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MEFISTO
pfiíbûh jedné
kariéry
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âlenka baletu MdB v kost˘mu „Avenue de Corset“ pro Slavnost masek autorky Karoliny Kohoutkové. Foto: jef Kratochvil
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Pavla
Princová

vážení divadelní Přátelé,

září
2013

vítejte do nové sezóny 2013/2014, která zajisté pfiinese spoustu nádhern˘ch divadelních záÏitkÛ! Na jejím
poãátku si dovolím oponovat jednomu ustálenému slovnímu a my‰lenkovému kli‰é, které se ãas od ãasu
hrubû dotkne mé profesionální a stavovské cti, