A jak jistû
víte, jedna je krásnûj‰í neÏ druhá. Vzpomínám si na jedno odpoledne mezi generálkami
na Pokrevní bratry. Sedûli jsme v prázdném
divadelním klubu, venku sluníãko, u stolu já
a ãtyfii z nich. Nebudu jmenovat, ale kaÏdá
má „svÛj“ muzikál, ãili hvûzdy první velikosti,
alespoÀ v m˘ch oãích. Vykládali jsme si
o prázdninách, v˘letech, oblíben˘ch místech.
Krásné odpoledne...
Na závûr je‰tû jednu doplÀující otázku – jak
se vám líbí, jak˘ máte názor na Entropu,
Marilin Monroe, plnicí pero Mont Blanc,
orloj na brnûnském námûstí Svobody, ãínské
písmo, vilu Tugendhat, doutník COHIBA,
Popelãin stfievíãek, americkou vlajku, dvoranu MdB, svíãkovou na smetanû, kolejová
vozidla, Hollywood, polární záfii a atomovou energii?
Odpovím slovy dobrého vojáka ·vejka: „Miluju, kdyÏ lidi takhle blbnou nakvadrát.“
Jinak by to tady byla moÏná trochu nuda.
Ptal se jef Kratochvil,
obrázky dodal Petr Hlou‰ek.

Znamená to také, Ïe jste pracoval jiÏ s fiadou
reÏisérÛ, kter˘ vám dal nejvût‰í volnost pfii
tvorbû?
Jednoznaãnû je to Stano Slovák. Máme
zfiejmû nûjak˘ spoleãn˘ telurick˘ proud,
kter˘ nás propojuje, nebo empatii naladûnou
na stejnou radiofrekvenci. Není to tak, Ïe by
mi fiekl: „Hele budu dûlat Trencka, tak nûco
vymysli”. Sedíme nûkolikrát a dlouho nad
scénáfiem, ãasto si voláme, probíráme varianty, diskutujeme, ale zaãne vznikat vÏdy nûco
vût‰ího nûÏ jsme si pfiedstavovali. U Mozarta!
to mûlo b˘t pár projekcí, nakonec zmûnili vizuální podobu celého pfiedstavení, u Mûsíãního kamene to byl nekoneãn˘ gejzír gagÛ,
moÏností, nápadÛ a fíglÛ, u Barona Trencka
vyuÏití fasády Biskupského dvora, které
pfiedãilo na‰e oãekávání.
Jinak ale mÛj vztah k ostatním reÏisérÛm
je vysoce pozitivní, váÏím si jejich práce
a mnohdy k ní vzhlíÏím s úctou. Jsou to bez
v˘jimky pfiíjemní, srdeãní lidé a dûkuji okolnostem, Ïe jsem mûl (a snad je‰tû i budu mít)
to ‰tûstí pracovat s lidmi jako je Standa Mo‰a,
Hana Bure‰ová, Jan Borna, ·imon Caban
a Petr Gazdík.
Co od vás v této sezónû mÛÏeme ãekat na jevi‰tích MdB a co v projektu „uBer!“ a co
tfieba v zahraniãí?
Co se Mûstského divadla t˘ãe, to se kaÏdoroãnû nechám pfiekvapit. ReÏiséfii mû obvykle oslovují mûsíc aÏ dva pfied premiérou,
pokud se nejedná o dlouhodob˘ a vysnûn˘
cíl, jako je tfieba scénické „oratorium“ Cyril
a Metodûj, o kterém jsme se Stano Slovákem
zaãali mluvit uÏ více neÏ pfied rokem a svûtlo
svûta by mûlo spatfiit v létû 2013 na Biskupském dvofie.
14
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PřiPravujeme

Jule Styne, Bob Merrill,
Isobel Lennartová

Funny Girl

éru 26. bfiezna 1964 v broadwayském Winter
Garden Theater a nakonec zaznamenal 1348
repríz a byl nominován na osm cen Tony.
Ve stejném roce ov‰em vznikl i jin˘ slavn˘ muzikál – Hello, Dolly!, kter˘ nakonec v‰echny
ceny získal pro sebe. Na obrovském úspûchu
muzikálu mûla velik˘ podíl pfiedev‰ím Barbra
Streisandová, která jako by byla pro titulní
roli pfiímo stvofiená. Na divadle byl jejím
partnerem Sydney Chaplin. Barbra Streisandová se ve stejné roli objevila i na lond˘nském West Endu, kde mûl muzikál premiéru
13. dubna 1966 v Prince of Wales Theatre.
Nesmrtelnou slávu muzikálu pfiineslo jeho filmové zpracování z roku 1968. V reÏii Williama Wylera získala Barbra Streisandová za
titulní roli Oscara, k ãemuÏ jí jistû dopomohl
i Omar Sharif, kter˘ jí byl dokonal˘m partnerem v roli Nicka. Pro filmovou verzi skladatel
Styne dopsal nûkolik písní a navíc v nûm zaznûly i tfii melodie z pÛvodního repertoáru
skuteãné Fanny Briceové.
Celosvûtovû oblíben˘ muzikál nabízí pfiedev‰ím velkolepou hereckou pfiíleÏitost pro
ústfiední dvojici a je pln˘ nezapomenuteln˘ch
písÀov˘ch melodií. Diváci se mohou tû‰it na
Radku Coufalovou nebo Hanu Holi‰ovou
v titulní roli a Ale‰e Slaninu nebo Luká‰e
Vlãka v roli Nicka. V dal‰ích rolích se pfiedstaví Zdena Herfortová nebo Hana Horká,
Igor Ondfiíãek nebo Denny Ratajsk˘
a dal‰í. Muzikál divákÛm nabízí v‰e, co od
hudebního divadla oãekávají – velkolepá
hudební ãísla jsou doplnûna fascinujícími
choreografiemi Dennyho Ratajského a Simony Lepoldové, nebude chybût ani step
a v˘stup na koleãkov˘ch bruslích. Náv‰tûva
Funny Girl v reÏii tak zku‰eného hostujícího
nûmeckého reÏiséra, jak˘m je Pavel Fieber,
se proto díky dokonalému hereckému, pûveckému, hudebnímu a taneãnímu provedení
stane jistû nezapomenuteln˘m záÏitkem.
Premiéra probûhne na Hudební scénû
23. záfií.
Klára Latzková

Fanny Briceová - skuteãná Funny Girl
Îivotní osudy hlavní hrdinky pfiipomínají aÏ
pohádkov˘ pfiíbûh o o‰klivém káãátku. Na
poãátku se setkáváme s dívkou, která v 10. letech 20. století nesplÀuje v‰eobecnou pfiedstavu o Ïenské kráse a vÛbec se nehodí do
sboru. Ov‰em stát se jednou z tzv. „Ziegfeld
Girls“ je jejím velk˘m snem, a tak díky svému
nad‰ení, talentu a odhodlání dokáÏe pfiekonat poãáteãní nedÛvûru okolí a nakonec
se stane hvûzdou. Nakolik její síla nespoãívala v kráse, natolik ji dokázala kompenzovat
sv˘m charismatem, dokonal˘m zpûvem,
a pfiedev‰ím obrovsk˘m smyslem pro humor
a komediálním talentem. Z Fanny se stává
úspû‰ná a diváky milovaná Ïena. Do jejího Ïivota záhy vstoupí i osudov˘ muÏ Nick Arnstein, znám˘ hazardní hráã. Ov‰em jejich
‰Èastné manÏelství se záhy setkává s velkou
zkou‰kou: muÏ, kterého ze srdce miluje a je
ochotna se pro nûj v‰eho vzdát, je pfiíli‰ hrd˘
na to, aby od své manÏelky pfiijal finanãní
pomoc a radûji se bezhlavû pou‰tí do riskantního nezákonného obchodu, kvÛli kterému
nakonec skonãí ve vûzení. Je‰itn˘ manÏel nedokáÏe slávu a úspûch své Ïeny pfienést pfies
srdce a nakonec zpoãátku tak ideální vztah
konãí rozpadem a Fanny zÛstává sama jen se
svou oslnivou kariérou.
Na jevi‰ti mûl muzikál v reÏii Gasrona Kanina a choreografii Carola Haneyho premi15
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Dáváte pfiednost muzikálÛm,
nebo ãinohfie?
Nedávám pfiednost ani jednomu, ani druhému. Pokud
jde o kvalitní inscenaci, rád
chodím na oba Ïánry.
Co jazyková bariéra?
Jsem z generace, která vyrÛstala na ãesk˘ch filmech a pohádkách, takÏe mi ãe‰tina
nedûlá takfika Ïádné problémy.
Sem tam tfieba pfiesnû neporozumím, kdyÏ se pouÏije nûjak˘
slangov˘ v˘raz, ale jinak je pro
mne jako rodná fieã. A protoÏe
mám âeskou republiku rád,
snaÏím se také o to, aby i moje
dûti ãesky rozumûly.
Chodíte do divadla i v Bratislavû?
KvÛli pracovním povinnostem jsem paralelnû pob˘val
i v Praze, takÏe moÏností jsem
moc nemûl. Vidûl jsem pár
pfiedstavení a vÏdycky jsem si
sliboval, Ïe teì uÏ zaãneme
chodit pravidelnû, ale pak zas
naskoãil bûÏn˘ rytmus pracovního t˘dne a na divadelní záÏitek jsem rychle zapomnûl...
Obecnû se má za to, Ïe manaÏefii a lidé
s technick˘m vzdûláním ke kultufie zas aÏ tak
netíhnou. Je to tak i ve va‰em pfiípadû?
Ke kultufie a umûní mne vedla maminka.
Byla uãitelka a dbala na to, abychom se se
sestrou orientovali i v této oblasti. Jako student jsem rád chodil na Rado‰ínské naivné
divadlo, mûl jsem moc rád jejich pfiedstavení,
pro nûÏ bylo typické pochopení pro lidské
slabosti a mnoÏství vtipn˘ch dialogÛ.
Oblíbená kniha? A film?
To je tûÏ‰í otázka. Odmaliãka jsem velmi zvûdav˘, tak se snaÏím vybírat kníÏky, které by
mi roz‰ífiily obzory. âtu a dívám se na filmy
na hranici sci-fi a konspiraãních teorií... Mezi
mé nejoblíbenûj‰í autory patfií Zecharia
Sitchin a jeho knihy o skuteãném pÛvodu lidstva na planetû.
Stihl jste se uÏ seznámit i s mûstem Brnem?
Co se vám tady nejvíc líbí?

na skleničce

s jurajem ondrisem
Nabídka bratislavsk˘ch divadel je víc neÏ bohatá a kvalitní. Pfiesto Ing. Juraj Ondris,
MBA, ãlen pfiedstavenstva spoleãnosti Slovensk˘ plynárensk˘ prÛmysl (SPP) mífií za
kulturou i za hranice slovenského hlavního
mûsta. Nebylo ani náhodou, Ïe se právû SPP
rozhodlo finanãnû podpofiit Mûstské divadlo
Brno.
Zatímco vût‰inû divákÛ staãí sednout na
„‰alinu“ nebo si vzít taxík, vy za pfiedstaveními Mûstského divadla Brno putujete aÏ
z Bratislavy. Stojí to za to?
Máme dvû maliãké dûti, takÏe je nároãné zorganizovat v‰echno tak, abychom mohli
s manÏelkou nûkam vyrazit. Ale kdyÏ se to
podafií, rádi pak absolvujeme i cestu do Brna.
Naposledy jsme vidûli Mary Poppins a bylo
to úÏasné. I proto uÏ nyní studuji, jaké pfiedstavení bude Mûstské divadlo Brno hrát
a kdy, protoÏe máme v plánu rozhodnû absolvovat je‰tû mnohá dal‰í.
16
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Víc ãasu trávím v Praze, ale uÏ i jako student
jsem do Brna jezdil velmi rád. Míval jsem
zlevnûn˘ lístek z Bratislavy a velmi rád jsem
poslouchal brnûnskou folkovou kapelu Kamelot. Jezdil jsem si kupovat do Brna cédéãka a pfii tom jsem se procházel na Starém
Brnû a v samotném historickém jádru, nûkde
si dal pivo, knedlo-zelo-vepfio, a zase se vrátil
domÛ. Nedávno jsem byl na Brnûnské pfiehradû a je to skuteãnû pfiekrásné místo.
Urãitû se tam vrátím, mám navíc rád jachting
a pr˘ se tam dá pronajmout plachetnice.
Proã se spoleãnost Slovensk˘ plynárensk˘
prÛmysl rozhodla podpofiit právû Mûstské
divadlo Brno?
SPP je silná nadnárodní firma a na Slovensku
jsme uÏ získali víckrát ocenûní Filantrop
roku. Podporu sportovních a kulturních akcí
nebo organizací ãi pomoc do sociální oblasti
povaÏujeme za pfiirozenou vûc. A protoÏe se
nám mimofiádnû dafií v âeské republice i pfii
prodeji plynu, zaãali jsme vyhledávat partnery, které chceme podpofiit. Mûstské divadlo
Brno bylo jednoznaãnou volbou vzhledem
k referencím od na‰ich obchodních partnerÛ.
Sponzorské pfiíspûvky jste vûnovali i dal‰ím
brnûnsk˘m institucím a organizacím. Nevyãítají vám to na Slovensku?
Jak jsem fiíkal, v âeské republice máme
úspûch a dafií se nám získávat stále více zákazníkÛ, takÏe je samozfiejmé, Ïe se snaÏíme regionu a jeho obyvatelÛm i nûco vrátit.
Konkrétnû v Brnû jsme nedávno znovu získali nejvût‰ího odbûratele zemního plynu
v âR vÛbec – Teplárny Brno, a proto zam˘‰líme na‰e sponzorské aktivity opût nasmûrovat sem.
Roli mecená‰Û stále ãastûji pfiebírají velké
firmy a spoleãnosti. PovaÏujete za dÛleÏité,
aby finanãnû pomáhaly tûm „slab‰ím“?
Myslím, Ïe je povinností kaÏdé velké a úspû‰né firmy podporovat aktivity, které jsou prospû‰né pro spoleãnost. Kultura, sport nebo
podpora handicapovan˘ch jsou oblasti, které
to mají v komerãním svûtû tûÏké navzdory
tomu, Ïe jsou pro spoleãnost mimofiádnû dÛleÏité. SPP se proto vÏdycky bude soustfiedit
na podporu a pomoc právû v tûchto oblastech.
jih

Johana Gazdíková
v muzikálu
Mary Poppins,
reÏie: Petr Gazdík
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Proto si jeho hra dodnes uchovává svou Ïivotnost. Jednoduch˘ dûj gradující aÏ k napûtí
blíÏící se katastrofy rámcují vnitfiní konflikty
psychologicky propracovan˘ch postav, sráÏky
mezi skuteãn˘mi a domnûl˘mi hodnotami.
DÛleÏitou úlohu hraje lyrizmus. Jednotlivé
detaily, v˘roky i celková atmosféra dûje mají
úÏasn˘ symbolick˘ charakter a dodávají mimofiádn˘ zev‰eobecÀující a nadãasov˘ ráz
jedné z nejlépe napsan˘ch her svûtové divadelní literatury.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Michal Isteník, Lenka Janíková, Markéta Sedláãková, Ivana VaÀková, Svetlana
Slováková, Milan Nûmec, Petr ·tûpán, Vojtûch Blahuta, Jaroslav Matûjka a dal‰í.

Hrajeme
Jule Styne, Bob Merrill, Peter Stone:
SUGAR! (NùKDO TO RÁD HORKÉ)
Muzikál vznikl na základû legendárního
filmu Nûkdo to rád horké s Marilyn Monroe.
Je to neuvûfiitelné, ale zmínûn˘ film se
poprvé promítal pfied padesáti lety, v roce
1959. Dva chudí muzikanti se náhodou pfiipletou do války mafiánsk˘ch gangÛ. Jsou
pronásledováni a nezb˘vá jim nic jiného, neÏ
se bezpeãnû ukr˘t. Pfievlékají se do Ïensk˘ch
‰atÛ a nechávají se zamûstnat v kapele
odjíÏdûjící na turné na Miami Beach. Florida
se pro bezprizorní muzikanty stává jedineãnou pfiíleÏitostí, jak zmizet mafii z oãí... Jejich
bláznivé dobrodruÏství v‰ak zdaleka nekonãí!
Díky svému pfiestrojení zaÏívají bezpoãet
komick˘ch situací, a aby toho nebylo málo,
oba na‰i hrdinové se zamilují do kouzelné
zpûvaãky a hráãky na ukulele jménem Sugar.
Jako by tohle v‰echno nestaãilo, jednoho
z na‰ich okouzlujících hudebníkÛ v dámské
róbû poÏádá postar‰í milionáfi o ruku...
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Mária Lalková nebo Ivana Skálová,
Petr ·tûpán nebo Roman Vojtek, Milan
Nûmec nebo Ale‰ Slanina, Lenka Janíková
nebo Pavla Vitázková, Michal Isteník, Jan
Apolenáfi nebo Jan Mazák a dal‰í.

Jaroslav Vostr˘: T¤I V TOM
Italská komedie dell’arte patfií mezi oblíbené
Ïánry divadla jiÏ od 16. století. Jde o Ïánr zaloÏen˘ na improvizaci, nadsázce a rÛzn˘ch
ztfie‰tûnostech, pln˘ vtipÛ a gagÛ, které mezi
sebou rozehrávají ustálené postavy – lakotní
starci, vdavekchtivé vdovy, pobláznûní
sluhové, zamilovaní mladíci, naivní dívenky
ãi zmatení uãenci. V roce 1978 napsal pro âinoherní klub komedii, ctící tento Ïánr, uznávan˘ divadelní teoretik, kritik a historik
Jaroslav Vostr˘, kter˘ mûl ov‰em z politick˘ch dÛvodÛ zákaz ãinnosti. Proto se hra Tfii
v tom objevila na jevi‰ti pfiipsána autoru
Jifiímu Menzlovi, kter˘ ji reÏíroval a v roce
1981 pfievedl i do filmové podoby. Na jevi‰ti
âinoherního klubu ‰lo o jednu z nejslavnûj‰ích inscenací, která byla na repertoáru témûfi devût let. Rozko‰n˘ pfiíbûh, na
jehoÏ zaãátku se setkáváme se tfiemi mlad˘mi
dámami, které se vinou sv˘ch nápadníkÛ
dostaly do prekérní situace, prostû „jsou
v tom“, je pln˘ blázniv˘ch situací, v nichÏ se
trojice milencÛ pokou‰í dostat k sobû i pfies
nevÛli rodiãÛ a osudu.
ReÏie: Antonín Procházka
Hrají: Zdenûk Junák, Hana Holi‰ová, Hana
Kováfiíková, Tereza Martinková, Petr ·tûpán,
Jifií Mach nebo Luká‰ Janota, Michal Isteník,
Jakub Przebinda nebo Vojtûch Blahuta,
Milan Nûmec, Jakub Uliãník a Zdenûk Bure‰.

Anton Pavloviã âechov: T¤I SESTRY
Vrcholné drama jednoho z nejv˘znamnûj‰ích
svûtov˘ch dramatikÛ. Na pfiíbûhu sester Prozorovov˘ch Olgy, Iriny, Má‰i a jejich bratra
Andreje, které osud zavál do malého provinãního mûsteãka, âechov sugestivnû zachycuje období konce 19. století se v‰emi
protiklady. Sestry touÏí pfiestûhovat se do
Moskvy, kde proÏily své dûtství. Jejich Ïivotní
podmínky se v‰ak natolik mûní, Ïe sourozenci
ztrácejí moÏnost realizovat svoje plány. Bratr
Andrej se oÏení s mû‰Èaãkou Nata‰ou a postupnû se smifiuje se sv˘m bezperspektivním
osudem i Olga. Tragicky konãí láska Iriny
a barona Tuzenbacha, neradostn˘ je Má‰in
rodinn˘ Ïivot. Tyto matné „krásné du‰e“
samy sebe zo‰klivují drásavou v˘ãitkou, Ïe
neumûjí uÏiteãnû Ïít. Na jejich stescích a tr˘znivé bezmocnosti âechov dokáÏe umûlecky
zobrazit nejen celou etapu v˘voje ruské spoleãnosti, ale i celou etapu v˘voje lidstva.

Andrew Bovell: V¯K¤IKY DO TMY
DÛvtipná forma této napínavé, psychologicky
ladûné tragikomedie tûÏí z permanentní konfrontace rozliãn˘ch úhlÛ pohledu v nûkolika
soubûÏn˘ch liniích. Postupnû skládá portréty
19
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ProGram září
činoherní scéna

Hudební scéna

7.9. pá 14.00 Faidra

7.9. pá 18.00 chicago

7.9. pá 19.30 Faidra

E5

8.9. so 19.30 chicago

8.9. so 19.30 Faidra

P

20.9. čt 19.30 Funny Girl

9.9. ne 19.30 Faidra

A2012/M2012
zadáno

21.9. pá 14.00 Funny Girl

10.9. po 19.30 Faidra

A1

21.9. pá 19.30 Funny Girl

11.9. út 19.30 Faidra

C2

22.9. so 19.30 Funny Girl

P

12.9. st 19.30 Faidra

A3

23.9. ne 19.30 Funny Girl

D/E7

13.9. čt 19.30 Faidra

C4

24.9. po 19.30 Funny Girl

A1/AB1

14.9. pá 19.30 Faidra

C5

25.9. út 19.30 Funny Girl

A2/AB2

15.9. so 19.30 Faidra

A6

26.9. st 19.30 Funny Girl

A3/AB3

R2012

27.9. čt 19.30 Funny Girl

A4/AB4

16.9. ne 19.30 sugar! (někdo to rád horké)
18.9. út 19.30 Faidra

28.9. pá 15.00 Funny Girl

19.9. st 18.00 tři sestry

28.9. pá 19.30 Funny Girl

20.9. čt 18.00 tři sestry

29.9. so 15.00 Funny Girl

21.9. pá 19.30 tři v tom

29.9. so 19.30 Funny Girl

23.9. ne 19.30 tři v tom

A5/AB5

C5/E5

A6/AB6

30.9. ne 18.00 Funny Girl

24.9. po 18.00 výkřiky do tmy

PPP

25.9. út 18.00 výkřiky do tmy

PP1

26.9. st 18.00 výkřiky do tmy

P18

Chicago

27.9. čt 19.30 dokonalá svatba
28.9. pá 19.30 dokonalá svatba
29.9. so 19.30 charleyova teta
30.9. ne 18.00 charleyova teta

Tfii sestry
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PREMiéRA

vEřEjná gEnERálkA

hostování

DERniéRA

ProGram říjen
činoherní scéna

Hudební scéna

1.10. po 18.00 sugar! (někdo to rád horké)

1.10. po 18.00 Funny Girl

2.10. út 18.00 sugar! (někdo to rád horké)

2.10. út 19.30 Funny Girl

3.10. st 18.00 sugar! (někdo to rád horké)

3.10. st 19.30 Funny Girl

4.10. čt 18.00 zkrocení zlé ženy

4.10. čt 19.30 Funny Girl

5.10. pá 19.30 zkrocení zlé ženy

5.10. pá 18.00 Funny Girl

6.10. so 15.00 sugar! (někdo to rád horké)
6.10. so 19.30 sugar! (někdo to rád horké)

6.10. so 15.00 Funny Girl
6.10. so 19.30 Funny Girl

X2012

7.10. ne 15.00 sugar! (někdo to rád horké)

7.10. ne 18.00 Funny Girl

7.10. ne 19.30 sugar! (někdo to rád horké)

Z2012

9.10. út 18.00 divá bára

8.10. po 19.30 sugar! (někdo to rád horké)

t2012

10.10. st 19.30 divá bára

9.10. út 19.30 dokonalá svatba

11.10. čt 18.00 divá bára

10.10. st 18.00 my Fair lady (ze zelňáku)

13.10. so 19.30 jekyll a Hyde

12.10. pá 18.00 my Fair lady (ze zelňáku)

14.10. ne 15.00 jekyll a Hyde

13.10. so 19.30 Faidra

AB6

14.10. ne 19.30 jekyll a Hyde

14.10. ne 19.30 Faidra

D

15.10. po 18.00 jekyll a Hyde

15.10. po 19.30 škola základ života

16.10. út 18.00 jekyll a Hyde

16.10. út 18.00 škola základ života

17.10. st 19.30 jekyll a Hyde

18.10. čt 19.30 Faidra

A4

18.10. čt 18.00 jekyll a Hyde

19.10. pá 19.30 Faidra

AB5

19.10. pá 19.30 jekyll a Hyde

20.10. so 19.30 brouk v hlavě
21.10. ne 19.30 Faidra

22.10. po 18.00 mozart!
23.10. út 18.00 mozart!

E7

26.10. pá 14.00 jakub a jeho pán

26.10. pá 19.30 Pokrevní bratři

26.10. pá 19.30 jakub a jeho pán

A5

27.10. so 15.00 Pokrevní bratři

27.10. so 19.30 jakub a jeho pán

P

27.10. so 19.30 Pokrevní bratři

28.10. ne 19.30 jakub a jeho pán

28.10. ne 18.00 Pokrevní bratři

29.10. po 19.30 jakub a jeho pán

A1

29.10. po 19.30 Pokrevní bratři

30.10. út 19.30 jakub a jeho pán

AB2

30.10. út 18.00 Pokrevní bratři

31.10. st 19.30 jakub a jeho pán

AB3
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pozvat dívky svého srdce na milostnou
schÛzku. Tu v‰ak s ohledem na svou stydlivost i moÏné snadnûj‰í získání obou dívek
hodlají zinscenovat jako setkání s Charleyovou tetou. Zlomyslná náhoda spolu s dluhy,
typick˘m to prÛvodcem studentsk˘ch let
v kaÏdé zemi a dobû, zaviní, Ïe v roli Charleyovy tety vystoupí ponûkud rozmazlen˘
student Babberley. ¤ada pfiekvapiv˘ch situací a nádhern˘ humor, vycházející z tûch nejlep‰ích anglick˘ch tradic, jsou spolehlivou
zárukou kvalitní divácké zábavy s pfiíjemn˘mi ozvûnami nostalgie.
ReÏie: Gustav Skála
Úãinkují: Igor Ondfiíãek, Petr ·tûpán, Alan
Novotn˘, Pavla Vitázková, Radka Coufalová
nebo Markéta Sedláãková, Josef Jurásek,
Zdenûk Junák, Irena Konvalinová nebo Eva
Gorãicová, Lenka Janíková a Jan Mazák.

a vzájemnû jen domnûle nesouvisející v˘seky
ze Ïivota devíti postav – dvou manÏelsk˘ch
párÛ, muÏe obvinûného ze zloãinu, neurotické psycholoÏky, jejího manÏela, její pacientky, jakoÏ i jednoho osamûlého muÏe, jenÏ
byl kdysi pacientãin˘m snoubencem, v mozaiku plnou pfiekvapiv˘ch zvratÛ, scelenou souhrou okolností ve strhující koncert jdoucí aÏ
na dfieÀ vztahÛ mezi pohlavími, ve drama lidí,
muÏÛ a Ïen, pevnû lapen˘ch do sítû vá‰ní, tajností, lÏí, sexu a smrti. Vypráví o chybách,
které dûláme, a o následcích, které si za nû
odná‰íme. A dÛrazem na absenci dÛvûry
a lásky poukazuje právû na jejich nezbytnost
a potfiebnost v na‰ich Ïivotech.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Petr ·tûpán, Pavla Vitázková, Markéta
Sedláãková, Viktor Skála, Lenka Janíková,
Eva Ventrubová, Tomá‰ Sagher, Robert
Jícha, Martin Havelka, Tereza ·kodová a Bohumil Vitula.

John Kander, Fred Ebb, Bob Fosse:
CHICAGO
Muzikál Chicago má v‰echno, co ãiní broadwayské produkce v˘jimeãn˘mi – aÏ pohádkov˘ pfiíbûh o slávû, ‰tûstí, kráse, bohatství
a láskách, to v‰e propojeno nesmrteln˘mi
hity doprovázen˘mi dech beroucími taneãními ãísly. Satirick˘ muzikál, kritizující
zkorumpovanou a zloãinem a jazzem prodchnutou spoleãnost dvacát˘ch let v Chicagu
podle hry Maurine Dallas Watkinsové napsali Bob Fosse a Fred Ebb s hudbou Johna
Kandera. Hlavní postavy, vraÏedkynû a po
slávû touÏící krásky Velma Kellyová a Roxie
Hartová se setkávají v Ïenské vûznici a s pomocí proslulého advokáta Billyho Flynna
v‰emi (pfiedev‰ím Ïensk˘mi) zbranûmi bojují
o pfiední stránky novin a titul „vraÏedkynû
t˘dne“.
Jiskfiiv˘ humor, humorná nadsázka i mrazivá
atmosféra v muzikálu plném jazzu!
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Svetlana Slováková nebo Ivana VaÀková, Radka Coufalová nebo Ivana Skálová,
Petr Gazdík nebo Du‰an Vitázek, Milan
Nûmec nebo Luká‰ Vlãek, Alena Antalová
nebo Markéta Sedláãková, Vojtûch Blahuta
nebo Karel ·karka, Hana Holi‰ová nebo
Mária Lalková, Eva Jedliãková nebo Hana
Kováfiíková, Lenka Janíková nebo Veronika
Kloubková, Andrea Bfiezinová nebo Johana
Gazdíková, Jifií Mach nebo Ale‰ Slanina
a dal‰í.

Robin Hawdon: DOKONALÁ SVATBA
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 nevyhnutelné katastrofû, která se nakonec
ukáÏe paradoxnû b˘t tím nej‰Èastnûj‰ím
fie‰ením.
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Lenka Janíková nebo Svetlana Slováková, Milan Nûmec, Petr ·tûpán, Hana
Holi‰ová, Lucie Zedníãková, Irena Konvalinová, Zdenûk Bure‰.
Brandon Thomas: CHARLEYOVA TETA
Rozpustilá komedie o dvou oxfordsk˘ch studentech, Charliem a Jackovi, ktefií se chystají
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rodinné stříbro

lukáš vlček
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V muzikálu
Pokrevní bratfii,
reÏie: Stanislav Mo‰a

odehrává. S reÏisérem Pavlem Fieberem jsem
doposud nespolupracoval, ale jiÏ po pár
zkou‰kách jsem z jeho práce s herci nad‰en˘.
A dirigent Caspar Richter má v nastudování
hudby zcela jasno, a proto vyÏaduje precizní
a pfiesné nastudování i od nás.
Nebojíte se, Ïe vás diváci budou srovnávat,
respektive film a pfiedstavení?
Myslím si, Ïe srovnání s filmem se pravdûpodobnû nevyhneme, ale na divadle je to
vÏdycky pfiece jen jiné neÏ na plátnû. Film
b˘vá pochopitelnû civilnûj‰í, na jevi‰ti musí
protagonista volit odli‰né prostfiedky, má to
jinou atmosféru.
Ten podle mne nesnesiteln˘ knírek pro koÀské handlífie, jak˘ Sharifa zdobí, mít budete
nebo ne?
Ano, budu. Dokonce jsem se musel kvÛli focení plakátu oholit a nechat si jen ten knírek.
Obvykle pfii holení pouÏívám zastfiihávaã,
takÏe jsem se Ïiletkou staãil pofiezat, jak to
jenom ‰lo. Maskérky potom mûly fÛru práce,
aby mû pak zase daly dohromady na focení

Dûtsk˘m vzorem Luká‰e Vlãka pr˘ b˘val
Belmondo. Nyní ho ale ãeká postava v˘raznû
odli‰ná od „drsÀáka s nûÏnou du‰í a boxersk˘m nosem“. Nick Arnstein z muzikálu
Funny Girl je jiného kalibru: hazardní hráã
uhlazen˘ jako had. Vûãnou podobu mu vtiskl
ve filmovém zpracování Omar Sharif.
Co vás napadlo, kdyÏ jste uvidûl ferman
s obsazením pro Funny Girl?
Byl jsem samozfiejmû potû‰en. Ale pfiiznám
se, muzikál jsem sice trochu znal ze ‰koly, filmovou verzi se Sharifem a Barbrou Streisand
jsem v‰ak nevidûl… AÏ postupnû jsem zjistil,
co v‰ichni uÏ vûdûli: Ïe je to krásná role
a krásná pfiíleÏitost. Navíc tento jazzovûswingov˘ hudební Ïánr je mi opravdu velice
blízk˘.
Líbil se vám film?
No, vlastnû jsem ten film zatím cel˘ nevidûl,
abych jím pfii ztvárnûní role nebyl ovlivnûn.
Pouze jsem se podíval na nûkteré scény,
abych zachytil atmosféru, ve které se film
24
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plakátu. TakÏe zdÛrazÀuji, Ïe pokud plakáty
Funny Girl zÛstanou v pÛvodní verzi, podvodnick˘ knírek na nich je sice pofiderní, ale
zcela mÛj!
Jak˘ je vá‰ vztah k hazardním hrám?
Sázím se docela nerad, tedy pokud si nejsem
úplnû jist˘ v˘hrou. Ale kdyÏ jsem byl ve Spojen˘ch státech, zavítali jsme i do ráje hazardu
Las Vegas a dodnes mne trochu mrzí, kdyÏ na
otázku, o kolik jsem pfii‰el, musím fiíct, Ïe
jsem si tam nezahrál ani na jednorukém banditovi. Tfieba to je‰tû doÏenu…
A vá‰ vztah k Ïenám?
Pfiesnû tu otázku jsem oãekával. Vfiel˘. TakÏe
nûjaké styãné plochy s Nickem Arnsteinem
máme, tam je o co se opfiít. :-)
Zatímco Omar Sharif vybavil svého Nicka
knírkem, Barbra Streisand má sice hrát nepfiíli‰ pÛvabnou dívku, ale laÈku hereck˘m
pÛvabÛm nasadila hodnû vysoko…
Hanka Holi‰ová i Radka Coufalová jsou také
pfiekrásné Ïeny, takÏe i ony se s tím budou
muset poprat jako Barbra. Obû jsou navíc
ohromnû talentované, o jejich v˘kon se nebojím.
Existují vÛbec ‰karedé Ïeny?
Myslím, Ïe ne. MoÏná to zní jako fráze nebo
kli‰é, ale na kaÏdé Ïenû se najde nûco
jedineãného, originálnû pÛvabného. Napfiíklad nepfiehlédnuteln˘ nos Barbry Streisand

S Radkou Coufalovou
v muzikálu
Chicago,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Fanny Brice neboli Funny Girl se dostane
na v˘sluní showbyznysu, ale cesta to není
lehká. Kdo to má v tomto oboru tûÏ‰í, muÏi,
nebo Ïeny?

Hanka Holi‰ová
i Radka Coufalová jsou pfiekrásné Ïeny.
Bezpochyby Ïeny. VÏdyÈ se podívejte, kolik
na kaÏd˘ konkurs pfiijde Ïen a kolik muÏÛ.
Musí poãítat s velkou konkurencí, s mnohem
vût‰í neÏ muÏi.
A kdyÏ úspûchu dosáhnou, doplatí na to
v partnerském vztahu? Jako Funny Fanny?
Myslím si, Ïe se situace v tomto ohledu
zmûnila. Funny Girl se odehrává v pfiedváleãném období, kdy se Ïeny zpravidla
drÏely v pozadí, zatímco nyní mohou b˘t
úspû‰n˘mi manaÏerkami ãi ministrynûmi, co
Ïijí ve fungujících partnersk˘ch vztazích.
Vy uÏ o popularitû taky asi víte své. Va‰e fanou‰kovské stránky na Facebooku vás charakterizují jako „nadûjného mladého herce

nezabrání tomu, aby vyzafiovala nûco krásného. CoÏ platí o kaÏdé Ïenû.

S Lenkou Janíkovou
v muzikálu
Pokrevní bratfii,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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dûlali v dobách studií na
JAMU. Pro mû osobnû to
byla veliká v˘zva a zku‰enost. A jsem opravdu velice
vdûãn˘, Ïe jsem tuhle
pfiíleÏitost dostal.
Vypravûã navíc pfiechází do
nûkolika dal‰ích, jin˘ch
postav. Jaké to je se tak
pfievtûlovat?
Transformace probíhá rovnou na jevi‰ti, ãlovûk si ani
nevydechne. NemÛÏe zajít
za portál, zkoncentrovat se
a vklidu si uvûdomit charakter postavy. Je nároãnûj‰í
jen pfieklapnout v mozku
závit a zmûnit se. Nicménû
Pokrevní bratfii mne naplÀují, urãitû mají na repertoáru svoje místo a mají
bezesporu lidem co fiíct.
Diváci se odreagují v divadle, kde a jak odpoãívají
herci?
Je-li nûjak˘ voln˘ ãas,
kterého moc nezb˘vá, protoÏe i kdyÏ nehrajete, musíte vstfiebávat roli, uãit se
texty, rád si vyrazím na kole.
Mám rád v˘lety do pfiírody,
do hor, i kdyÏ pravda,
pfiestoÏe lyÏování miluji,
v zimû jsem na horách nebyl
aspoÀ pût let. Na kole vyráÏím aspoÀ na krátké v˘lety do okolí Brna ãi na Vysoãinu.
Je polovina ãervna, aÏ tento rozhovor vyjde,
bude po prázdninách. Co plánujete?
S pfiáteli se chystáme na kole do Rychlebsk˘ch hor, chtûl bych rovnûÏ na kole zdolat
Transylvánské Alpy a nav‰tívit rumunské
Banáty, za sestrou do ·panûlska… A minulé
narozeniny, tedy pfiesnû pfied rokem v záfií,
jsem dostal letenky do Lond˘na, tak je
musím vyuÏít, i kdyÏ v dobû olympiády to
bude asi síla. JenÏe dosud nebyl ãas.
Jifiina Veselá,
foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

V muzikálu
Jekyll a Hyde,
reÏie: Petr Gazdík

s nezapomenuteln˘m barytonem“. Víte, kdo
jsou va‰i fanou‰ci?
O existenci tûch stránek jsem se dozvûdûl nedávno a náhodou, protoÏe se mne nûjaká
paní ptala na odezvu a já vÛbec netu‰il, o ãem
to vlastnû mluví. O nûkolika fanynkách vím,
ale Ïe by mne nûjak atakovaly, to rozhodnû
nemohu fiíct. Jsem také rád, Ïe jsem se doposud nesetkal s bulvárem a Ïe mi nezasahuje
do soukromí.
VraÈme se je‰tû na jevi‰tû. Jak se vám pracovalo na Pokrevních bratrech?
Je to nádhern˘ kus, kter˘ mû oslovil uÏ dfiíve.
Nûjaké fragmenty z tohoto muzikálu jsme
26
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Placido Domingo, Seiji Ozawa ãi Mirella Freni.
V roce 1991 úãinkovala na Wiener Festwochen
v Mozartovû Figarovû svatbû jako Barbarina
pod vedením Claudia Abbada.
Od roku 1993 zvolila dráhu sólistky ve svobodném povolání, ale záhy se stala stál˘m hostem
Národních divadel v Brnû i Praze i ãast˘m hostem Státní opery Praha. Její charismatickou bytost jsme v‰ak mûli moÏnost vídat a sl˘chat na
mnoha dal‰ích domácích scénách, pravidelná
byla její spolupráce pfiedev‰ím s brnûnskou operou a s Národním divadlem moravskoslezsk˘m
v Ostravû. A samozfiejmû hostovala i v fiadû zahraniãních operních domÛ – v Nûmecku, ·v˘carsku, Norsku, Francii i Japonsku.
Yvetta Tannenbergerová patfiila k zpûvaãkám,
které na scénû neuplatÀují jen krásn˘ hlas, ale
jsou obdafieny i hereck˘m talentem. Její postavy
na jevi‰ti Ïily osobit˘m Ïivotem, vybavené
vroucností i humorem, a v neposlední fiadû Ïensk˘m sexappealem. Její soprán mûl lehkost
a technickou bravuru, ale oboje bylo jen prostfiedkem k dokonale naplnûnému pûveckému
v˘razu. A to je kvalita, která ze zpûvaãky ãiní
skuteãnou umûlkyni.
Mozartova Zerlina, Zuzanka, Pamina i Konstance, Rossiniho Rosina i Giulia (La scala di
seta), Donizettiho Lucia di Lammermoor,
Norina i Adina, Bizetova Micaela i Pucciniho
Musetta – dívky k pomilování, plné Ïivota,
lásky, ‰ibalství i zoufalství. Dokladem jejího pûveckého mistrovství bylo ztvárnûní trojice protagonistek Offenbachov˘ch Hoffmannov˘ch
povídek – Olympie, Giulietty i Antonie. Za svou
oblíbenou Violettu z Verdiho La traviaty byla
v roce 2001 nominována na Cenu Thálie. Vynikající byla ale i jako Verdiho Johanka z Arku
v ostravské opefie.
Dobfie si rozumûla s Janáãkem – v jeho operách
byla neodolatelnou Li‰kou Bystrou‰kou, JenÛfou i Karolkou, KáÈou Kabanovou i Kristinkou
ve Vûci Makropulos.
Uplatnila se i v oratorním a kantátovém duchovním repertoáru, byla pravideln˘m hostem
Slovenské filharmonie i fiady pfiedních orchestrÛ
doma i v zahraniãí.
K operetû, v níÏ ãasto a dobfie úãinkovala, si
dlouho hledala vztah, nicménû na prkna brnûnského Mûstského divadla se vracela ráda. „PokaÏdé je to pro mû krásnû proÏit˘ ãas s pfiáteli
a profesionály,“ hodnotila své hostování na jevi‰ti MdB v NetHovoru na Scena.cz. Vná‰ela na
jevi‰tû radost a krásu. Bude tu po ní smutno.
Radmila Hrdinová

in memory

VNÁ·ELA NA JEVI·Tù
RADOST A KRÁSU.
ODE·LA YVETTA TANNENBERGEROVÁ
Rosalinda v Netop˘rovi a Hana Glawari ve Veselé vdovû – dvû nezapomenutelné role sopranistky Yvetty Tannenbergerové na scénû
Mûstského divadla Brno. Svou vlastní profesi
operní pûvkynû pak s chutí vyuÏila i zparodovala na téÏe scénû jako sleãna Silberklangová
v Divadelním fiediteli (Mozart na scénû) a jako
Katarina Cavalieri v Amadeovi. Nechce se vûfiit,
Ïe bytost plná temperamentu, s jiskrn˘ma oãima
a nakaÏliv˘m úsmûvem, podlehla v pouh˘ch
tfiiaãtyfiiceti letech mozkovému nádoru. Zpráva
o její smrti zaskoãila 17. ãervence v‰echny její
obdivovatele, kolegy a pfiátele.
Yvetta Tannenbergerová pocházela ze slovenské hudební rodiny. Narodila se v Bratislavû
a vystudovala operní zpûv na tamní konzervatofii. Ve zpûvu se dále zdokonalovala na interpretaãních kurzech u Kerstin Meyer, Ileany
Cotrubas, Paola Napoliho a na konzultacích
u Mirelly Freni i Marty Lantieri. Po ukonãení
studia v roce 1989 získala roãní stáÏ v operním
studiu berlínské Státní opery a o rok pozdûji
pfie‰la do operního studia Státní opery ve Vídni,
kde se po ãtyfiech mûsících stala sólistkou. Zde
mûla moÏnost spolupracovat s osobnostmi jako
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ná‰í ji zvlá‰tû herecky mnohotvárná figura
paní Johnstonové, v níÏ alternují Hana Holi‰ová a Markéta Sedláãková. Vidûl jsem reprízu s Hanou Holi‰ovou, která vytváfií
postavu milující maminky z odstínÛ tolerance
a vstfiícnosti, ale také sebezáporu, pracovitosti a utrpení. Její v˘kon vrcholí v momentech, kdy svádí boj mezi citem a rozumem
a zahání Eddieho od svého prahu, pfiestoÏe
ho miluje. Du‰an Vitázek a Luká‰ Janota
ztvárÀují oba bratry v dlouhé v˘vojové kfiivce
od dûtství aÏ do dospûlosti. Zatímco JanotÛv
Eddie má ve v‰ech fázích podobu slu‰ného
chlapce z lep‰í rodiny, VitázkÛv Mickey se
rve se Ïivotem jako dítû ulice, zamilovan˘ puberÈák a záhy i jako nezamûstnan˘ narkoman, kter˘ není schopen zajistit vlastní
rodinu. Pozoruhodn˘ je také v˘kon Svetlany
Slovákové, která zaujala jako Mickeyho rozverná spoluÏaãka, pÛvabná pfiítelkynû a nakonec i trpící manÏelka Linda.
Pokrevní bratfii na jevi‰ti Mûstského divadla
v Brnû mají ‰anci oslovit ‰iroké publikum,
a to zvlá‰tû dÛrazem na nadãasová sociální témata a emocionálnû siln˘m obrazem dûtství
a dospívání.
David Kroãa, recenze âeského rozhlasu 3 –
stanice Vltava, 15. 6. 2012

naPsali o nás
POKREVNÍ BRAT¤I
Mûstské divadlo v Brnû roz‰ífiilo svÛj repertoár o inscenaci Pokrevní bratfii. U nás stále
nepfiíli‰ známé drama se zpûvy britského
autora Willyho Russella se v Brnû hraje
s podtitulem „osudov˘ a magick˘ muzikál“.
Pokrevní bratfii jsou natolik vdûãn˘ titul, Ïe
bylo jen otázkou ãasu, kdy se na brnûnské
Hudební scénû objeví. Pfiedloha o dvou bratrech, které rozdûlí osudná matãina volba, nabízí silné emoce, dûjové napûtí i chytlavé
songy. Pfiíbûh zaãíná v 70. letech minulého
století v nehostinn˘ch liverpoolsk˘ch uliãkách, poznamenan˘ch sociálními problémy.
Chudá posluhovaãka Johnstonová porodí
dvojãata, o nûÏ se jako Ïivitelka ãtyfi dal‰ích
dûtí nemÛÏe postarat. Jedno z dvojãat proto
pod tlakem okolností doslova prodává bezdûtné paní Lyonsové. A tak zatímco Mickey
vyrÛstá v poãetné rodinû vlastní matky, jeho
bratr Eddie Ïije v blahobytu.
Na první pohled dûj pÛsobí ‰ablonovitû
a podstatnou roli v nûm hrají také náhody,
díky nimÏ se bratfii potkávají nejen jako dûti,
ale i na prahu puberty a v dospûlosti. Téma
tíÏivé sociální situace a existenãní nejistoty
v‰ak je zpracováno natolik naléhavû, Ïe nás
tûÏko mÛÏe nechat chladn˘mi. ReÏisér Stanislav Mo‰a akcentuje právû znepokojivou osudovost a nejistotu Ïivota, kterou podtrhuje aÏ
ìábelsky vyhlíÏejícím vypravûãem v podání
Stanislava Slováka. Hned v úvodu vidíme
v retrospektivû poslední scénu hry a z úst vypravûãe sly‰íme slova o smrti, takÏe není pochyb o tom, jak pfiíbûh obou bratrÛ skonãí.
Pfiesto je moÏné stfiídat nostalgii s nadsázkou
a tragické momenty s chvilkami humorného
odlehãení. ReÏisér Mo‰a se o to ve více neÏ
tfiíhodinové inscenaci usilovnû snaÏí. Pfiedev‰ím dobfie zná své herce, takÏe jim jejich
úlohy u‰il na míru a nebojí se posunovat hranice jejich moÏností, zvlá‰tû pak v tûch fázích
hry, kdy pfiedstavují dûtské aktéry. Domnívám se, Ïe brnûnskou inscenaci v nûkter˘ch
momentech zrazuje prvoplánov˘ pfieklad
Adama Nováka. KdyÏ napfiíklad Eddie, Mickey a jejich pfiítelkynû Linda jako osmnáctiletí bezstarostnû dovádûjí na pláÏi, vypravûã
to komentuje polopatick˘mi ver‰i: KéÏ mohli
by takhle ‰Èastní zÛstat cel˘ Ïivot! / KéÏ mohli
by se vyvarovat nebezpeãn˘ch pfiíhod!
Navzdory doslovnosti komentáfiÛ si brnûnská
inscenace zachovává kus opravdovosti. Pfii-

P¤ÍBùH ROZDùLEN¯CH DVOJâAT
V BRNù DOJÍMÁ I BAVÍ
Mûstské divadlo Brno uvedlo v závûru sezony premiéru muzikálu Pokrevní bratfii,
kter˘ je v Anglii tfietím nejdéle uvádûn˘m
v historii.
Dal‰í z fiady muzikálÛ, které premiérovû pfiivedlo do Brna, si po minulém víkendu pfiidalo na repertoár zdej‰í Mûstské divadlo.
U britského hudebního dramatu Pokrevní
bratfii vsadil t˘m veden˘ reÏisérem Stanislavem Mo‰ou na sílu pfiíbûhu, kvalitní herecké
v˘kony i sociální aspekty dûje.
Muzikál anglického písniãkáfie Willyho Russella, v originále pojmenovan˘ Blood Brothers, mûl celosvûtovou premiéru v roce 1983
v Liverpoolu. Lond˘nsk˘ West End dobyl
o pût let pozdûji a nepfietrÏitû se tam hraje
dodnes, ãímÏ se fiadí na tfietí pfiíãku nejdéle
uvádûn˘ch muzikálÛ v Anglii vÛbec. Nenabízí pfiitom nijak okázalou megashow, ale
v podstatû komorní pfiíbûh pro v‰ehov‰udy
dvanáct hercÛ.
Pokrevní bratry Russell pÛvodnû nepsal jako
muzikál, kdyÏ první verze pro liverpoolské
‰kolní divadlo obsahovala jen jedinou píseÀ.
I proto provází dílo nezvykle mnoho ãinoherních pasáÏí.
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Hudba spí‰e slouÏí dûji, kdyÏ osciluje mezi
podporou dramatick˘ch situací nebo naopak
snahou o jejich odlehãení. Muzikál provází
opakující se motiv slavné Marilyn Monroe,
kter˘ pfiedznamenává stfiet mezi nevinn˘m
dûtsk˘m snem a krutou realitou. V˘bornû
rozpohybovaná jsou pfiedev‰ím hromadná
hudební ãísla v choreografii Hany Kratochvilové (Já se mám, Dát prsty kfiíÏem).
Dûjovou linku muzikálu roztoãí sv˘m ãinem
paní Johnstonová, chudá matka pûti dûtí.
KdyÏ se dozví, Ïe ãeká dvojãata, rozhodne se
dát jedno z nich bohaté paní Lyonsové, která
s manÏelem nemÛÏe mít vlastní dûti. Oba
kluci tak vyrÛstají v odli‰n˘ch sociálních prostfiedích, ale náhoda je svede dohromady, stanou se z nich nejlep‰í kamarádi, a dokonce se
zamilují do stejné dívky Lindy. Osud je v‰ak
dostihne...

ány, za‰lapávání mravencÛ nebo ostfielování
„pinìoura“ na so‰e v parku.
Lotr a slu‰Àák
Jako nezveden˘ Mickey se bl˘skl Ale‰ Slanina, kter˘ dokázal zvládnout promûnu z roztomilého kluãiny v Ïivotem zkou‰eného
muÏe. Eddieho vykreslil Jifií Mach, kterému
se podafiilo odstínit u tohoto „slu‰Àáka“
hodnû poloh.
Part matky pûti dûtí, kter˘ obvykle dostávají
star‰í hereãky, v Brnû s pfiehledem zvládly
Markéta Sedláãková i Hana Holi‰ová. Pfiedev‰ím Sedláãková má roli zvládnutou do nejmen‰ích detailÛ a i na malém prostoru
dovede jedin˘m gestem nebo pohledem vyjádfiit pocity matky v zoufale tíÏivé situaci.
DÛleÏitou postavou je také Vypravûã, kter˘
jako „jevi‰tní BÛh“ nepfietrÏitû sleduje dûj
a pfiipomíná osudovou vû‰tbu. Postupnû se
pfievtûluje i do uãitele, gynekologa, mlékafie,
prÛvodãího nebo stráÏníka. V˘razovû obstál
ve v‰ech tûchto polohách Luká‰ Vlãek.
Pokrevní bratfii nejsou na repertoáru Mûstského divadla Brno dal‰í hvûzdnou muzikálovou megashow. Nabízejí kfiehce dojemn˘
lidsk˘ pfiíbûh podpofien˘ humornou nadsázkou i nezbytn˘m sociálním aspektem t˘kajícím se kriminality, agrese, drog nebo
nezamûstnanosti. UÏ jen tím je toto dílo stále
aktuální.
Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník, 11. 6. 2012
DON GIOVANNI VERSUS MOZART!
MUZIKÁL VERSUS OPERA. DIVADLO
VERSUS NUDA
Opereta, potaÏmo muzikál, jsou Ïánry mnoha
mû‰Èany, nûkter˘mi publicisty a ãástí nepouãené vefiejnosti oznaãované jako pokleslé.
Co na tom, Ïe je to právû opereta, která v minulosti zachránila celou fiadu operních divadel od krachu, co na tom, Ïe fiada dne‰ních
svûtov˘ch muzikálÛ je celozpívan˘ch a tudíÏ
je lze povaÏovat za legitimní, svébytnûj‰í
a ekonomicky úspû‰nûj‰í nástupce opery, neÏ
je tomu u „moderních” oper 20. a 21. století,
jeÏ se mnohdy stávají záleÏitostí nemnoha
fajn‰mekrÛ, hudebních vûdcÛ, a pramála divákÛ. BohuÏel, i nûkteré souãasné inscenace
osvûdãen˘ch titulÛ dílÛm neprospívají a nejeden divák se táÏe, co reÏiséra vedlo k dal‰ímu prznûní klasiky… Osobní ambice, ãi
touha bûÏnému divákovi operu zhnusit?
„Starého” diváka odradit, ale „mladého”
nepfiivést? Podobné otázky jsem si kladl pfii
sledování nejnovûj‰í inscenace Dona Giovanniho v plzeÀském Divadle J. K. Tyla a pokusil
se je porovnat s muzikálovou inscenací Mo-

Dûji v˘bornû slouÏí funkãní scénografie Jaroslava Milfajta, které dominuje otoãná kovová
konstrukce s nûkolikaúrovÀov˘m schodi‰tûm. Jednodu‰e a za pomoci náznakÛ supluje
‰kolní autobus, kino, radniãní sál i rozhlednu
nad mûstem. Efektním nápadem je také projekce velkoformátov˘ch fotek pfii opûtovném
setkání Mickeyho, Eddieho a Lindy.
Kost˘my Andrey Kuãerové pfiesnû ilustrují
sociální zafiazení postav. U Mickeyho je to
o‰untûlé triko, kraÈasy na jedné k‰andû a plátûné tenisky, u Eddieho naÏehlená ko‰ile,
‰ortky a polobotky, pro postavu paní Lyonsové ztvárnûnou Ivanou VaÀkovou zase
nûkolik typicky britsky stroh˘ch, a pfiesto elegantních kost˘mkÛ.
Pro vyznûní muzikálu je klíãové pojetí rolí
Mickeyho a Eddieho. Oba musí zvládnout
oblouk postav od sedmilet˘ch klukÛ pfies ãtrnáctileté puberÈáky aÏ po tfiicátníky. Divácky
vdûãné jsou hlavnû úvodní dialogy, kdy se
Ïivot bratrÛ toãí v˘hradnû okolo her na indi29
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zart!, kterou nastudovalo Mûstské divadlo
Brno.
Kunze s Levayem, autofii celosvûtovû úspû‰ného muzikálu Mozart!, nepí‰í „písniãkály“,
jak je na na‰í scénû obvyklé. Sami se naz˘vají
tvÛrci „drama-muzikálu“, pfiiãemÏ toto oznaãení není aÏ tak synonymem dramatu jako
takového, ale spí‰e celkové stavby díla. Pfiekvapivû jejich tituly, vût‰inou reflektující
skuteãnou historickou postavu, nejsou biografické, a sledují jen urãitou Ïivotní linku
zvolené osobnosti za pomoci nápaditû napsané dûjové osy. Michael Kunze sám vytvofiil osobit˘ autorsk˘ styl, kdyÏ titulní hrdiny
témûfi pokaÏdé konfrontuje s postavou imaginární nebo smy‰lenou. V Elisabeth je tímto
partnerem i protipólem císafiovny AlÏbûty
atraktivní SmrÈák (nebo vlastnû Osud?),
v Marii Antoinettû „dítû revoluce“ Margrid
Arnaud a v Mozartovi! „dokonalost“ ztûlesnûná figurkou porcelánového Amadé. Je to
neokoukané a chytré. ZároveÀ v Mozartovi!
Kunze absolutnû ignoruje jeho znám˘
(a moÏná aÏ zbyteãnû démonizovan˘) souboj
se Salierim, sv˘m skladatelsk˘m konkurentem. Snad pouze jako zkou‰ku divácké pozornosti, vsunuli tvÛrci muzikálu Salieriho
mezi sboristy na poãátek prvního i druhého
dûjství. Symbolizují tím snad nesrovnateln˘
generaãní v˘znam tvorby obou rivalÛ…? Ve
zvoleném konceptu autofii líãí Mozarta
pfiedev‰ím jako ãlovûka – geniálního, ale
zranitelného, zneuÏívaného, zamilovaného, neposlu‰ného, jako superhvûzdu, snílka
i hráãe…
Ale zpût k pÛvodnímu tématu. V‰e zaãíná
u v˘pravy. Jak známo, barvou klasicismu je
ãervená, koneckoncÛ sám Wolfgang Amadeus se ãasto nechával portrétovat v ãerveném kost˘mu, nebo alespoÀ na ãerveném
pozadí. TudíÏ zcela logicky právû ãervená
dominuje muzikálové inscenaci, která vidûním autorÛ Michaela Kunzeho a Silvestera
Levaye pfiedkládá mladého Mozarta jakoÏto
rebela, kter˘ se snaÏí vzepfiít otci Leopoldovi
i zaÏit˘m konvencím své doby a touÏí se stát
nezávisl˘m tvÛrcem. S mlad˘m skladatelem
vstupuje na jevi‰tû i mal˘ genius, zázraãné
porcelánové dítû, s nímÏ je umûlec neustále
bûhem svého Ïivota konfrontován – ideální
porcelánová figurka oproti Ïivému ãlovûku –
kontroverznímu umûlci, kter˘ hraje karty,
holduje alkoholu, miluje, sní a hlavnû pere se
o svou svobodu. V‰e v sugestivním v˘tvarném ztvárnûní.
Naproti tomu operní inscenaci „opery oper”
dominuje v‰eobjímající nudná ãerÀ. âerná je

scéna, kost˘my a dokonce i bundy záchranáfiÛ, ktefií pfiijedou k zavraÏdûnému Komturovi. Tato drobná nelogiãnost v‰ak není
zdaleka jedin˘m problémem v˘tvarného
uchopení plzeÀského Giovanniho v nastudování reÏiséra ZbyÀka Brabce. Kulisy dûlají
dojem, Ïe jsou teprve v jakési podivné fázi v˘roby, pfiestavby z prázdné do prázdné scény
trvají fatálnû dlouho. Inscenace, jeÏ nemá
Ïádn˘ temporytmus, tím nadále trpí. Souãasné rekvizity pfiitom vadí ze v‰eho nejménû
– prohlíÏení profilÛ milenek titulního hrdiny
na facebooku lze dokonce povaÏovat za mil˘
v˘stfielek dne‰ní doby, bohuÏel vût‰ina vtipn˘ch nápadÛ není dotaÏena do konce a chybí
jim ‰ir‰í souvislosti. Je-li napfiíklad Giovanni
jakousi bizardní VIP osobou, mafiánem nebo
vlivn˘m podnikatelem, proã není navleãen do
Armaniho nebo Huga Bosse, ale vypadá jako
vyhazovaã z pochybného baru?
V muzikálu Mozart! vystupuje Wolfgang
Amadeus v dÏínách a na hlavû má dredy – nikomu to kupodivu nevadí, pfiestoÏe ostatní
postavy jsou kost˘mované v dobovém duchu.
Ostatnû, je to floutek, provokatér, hráã
a cynik – podobnû, jako vût‰ina geniálních
tvÛrcÛ. V podání Ale‰e Slaniny nebo Du‰ana
Vitázka vystfiihne naprosto pfiesvûdãivû popovou baladu i rockov˘ trhák, metá salta, zároveÀ je dûtsky naivní a zraniteln˘… Publiku
nabízí radost, vá‰eÀ, cit, ale hlavnû spontánnost. Je to figura divadelnû moderní, Ïivelná,
lehce uvûfiitelná. Naproti tomu plzeÀsk˘ král
v‰ech svÛdcÛ je absolutnû nudn˘. Je vÛbec
moÏné, aby se do nûho nûkdo zamiloval?
Sv˘m chováním i hastro‰sk˘m obleãením
budí spí‰ posmûch, neÏ obdiv. Tenhle „Ïebrák
od Tesca” Ïe je lamaãem Ïensk˘ch srdcí?
RovnûÏ tak Leporello pfiipomíná zkrachovalou existenci, vût‰ina vystupujících dam budí
podezfiení, Ïe si do divadla jen odskoãily z nedalekého noãního klubu Pamela. Jak uÏ jsem
zmínil, primárnû nevadí, Ïe hlavní protagonisté pouÏívají moderní atributy, jako jsou
notebook ãi mobilní telefon a Ïe se cpou dobrotami z KFC, ale Ïe jejich postavy jsou
prázdné a jednají nejen v rozporu s originálním libretem, ale zároveÀ i s titulkov˘m pfiekladem samotného reÏiséra, kter˘ bûÏí na
titulkovacím zafiízení.
Dûj muzikálu Mozart! prosvûtlují komediální
v˘stupy Emanuela Schikanedera a rodiny
Weberov˘ch, pfiiãemÏ v prvním plánu probíhá nepfiíli‰ vesel˘ WolfgangÛv osud, symbolizovan˘ uÏ prologem, bûhem nûhoÏ je hledán
MozartÛv hrob. PlzeÀského Dona Giovanniho neprosvûtluje nic, je dán jen v‰anc
32
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hudbû geniálního tvÛrce, která je na‰tûstí
nesmrtelná. Zatímco herci a zpûváci z muzikálového Mozarta! doslova vybízí k zaslouÏenému aplausu, jejich operní kolegové
vzbuzují soucit, Ïe musí zpívat (mnohdy v˘bornû!) v inscenaci tak reÏijnû a v˘tvarnû
slabé. ZároveÀ tento Don Giovanni nutí
v kontextu s mnohdy zbyteãnû skandalizovan˘mi plzeÀsk˘mi inscenacemi (·árka, Rusalka, Rigoletto) diváka k zamy‰lení, co
v‰echno a proã musí „vûrn˘ abonent” snést…
Nezatracujme operetu a muzikál ve srovnání
s „královsk˘mi” Ïánry, jak˘mi jsou dle vefiejného mínûní (které zase geniálnû zobrazil
Offenbach…) opera a ãinohra. Dívejme se
a srovnávejme. Nejen inscenace v Brnû
a Plzni, ale také v Praze ãi Vídni. Mnohdy dojdeme k pozoruhodnému prozfiení, Ïe muzikálové tituly, autorsky pÛvodní a moderní,
vût‰inou zachovávají reálie zobrazované
doby, zatímco souãasná opera kráãí nejist˘m
krokem od jednoho experimentu k druhému.
Je jiÏ ostudou ztvárnit pfiíbûh fiemeslnû
dobfie, klasicky?
A tak zatímco muzikál Mozart! na Hudební
scénû Mûstského divadla v Brnû nabízí divadlo svûÏí, souãasné a veskrze ãisté, Don Giovanni ve Velkém divadle v Plzni pfiiná‰í
obhroublost, jistou perverzi, inscenaãní bezradnost a z ní pramenící diváckou nudu. Na‰tûstí záleÏí jen na publiku, za kterou
podívanou utratí pár sv˘ch stokorun…
Vítûzslav Sladk˘,
www.musical-opereta.cz, 15. 4. 2012

roãn˘ v˘kon pfiedvádí nejen pfii stepování
hlavou dolÛ jako kominík Bert v pohádkové
Mary Poppins. A to prosím Vitázek do sedmnácti let nebyl v divadle! A pak uvidûl
v Bratislavû známou operu La Traviata, a v‰e
nabralo rychl˘ smûr k hudebnímu divadlu.
Cítíte se uÏ jako hvûzda, nebo aspoÀ jako nezastupiteln˘ ãlen svého souboru?
MoÏná v Praze bych se musel cítit jako
hvûzda, v Brnû ale díkybohu neexistuje bulvár. Ten asi hlavnû vyrábí ty prázdné a dokola
propírané hvûzdy. V Brnû ale na‰tûstí pofiád
dûláme hlavnû divadlo a nedá se tady ani
v my‰lence sklouznout k nûjak˘m hvûzdn˘m
man˘rám. A co se t˘ãe místa v souboru, mám
tady více neÏ pozici nûjaké primadony posta-

vení takového divokého hovada, co se nebojí
hodnû zakfiiãet nebo seskoãit z hodnû vysokého jevi‰tního stolu. Jsem prostû Ïivel, moje
energie je rázná, ale nejdÛleÏitûj‰í je, Ïe nejsem nûjak˘ solitér, ale organickou souãástí
na‰eho souboru. Já uÏ pro‰el muzikálové projekty porÛznu tfieba na Slovensku, ale to co
v Brnû, nikde není. I kdyÏ dûlám tfieba Jekylla
a Hydea, v‰ichni mne Ïenou a tlaãí jako buldozer pfied sebou. Nejde to samo a samozfiejmû tfieba zmínûnou brutální dvojroli
tahám na ramenou sám. Ale! Na‰e divadlo je
specifické tím, Ïe to není skupina nûjak˘ch
vzepjat˘ch nekomunikujících individualit, ale
skuteãnû kolektivní t˘m. V novém muzikálu
Divá Bára hraju âerného myslivce, ale tfieba
také ve sboru strom a nepfiijde mi to divné ani
poniÏující ãi nehodné mého talentu.
Vy máte rád muzikál a je prokazatelné, Ïe muzikál vám to vrací a má rád vás. Jak jste se
v tomto Ïánru vÛbec zabydlel a ãím vám tolik
konvenuje?
Pro mne je muzikál stra‰nû pfiirozen˘ zcela
stejnû jak ãinohra. ¤ád not a zpívání funguje
ale po svém. Nûkdy dûj tfieba posouvá jenom

DU·AN VITÁZEK:
P¤I·EL JSEM Z LESA
Trenãínsk˘ rodák a jeden z nejv˘raznûj‰ích
muzikálov˘ch tuzemsk˘ch hercÛ pfiedstavuje
dle mého soudu v posledních sezonách skuteãnou hereckou hvûzdu. Jednatfiicetilet˘
mlad˘ muÏ z muzikálového souboru Mûstského divadla Brno není nûjak˘m mediálnû
vyprázdnûn˘m a sezonnû recyklovan˘m televizním ideálem. Hvûzdnost tohoto herce pro
mne spoãívá v jeho pracovitosti, profesní pfiipravenosti, s níÏ tvofií skuteãnû velké úkoly.
V‰ak si také letos odnesl svoji v pofiadí uÏ
druhou cenu Cenu Thálie za v˘kon v titulní
úloze muzikálu Jekyll a Hyde. Ale pfiipomeÀme i dal‰í v˘kony hlavních rolí. Ztvárnil
titulní hrdiny ve slavném muzikálu Jesus
Christ Superstar nebo nûmeckém hudebním
dílku Mozart!, byl zkorumpovan˘ Billy Flynnem z nesmrtelného muzikálu Chicago nebo
se uvedl jako ironicky sÏírav˘ komentátor
Che ze slavné Evity. Fyzicky mimofiádnû ná33
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hudba nebo staãí, kdyÏ stojím na jevi‰ti a vyuÏívám svoje zku‰enosti, které jsem v tomto
Ïánru zatím nasbíral. Cítím se uÏ b˘t souãástí
na‰eho organizaãnû velkého kolosu. A mnû
se líbí velké vûci. Chtûl bych tfieba Jekylla zpívat pro padesát tisíc lidí. Jazz Side Story bychom mûli dûlat v Budape‰ti minimálnû pro
tak velké publikum, jsem ne‰Èastn˘, Ïe nás
vÏdy sly‰í jen sedm stovek divákÛ.
Nejsem vybírav˘
Máte za sebou pûknou fiádku hlavních muzikálov˘ch rolí, co je pfii jejich konstruování
tfieba záludné, co nelze v hudebním divadle
pominout?
Myslím, Ïe velkou roli hraje fyzická pfiipravenost. Ale mnû se na muzikálu líbí, Ïe na publikum útoãí vlastnû cel˘ systém rÛzn˘ch
sloÏek: hudba, zpûv, choreografie. Mám rád
dobrou ãinohru, ale u muzikálu je tfieba tûÏ‰í,
Ïe na v˘raz nemÛÏu pfiicházet postupnû pfii
zkou‰ení. Prostû musím po korepetici pfiijít
a ty písnû umût a mít nazpívané, jinak se nedá
pracovat a postupovat. Nûkdy si u muzikálu
pfiijdu navíc docela sám. Dirigent zvedne
ruku, a já prostû musím zaãít zpívat, nemÛÏu
si to dirigovat sám tolik jako v ãinohfie. Je to
více nesvobodné.
Jak˘ typ muzikálu dûláte vlastnû nejradûji?
Já nemám problém s muzikály pro dûti. Nevadí mi b˘t Zvífie, Princ ani Trpaslík v na‰í
muzikálové Snûhurce. Ale k tûm muzikálov˘m subÏánrÛm. Nejsem opravdu nijak vybírav˘. Mám ale nejradûji muzikály, kde se
vÛbec nemluví, jako je Jesus, Evita ãi Rent.
Kdy prostû formu tvofií jen zpívané pasáÏe
a muzika, zkrátka ãisté hudební dílo. Nemusím ty muzikály, kde se vypráví nejlépe o tom,
co se bude zpívat nebo se zpívá, o ãem se vzápûtí
mluví. Je jen málo v˘jimek – tfieba Chicago…
Se kterou hlavní muzikálovou rolí jste se nejvíce nadfiel a proã?
Já se nadfiu se v‰ím, nosím to v hlavû v‰echno
aÏ pfiíli‰. Ale Jesus byl tfieba tûÏk˘, protoÏe
jsem potfieboval najít klid. Já furt chtûl tanãit
a jenom to pûknû zprudka solit do lidí.
Standa Mo‰a mi fiíkal, aÈ si zuju jazzky a aÈ se
zklidním, Ïe JeÏí‰ lidi dokázal uhranout a komunikoval sv˘m charismatem, a ne nûjakou
divokostí. Naopak Che z Evity do mne
„zajel“, to musí b˘t sen kaÏdého herce.
V‰ichni ostatní musí tlaãit pfiíbûh, b˘t stále in,
a on to jenom v‰echno cynicky shazuje a neustále ironizuje. A to jsem nic z toho neznal,
neÏ jsem ‰el na JAMU.
VraÈme se tedy na poãátek va‰í profesionální
dráhy, která se zprudka rozjela. Divadla jste
si asi v rodném Trenãínû moc neuÏil, jak do‰lo

k tomu osudovému profesnímu setkání?
No je pravda, Ïe o divadlo ãi kulturu obecnû
v Trenãínû ãlovûk moc nezavadí, jestli nepoãítám nûjaké folklorní a ‰ermífiské aktivity. Já
studoval sportovní ‰kolu a potom obchodní
akademii. Myslel jsem, Ïe pÛjdu na vojnu
a pak pracovat k horské sluÏbû. Profesorka
sloven‰tiny nás ale vytáhla na operní zájezd
do Bratislavy. Stra‰n˘ opruz, shánûní obleku,
pfievlékání se v autobuse do sváteãního,
dlouhá cesta… Dûs. Vidûli jsme La Traviatu.
Zvedla se opona, zaãal hrát orchestr a já zÛstal paf. V‰emu jsem rozumûl, i kdyÏ to bylo
v ital‰tinû. A to jsem neznal pfiíbûh ani notu.
Poté jsem jel na tábor, kde byl kluk, co nádhernû zpíval. Mne moc nebaví dívat se na
sporty ani na divadlo, kdyÏ vidím nûco, co
mne zaujme, okamÏitû to chci dûlat a umût.
Rozhodl jsem se, Ïe prostû budu taky takov˘
jako zpívající hoch a lidé v Traviatû. Za pár
dní jsem ‰el na ZU· do Trenãína, zaklepal
a prostû fiekl, Ïe chci, aby mne nauãili „tfiást
hlasem“. ProtoÏe jsem opravdu pfii‰el z lesa
a netu‰il jsem, Ïe se tomu fiíká vibrato…
A jak se tedy od operního zpûvu dostane ãlovûk k muzikálu?
Jezdil jsem na tábory a docela ãasto pfies
Brno. Pak jsem také v ‰estnácti zaãal poloprofesionálnû tanãit s jednou dívkou klasick˘
standard a latinu v taneãní ‰kole Pa‰kovcÛ.
Do Bratislavy jsem zase pravidelnû jezdil na
divadlo. V‰ichni známí mi fiíkali, Ïe musím
zkusit studovat muzikálové divadlo v Brnû.
Já se ale pfiihlásil a dostal na operní zpûv do
Banské Bystrice k jednomu barytonistovi,
kter˘ mi dal pfiísn˘ zákaz halekání u táborákÛ. Tro‰ku mne odradil, tak jsem na konzervatofi nenastoupil. Pak jsem ‰el prodávat
rybáfiské potfieby a kola, pfii‰el povolávací
rozkaz na vojnu. Byl jsem dûsnû zamilovan˘.
Holka mne ale opustila a já ‰el ve vojenském
pfii první vycházce do první fotografické kabinky pfii cestû, vyfotil se a poslal obrázek
s pfiihlá‰kou na JAMU do Brna. Zrovna se
lámalo milénium, vzali mne a já se ocitl na
studiu muzikálu v Brnû v ateliéru Jany Janûkové.
Divadlo není atletika
To se záhy ukázalo jako dobrá volba, protoÏe
uÏ v roce 2004 jste dostal svoji první Thálii za
roli Bergera v muzikálu Vlasy… Pomohly
vám tfieba pfiedchozí Ïivotní zvraty?
Já byl stra‰liv˘ stydlín a skautík, pfiedchozí
Ïivot se na mnû moc nepodepisoval. Nejvíce
mi vlastnû pfii pomalém vplouvání do praxe
pomohlo, Ïe jsem úãinkoval v Gombárov˘ch Vlasech na bratislavské Nové scénû.
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Tam totiÏ byla skuteãnû drsná partiãka a já se otfiískal. V‰ichni, i holky, byli
stra‰nû fyzicky vypracovaní, já se jich bál. Nikdo se s niãím moc nemaloval,
v‰ude se linula tráva. Po navonûné studentské Martû v Brnû to byl docela
drsn˘ záÏitek. ReÏisér Gombár mi fiíkal, Ïe Woof hulí marjánu a není
to Ïádn˘ ãestn˘ JeÏí‰, kter˘ by chtûl v‰echny láskyplnû objímat, jak jsem
to naivnû ze zaãátku ãetl já.
Jak se cítí drÏitel druhé Ceny Thálie? Je to nûco jako pro sportovce dob˘t
nûjakou metu ãi pfiekonat dosavadní ãasovku a osobní rekord?
Já mûl jako sportovec vÏdy velk˘ problém, Ïe jsem nebyl soutûÏiv˘ typ. CoÏ
se jeví i jako jist˘ zádrhel v kariéfie. Jsem takov˘ klidn˘ a hodn˘ ãlovûk.
Nejsem prÛbojn˘ typ, co by obráÏel castingy a chtûl nûkoho pokofiit. Ale
divadlo na‰tûstí není atletika. Nedá se fiíci, kdo dobûhl první. Pfii první
Thálii jsem ãetl, Ïe jsem dostal cenu za muzikál, operetu a jin˘ hudebnû
dramatick˘ Ïánr. UÏ jenom srovnávat Netop˘ra s na‰ím muzikálem Probuzení jara je pfiece nemoÏné. Jsem rád, Ïe jsem byl letos nominovan˘ s Tomá‰em Töpferem. Moc ho neznám, ale je to pro mne persona. Není to
Ïádn˘ rychle vyhonûn˘ adept soutûÏe o Superstar, ale ãlovûk, kter˘ má nûco
za sebou. Prohrát s nûjak˘m Superstárem, poté, co mám pracovnû za sebou,
by mne asi mrzelo. V této konstelaci ne.
„Tháliov˘“ rozhovor jsme spolu vedli uÏ pfied osmi lety. Pfiijel jste na nûj
do Brna na kole z rodného Trenãína. Zastavme se u sportu. Kondiãka je pro
muzikálového herce velmi dÛleÏitá.
Máme skupinu klukÛ, v níÏ tfieba dûláme amatérsk˘ triatlon. Smûjeme se,
protoÏe je to trochu recese a na sílu. Posiluju, bûhám a jezdím na kole. Miluju zimní sporty a hory v kaÏdém roãním období. Já jsem bez sportu nervózní. Zkou‰el jsem párkrát i s tím sportovním honûním pfiestat, abych uÏ
koneãnû na jevi‰tí nerval kulisy a nelítal tam silovû jak utrÏen˘ ãokl. Zbyteãné. Sport je droga, ale poskytuje mi na jevi‰ti svobodu. Cokoliv si vymyslím v hlavû, je potom moÏné. Jako muzikálové Zvífie nechci tfieba lozit
po Ïebfiíku, ale prostû se na nûm zhoupnout a z pomûrnû velké v˘‰ky skoãit.
Zatím to jde.
Jako kominík Bert v Mary Poppins obejdete portál hledi‰tû hlavou dolÛ, zpíváte
a stepujete… To byl zatím vá‰ fyzicky nejnároãnûj‰í scénick˘ poÏadavek?
To je tûÏké hlavnû na rovnováhu a správné sefiízení jistého zafiízení s m˘m
tûlem. Ale nejtûÏ‰í je v Mary Poppins bûÏet do schodÛ a zpívat, neznám
nic hor‰ího… Jsem trénovan˘, ale pfii ãísle Step in Time, kdy zad˘chan˘
chci zpívat naplno a je‰tû zvládnout velké pfiev˘‰ení, se mi opravdu fyzicky
navaluje. A kdybych ubral, není rozumût textu.
Fyzis teì nechejme stranou. Není stejnû nároãné uhrát mentální dvojlomnost
role jako v ocenûném Jekyllu a Hydeovi? Jak jste vÛbec o tomto úkolu pfiem˘‰lel?
Bylo potfieba pfiijít správnû na to, kdo co z tûch dvou fie‰í. Zaprvé je to
jeden ãlovûk, a hlavnû Jekyll. Podle zavedené pfiedstavy je asi pro vût‰inu
lidí doktor Jekyll takov˘ ten hodn˘ kluk a Hyde rozjeté divoké zvífie, které
uÏ neví coby. Je to ale pfiesnû naopak. To byl pro mne základní klíã. Jekyll
je rozervanec, kter˘ stÛj co stÛj potfiebuje udûlat nûjak˘ v˘zkum. Nedá mu
to a provede ho na sobû samém. Je to neklidn˘ muÏ, kter˘ pfiekotnû mluví,
v‰ude chodí pozdû, nervóznû bojuje s okolím a vezme si drogu. Pak se stane
nûco: pfiijde Hyde, kter˘ je klidn˘, v‰echno je mu jasné, má prostû jeden
jedin˘ smûr. Chce zabíjet. KdyÏ si to ãlovûk takhle obrátí a texty mu zÛstanou, zaãne se v‰echno hezky skládat.
V‰ichni máme své bûsy
KdyÏ to vezmu je‰tû ryze technicky. Nebyly tûÏké také ty stfiihy, kdyÏ se pfied
oãima divákÛ musíte v nûkolika okamÏicích promûnit z jednoho pólu do
druhého?
Je to tûÏké pro aktéra i reÏiséra, kter˘ v tom nesmí herce nechat se jenom
vykoupat, ale fie‰it to i scénicky. Jak ale udûlat, aby to pfieskakování nebu-
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Jaroslav Vostrý: TŘI V TOM
Willy Russell: POKREVNÍ BRATŘI
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dilo dojem laciného bububu a vlastnû se neparodovalo? To byl asi opravdu
problém – vyhnout se ãernobílému dojmu. Po Bídnících to byl mÛj dal‰í
muzikál psan˘ aÏ symfonicky, Ïádné bicí urãující pfiesnû rytmus. Zpûvák
musí technikou zpûvu vlastnû tuto muziku, která pomyslnû plave, opravdu
vázat. Musí to ve spolupráci s dirigentem zafiídit tak, aby v˘sledek d˘chal.
To je hodnû tûÏké.
Dvojlomnost je ve vût‰í ãi men‰í mífie v kaÏdém z nás.
Moje tch˘nû Pavlínce (hereãka Pavla Vitázková a manÏelka Du‰ana Vitázka – pozn. autor) vÏdy radila. Nemusí‰ si toho vyhlédnutého chlapa
pfiímo opít, ale buì v jeho pfiítomnosti, kdyÏ opil˘ je. MÛÏe se stát, Ïe z hodného kluka, kterého vidí‰ jako ãistou kvûtinku, se vyklube vulgární debil
s násilnick˘mi sklony. Osobnû znám tfieba hodnû vzdûlaného ãlovûka, napije se, a hned chce páchat sebevraÏdy, jin˘ je zase neskuteãnû agresivní,
a za stfiízliva by mou‰e neublíÏil. KaÏd˘ máme v sobû nûjaké bûsy, procházíme pomysln˘mi sinusoidami. Nejsou na‰tûstí války, které by nás vymezovaly k radikálním fie‰ením a rozhodnutím. Jsme v‰ichni v jakési
spoleãenské normû a nevymezujeme se do extrémÛ. KaÏd˘ v‰ak máme
v sobû hodnû vûcí skryt˘ch…
V pfiítomnosti které své postavy b˘váte nejradûji?
Myslím, Ïe Jekyll a Hyde je parádní rolí, která je asi snem kaÏdého kluka
u muzikálu. Stejnû jako b˘t kominíkem Bertem v Mary Poppins. Hraju rád
v‰echno, a zejména pro ty vûkové generace, kter˘m je to urãené. Mûl jsem
moc rád pohádkov˘ muzikál Zahrada divÛ, v nûmÏ jsem nehrál, a to kvÛli
jednomu momentu, kter˘ mne opakovanû fascinoval. Na závûr pfiedstavení
pfiímo do publika vyletûl velk˘ nafukovací slon. Dûti to braly jako samozfiejmost, dospûlí z toho byli paf. Jeden chlap se neudrÏel a zaãal na levitující hraãku volat Bravo!
U vás v divadle se vzduchem létá pomûrnû ãasto. Slon v Zahradû divÛ, stejn˘m smûrem do publika odletí na závûr i Mary Poppins a zmizí u stropu,
jindy se na jevi‰ti vzduchem vzná‰ely tfii ãarodûjky z Eastwicku.
Ale my z toho zase nedûláme takov˘ cirkus. V‰echna zmínûná létání totiÏ
vycházejí pfiirozenû z textu. A kdyby ìáblem oblouzené ãarodûjky nelétaly,
byli by diváci zklamaní. Navíc ono tajemné zafiízení máme v zákulisí neustále a nijak jej nenaduÏíváme. Nikdo si nefiekne, Ïe by bylo dobré, kdyby
na‰e nejnovûj‰í Divá Bára tfieba v nûjaké scénû efektnû pfieletûla vzduchem. Vychází to z pfiíbûhu.
Proã vy jste nezkusil dob˘t Prahu nebo tfieba i zahraniãí? Spousta va‰ich
pfiedchozích kolegÛ z Mûstského divadla Brno, jako tfieba Roman Vojtek
nebo Jitka âvanãarová, jsou uÏ dnes mediální i herecké hvûzdy.
Já o tom nepfiem˘‰lel. Do Prahy mne to netáhne, v Brnû dûlám hudební
divadlo a muzikál, kter˘ v hlavním mûstû má v mnoha produkcích v‰elijak˘
zvuk. Já ho mohu dûlat s Ïiv˘m orchestrem, fungující partou beroucí v‰e
za své, bez vlezlého zájmu bulvárních médií… To myslím není málo. Ale
já byl na castingu na praÏského JeÏí‰e, trval jsem jenom na hlavní roli, nevzali mne. Prostû to nevy‰lo. Mnû trochu vadí, Ïe neumím dobfie nûmecky.
Uznávám, Ïe Hamburg a VídeÀ jsou lákavá mûsta. Dûlat pofiádnû jednu
vûc dva roky, tfieba i nûco vydûlat…. Ale moji kolegové ze svûtov˘ch produkcí – tfieba naposled jeden Nûmec, co hraje taky Zvífie – mne upozorÀovali, Ïe venku skuteãnû není taková druÏná atmosféra jako v na‰em zákulisí.
Zázemí jinde je pr˘ stra‰nû odosobnûné. To by mne nebavilo.
Va‰e Ïena dobyla televizní obrazovky v televizních seriálech. Po této off muzikálové a dobfie placené práci jste nepo‰ilhával?
Podívejte se na mÛj ksicht: Co já bych v tûch nekoneãn˘ch konverzaãkách
mohl hrát? Doktora ani policajta. Kameramani se mého obliãeje dûsí, já
totiÏ neumím ubrat nûkdy ani na jevi‰ti. Asi bych potfieboval dlouh˘ meã,
postávat na vysoké skále a vítr, kter˘ mi bude ãechrat rozpu‰tûné vlasy, ale
to se zase nehodí do ãesk˘ch TV seriálÛ. Soudím tedy, Ïe Barbar Conan by
38
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mi ‰el. Zb˘vá mi jenom, Ïe bych nûkde hrál
jako guest star tu muzikálovou hvûzdu. AÈ se
tedy produkãní zamyslí…
Pr˘ hrajete jako typick˘ Slovák na fujaru? Je to
také trénink pro roz‰ifiování vitální kapacity plic?
Mám doma tfii fujary. Hudbu k Malovanému
na skle, kde znûla, jsem nahrával já. Právû
proto jsem se na ni nauãil hrát. Ale moc pravidelnû doma nehraju, obãas si fouknu. Spí‰
neÏ nûjaké lep‰ení hlasové kondice je to pro
mne závan na‰eho temperamentního slovenského Balkánu a také neobvykl˘ hudební nástroj, na kter˘ umím zahrát. Udûlat melodii
na tfiech dírách je docela psina.
K˘m jste tedy národnostnû? Slovák asimilovan˘
v Brnû, nebo dokonce za ty roky Moravák?
Já bych sám chtûl vûdût, jak je to s m˘mi kofieny. Asi budu hodnû Moravan i náturou. Nejsem totiÏ tak ‰ílen˘ jako moji rodiãe, jsem
klidnûj‰í a zfiejmû ãesko-slovensk˘ Jekyll
a Hyde. Narodil jsem se v Trenãínû dvacet kilometrÛ od hranic. Dûtství jsem strávil na jihomoravsk˘ch táborech, dnes Ïiju v Brnû,
polovinu kamarádu mám tady a druhou na
Slovensku. Vyberte si.
V ãem jste se od první Thálie profesnû zmûnil?
Urãitû jsem dospûl. Nejen lidsky. Nenechám
na sebe v práci uÏ v‰echno tak niãivû pÛsobit
jako pfied lety. Hodnû mi pomohla Ïena Pavlínka. Já se soustfiedil vÏdy úplnû na v‰echno
aÏ pfiehnanû puntiãkáfisky. Rozhodilo mne
tfieba svûtlo nebo vûci, které nefie‰il ani reÏisér. Byl jsem stra‰nû úzkostliv˘. To se snaÏím
odbourávat.
Role za vámi nadnesenû fieãeno chodí samy,
máte vÛbec nûjaké sny a profesní mety?
Je pravda, Ïe o tom nepfiem˘‰lím. Ani nevím,
jestli je to dobfie, nebo ‰patnû. Jsem zavalen˘
prací, a tak nefie‰ím Ïádné existencionální
otázky.
Urãit˘ druh talentu
Du‰ana Vitázka potkávám v posledních deseti
letech pomûrnû ãasto, vût‰inou na pracovní
bázi, ale znáte to v divadle. Na‰e setkávání
probíhalo z mé strany zhruba takto:
Zajímav˘ t˘pek…
Hmm, nadan˘…
…a muzikální.
Pûknû rostl˘ chlap (to ãtu Ïenám v publiku
z oãí).
Teda ale opravdu v˘teãn˘ zpûvák…
Ale vÏdyÈ je to v˘born˘ herec (no co, v‰ak to
studoval).
Sakra, jak to, Ïe tak skvûle tancuje?
Du‰an Vitázek je prostû fenomén, v na‰ich zemích vskutku mimofiádn˘ (pozor, je tfieba fiíct,
Ïe je Slovák).

Víte, on pfiedvádí takové fyzické divadlo.
Správnû by se mûl pfiipravovat na olympiádu
v moderním pûtiboji nebo triatlonu, ale místo
toho fiádí na jevi‰ti MdB. Du‰an pfiinesl do divadla ãást du‰e vrcholového sportovce, není
jistû první, ale na nûm je to vidût. Mimochodem, ten pfiínos ze svûta sportu je sympatick˘
– kromû jiného se jedná o fair play, odhodlání
a onen jiÏ zmínûn˘ fyzick˘ v˘kon. Chvíli se to
klubalo, v‰echno má svÛj ãas – Du‰an uÏ hrál
velké role, lidi kolem uznale pokyvovali hlavami, ale jeho tanec a step v Mary Poppins
pfiekvapil asi kdekoho vãetnû jeho samotného.
Av‰ak vzpomeÀte, podobnou pohybovou dispozicí pfiekvapivû vyhrál svého ãasu Ale‰ Valenta Star Dance, vysílan˘ âeskou televizí.
Bez potfieby exhibice, schopnosti empatie,
smyslu pro humor a jistého intelektuálního v˘konu se v‰ak divadlo prostû hrát nedá
a Du‰an tûmito základními pfiedpoklady
herectví disponuje samozfiejmû taky, ale má
prostû nûco navíc. Vzpomínám si, jak v pfiedstavení Jekyll a Hyde v jednu chvíli dramaticky odbûhne, vlastnû spí‰ odskáãe z jevi‰tû
jako nadrÏená ‰elma, a vám zatrne, ale zároveÀ se trochu usmûjete. To je druh talentu,
kter˘ mají jen NùKTE¤Í.
Chci zmínit je‰tû jednu vûc – vrcholoví sportovci (a nakonec i nûktefií herci) jsou sem tam
namistrovaní, v‰ak víte. U Du‰ana tento sklon
nûjak nepozoruju, alespoÀ zatím. On je typick˘ t˘mov˘ hráã, není primadona a neotravuje. Pfied lety v mé operetû Ferdinand kdE ste
byl ve sboru. ¤íkal jsem mu – Du‰ane, nemusí‰ to dûlat, tû‰ím se na velké role s tebou, ale
odpovûdûl – ne, já jsem tu rád, Ïádn˘ problém. Tfieba byl jen zvûdav˘ nebo slu‰n˘, ale
bylo to velmi hezké i profesionální a v nûkolika scénách jsem z nûho nespustil oãi, aniÏ se
o to on nûjak zvlá‰È snaÏil.
Jsem rád, Ïe ho v divadle máme, pfieju mu
hodnû pûkn˘ch rolí, které ho budou bavit a za
které dostane dal‰í Thálie, Lvy, Oskary a jim
podobné roztomilé opiãárny. A tû‰ím se, Ïe
s ním budu opût pracovat.
Zdenek Merta
Lubo‰ Mareãek, Divadelní noviny 12/2012
39
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PřiPravujeme

Seneca

Faidra

dfiina chÛva, ve strachu ze skandálu, obviní nepfiítomného Hippolyta, Ïe chtûl královnu znásilnit, a jako dÛkaz pfiedloÏí HippolytÛv meã.
Neãekanû se navrátiv‰í Theseus svolává na
syna pomstu prostfiednictvím svého otce, boha
mofie Neptuna. Ten jeho pfiání vyhoví a vzápûtí pfiichází zpráva o tragické Hippolytovû
smrti. KdyÏ pfiinesou jeho tûlo rozervané na
kusy, zoufalá Faidra vyjeví Theseovi pravdu
a Hippolytov˘m meãem spáchá sebevraÏdu.
Pfiíbûh Faidry, kterou Seneca prezentuje jako
ne‰Èastnou obûÈ patologické milostné vá‰nû,
jeÏ strhne do záhuby i jiné, je stále Ïiv˘, jako
jsou je‰tû pofiád Ïivé lidské touhy a bolesti,
a dnes jako jindy hovofií o nezmûrné, zniãující
síle nenaplnûné lásky, o propastech lidské
du‰e.
V jevi‰tní úpravû Hany Bure‰ové a ·tûpána
Otãená‰ka 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.
První ãesk˘ pfieklad Senekovy Faidry pfiipravila pfied pûti lety Eva Stehlíková pro inscenaci Hany Bure‰ové v Divadle v Dlouhé, jeÏ
byla zároveÀ vÛbec prvním uvedením Seneky
na ãeském jevi‰ti. V MdB reÏisérka hru nastudovala se stejn˘m inscenaãním t˘mem
(dramaturgie ·tûpán Otãená‰ek, hudba Petr
Skoumal, scéna David Marek, kost˘my Hana
Fischerová, pohybová spolupráce Hana Halberstadt) a stejnou pfiedstavitelkou titulní
role – Helenou Dvofiákovou, která za svou
Faidru v Divadle v Dlouhé získala Cenu Alfréda Radoka a byla nominována na Cenu
Thálie. V dal‰ích rolích se pfiedstaví Irena
Konvalinová (ChÛva), Luká‰ Janota (Hippolytus) Viktor Skála (Theseus), Igor Ondfiíãek
(Posel a Vedoucí chóru), Hana Kováfiíková,
Eva Jedliãková a Eva Ventrubová (Chór).
Premiéra na âinoherní scénû MdB probûhne
8. záfií 2012.
·tûpán Otãená‰ek

Helena
Dvofiáková
Hry známého fiímského stoického filozofa
a spisovatele Lucia Annaea Seneky (4 pfi. n. l.,
Corduba v Hispánii – 65 n. l., ¤ím) jsou jedin˘mi zachovan˘mi fiímsk˘mi tragédiemi z císafiské doby. Autor, kter˘ proslul mj. i jako
vychovatel mladého císafie Nerona, vychází
sice námûtovû ve sv˘ch tragédiích z fiecké
mytologie (Agamemno, Hercules Furens,
Oedipus, Phaedra, Phoenissae, Thyestes, Troades), zpÛsobem zpracování se v‰ak od
autorÛ klasické fiecké tragédie z 5. stol. pfi. n. l.
v˘raznû li‰í. Jeho krvavá „dramata hrÛzy“,
varující diváky v duchu stoické filozofie pfied
destruktivními úãinky zhoubn˘ch lidsk˘ch
vá‰ní, se vyznaãují zálibou v líãení drastick˘ch
scén pfiímo pfied zraky divákÛ. Autor se
v nich „nesoustfiedí na konflikt dobra se zlem,
ale na detailní zkoumání moci zla a jeho
schopnosti zniãit dobro. Jeho tragédie je katastrofa, od poãátku pfiedvídaná a nemilosrdnû vedená k hrÛzostra‰nému finále.“
(E. Stehlíková)
Pfii zpracování známého fieckého m˘tu o Faidfie vycházel Seneca z první verze Euripidova Hippolyta: Faidra, druhá manÏelka
hrdiny Thesea, se vá‰nivû zamiluje v dobû
manÏelovy dlouhé nepfiítomnosti do jeho
syna z prvního manÏelství, Hippolyta. Ten
v‰ak ctí jen bohyni lovu Dianu, Ïeny nenávidí
a ne‰Èastnou Faidru, kdyÏ se mu vyzná ze své
lásky, pohor‰enû odmr‰tí a málem zabije. Fai-
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·efredaktor Dokofiánu jef Kratochvil zasedl spoleãnû
s Janem Saudkem a sochafii Tomá‰em Medkem, Kurtem
Gebauerem a mnoha dal‰ími v mezinárodní Odborné
umûlecké porotû festivalu obfiích soch Golden Sand
BRNO 2012.

Dûtsk˘ den na dvoranû MdB pfiipravovan˘ ve spolupráci
s restaurací Boulevard pfiivedl mezi dûti Snûhurku.

PreMiéra na HudeBní scénĚ

2. června 2012

Režie

Stanislav Moša

Foto: jef Kratochvil

Willy Russell

A také sedm trpaslíkÛ.

Svetlanka Slováková a Luká‰ Janota s Klárkou ·Èastnou
na ·pilberku.

Na zku‰ebnû choreograf Denny Ratajsk˘ pracuje na taneãních ãíslech muzikálu Funny Girl.

Mezi dûtmi a diváky nechybûly ani divadelní maminky
(Eva Hrbáãková se sv˘m potomkem).

Nadaãní fond Emil a Liga vozíãkáfiÛ pfiemûnili námûstí
Svobody v místo sportu a zábavy, v symbolickou bránu
k prázdninám. K nejatraktivnûj‰ím aktivitám patfiil závod
na handbiku.

stalo se

Mezi diváky jsme zastihli i nesoutûÏící herce. Hereãka
a zpûvaãka Jana Musilová v kruhu sv˘ch pfiíznivcÛ.
Navíc pfiímo na námûstí Svobody vztyãil svÛj stan
Odpolední RadioÏurnál a pfiím˘mi vstupy informoval
o dûní na hrách a herci MdB se pfiidali sv˘m vstupem.

Zatím na zku‰ebnû reÏisérka Hana Bure‰ová s dramaturgem ·tûpánem Otãená‰kem pracovali na dramatu Lucia
Seneky Faidra.

Hana Kováfiíková si pfied kamerou Petera Kelí‰ka uÏívá
nákup, také ve filmu Definice lásky.

A na závûr Jaroslav Zádûra, kter˘ si ve stejném filmu
stfiihl lepiãe plakátÛ.

Foto: jef Kratochvil

·tafetového závodu se zúãastnilo devût t˘mÛ, za Mûstské
divadlo Brno to byli herci Petr Gazdík, Du‰an Vitázek
a fiada dal‰ích.

Leto‰ní jiÏ patnáct˘ roãník mezinárodní pfiehlídky ohÀostrojÛ Ignis Brunensis zakonãil koncert na nádvofii hradu
·pilberk, mezi úãinkujícími nechybûli herci na‰eho divadla.

âeská televize Studio Brno natáãí film podle literární
pfiedlohy Michala Viewegha „Definice lásky“. V garáÏích
„VaÀkovky“ pfied kamerami Pavla Viztázková a Du‰an
Vitázek na svém stroji.

Johana Gazdíková a Pavla Vitázková se fiídí pokyny reÏiséra Jána Sebechlebského na veãírku ve filmu Definice
lásky.

Partneři divadla

19. a 20. 9.
v 18.00 hod.
na âinoherní scénû
T¤I SESTRY
– naposledy v MdB!
tragikomick˘ svár mezi Ïivotní realitou a sny
Vrcholné drama A. P. âechova sugestivnû zachycuje
stesk a tr˘znivou bezmoc sourozencÛ Olgy, Iriny, Má‰i
a Andreje, ktefií ztrácejí moÏnost realizovat své sny
a touhy. Na jejich bolestn˘ch osudech âechov mistrnû
vyobrazuje nejen celou etapu v˘voje ruské spoleãnosti,
ale i celou etapu v˘voje lidstva. Nenechte si ujít poslední dvû reprízy tohoto proslulého lyrického dramatu, které má nadãasov˘ ráz! Derniéra hry se uskuteãní
20. záfií.
Hrají: Lenka Janíková, Svetlana Slováková, Markéta
Sedláãková, Ivana VaÀková, Michal Isteník a dal‰í.

Mediální Partneři
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Městské divadlo Brno
Ředitel:
Stanislav Moša
Lidická 16, 602 00 Brno
Tel.: +420 533 316 301
Tel./Fax: +420 533 316 410
www.mdb.cz
Šéfredaktor:
jef Kratochvil
Tisková mluvčí:
Lenka Pazourková
Grafická úprava:
Petr Hloušek
Lidická 16, 602 00 Brno
Periodikum registrováno
pod číslem MK ČR E 12150
176. číslo
Vydalo MdB za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR
Uzávěrka: 20. 8. 2012
Náklad 7 000 ks
Titulní strana –
kostýmní návrh
Andrea Kučerová,
Eliška Ondráčková

Franti‰ek, svobodn˘ pán z TrenckÛ ve v˘pravné legendû se zpûvy Baron Trenck – kost˘my: Andrea Kuãerová, Eli‰ka Ondráãková, foto: jef Kratochvil
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Petr
·tûpán

vážení divadelní Přátelé,

Září
2012
cena 15,- kč

skonãily prázdniny ve ‰kolách a s nimi konãí i prázdniny divadelní, i kdyÏ… stejnû jako
v tûch pfiede‰l˘ch, tak i v leto‰ním létû byli na‰i umûlci k vidûní hned na nûkolika místech
v Evropû. V Rakousku, v Nûmecku a v Lucembursku se dlouho a vestoje tleskalo va‰emu
Mûstskému divadlu Brno!
A taky jsme je‰tû dlouho do ãervence hráli na Biskupském dvofie hned nûkolik pfiedstavení a mezi nimi i pro tento nádhern˘ prostor napsanou novinku Baron Trenck. I pro pfií‰tí léto
pfiipravují mladí autofii Jan ·otkovsk˘ a Petr ·tûpán v ãele se sv˘m kolegou a reÏisérem
Stanislavem Slovákem dal‰í originální pfiíbûh, tentokrát o dvou soluÀsk˘ch bratrech Cyrilu
a Metodûjovi. Av‰ak i Baron Trenck, kter˘ byl sv˘m publikem nad‰enû pfiijat, se na Biskupsk˘
dvÛr znovu vrátí. A nejenom proto, Ïe nám mimofiádnû pfiálo poãasí! MoÏná si vzpomínáte, jak
byl konec ãervna a zaãátek ãervence nadmíru hork˘ a stejnû tak i nadmíru boufiliv˘ a pfiívalovû de‰tiv˘? A pfiestoÏe jsme byli pfiipraveni hrát za kaÏdého poãasí, aÏ na pár kapek na nás
i na na‰e publikum vÛbec nezapr‰elo!
A taky se nûkterá pracovi‰tû musela letos vrátit z prázdnin o nûco dfiíve, abychom vám ve
v‰í slávû hned v záfií pfiedstavili na‰e první premiéry – Senecovu Faidru v reÏii Hany Bure‰ové
v titulní roli s Helenou Dvofiákovou a muzikál Funny Girl v reÏii Pavla Fiebera, v nûmÏ hlavní
roli ztvární hned dvû na‰e hereãky, Radka Coufalová a Hana Holi‰ová. O tuto inscenaci jiÏ projevila zájem divadla v Nûmecku a hned pár mûsícÛ po premiéfie ji tam budeme hrát v nûmeckém jazyce.
Ov‰em teì k nûãemu, co kupodivu pfies léto trápilo mû… Pfied prázdninami mû nav‰tívil
argentinsk˘ autor Eduardo Rovner. Hráli jsme pfied ãasem úspû‰nû jeho ãernou komedii
Vrátila se jednou v noci v hlavních rolích se Zdenou Herfortovou a Erikem Pardusem. Pfiinesl
mi své nové hry a povídali jsme si o divadle, Ïivotû, plánech atd. Já ‰panûlsky neumím, a tak si
Eduardo pfiivedl jako pfiekladatelku svou krajanku, která léta Ïije v âechách a velmi dobfie se
na‰í fieãi nauãila. KdyÏ mi Eduardo pfiedával svou nejnovûj‰í hru, pfiijal jsem ji od nûj se slovy,
Ïe se na její pfieãtení tû‰ím. A na‰e pfiekladatelka zanafiíkala: „Tak je to s vámi âechy pofiád…!
To vy fiíkáte tak ãasto! A tohle já neumím pfieloÏit! Na tohle vÛbec nemáme v na‰í zemi ekvivalentní vyjádfiení! To mu to rad‰i fieknûte anglicky!“ A hned zaãala Eduardovi ‰tûbetat v té jejich argentinské ‰panûl‰tinû nûco o problému, kter˘ právû se mnou vznikl. Znovu se otoãila ke
mnû a potvrzovala, Ïe Eduardo nemÛÏe tu‰it, co to vlastnû fiíkám. Já na ni koukal a nejdfiív jsem
vÛbec nerozumûl, o ãem to mluví…! „V ãem je potíÏ?“ zeptal jsem se. Usmála se na mû a zaãala ke mnû mluvit jako k dítûti: „My to neznáme. My nemáme to va‰e tû‰ím se.“ To mû zaujalo. „A co fiíkáte, kdyÏ se na nûco tû‰íte?“ „Nic, my to nepouÏíváme, tohle u nás neexistuje.“
„Hm, tak proto pofiád opakujete to va‰e maÀaná…“ Teì se zarazila ona. „Asi ano,“ fiekla po
chvíli. „My váÏnû nikam nespûcháme. Teda u nás doma. Já uÏ jsem tady od vás trochu zkaÏená. MÛj pfiítel, kter˘ Ïije v Argentinû, mû dnes uÏ váÏnû zlobí, kdyÏ mi neustále a na v‰echno,
co musím udûlat – musím do banky, musím na úfiad, musím na kontrolu k lékafii, musím na pracovní schÛzku – odpovídá: A nemÛÏe‰ to udûlat zítra?“ Je‰tû ani neode‰li a já uÏ si nafiíkal v ãerstvû novém my‰lenkovém prokletí, které mû v pfiedstavách Ïene do zemû, kde se mají tak dobfie, Ïe neznají v˘raz tû‰it se na nûco a namísto toho si uÏívají. ·Èastní to lidé!
Abych se z té závisti nepomátl, zaãal jsem se pfiesvûdãovat, Ïe „tû‰it se na nûco“ nemusí
hned znamenat b˘t aktuálnû ne‰Èastn˘…! A s tím uÏ jsem se umûl srovnat. A v duchu svého nového poznání, které toho nakonec zas tak moc nepromûnilo, vám do té na‰í nové divadelní sezóny 2012/2013 ze srdce se sv˘mi kolegy pfieju: Mûjte se krásnû a uÏívejte v kaÏdé chvíli, která
vás ãeká, a zároveÀ se tû‰te, stejnû jako i my se tû‰íme, na v‰echno to dobrodruÏnû krásné,
smutné, moudré i veselé, co nás v blízké budoucnosti spoleãnû ãeká na jevi‰tích Mûstského divadla Brno!
Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

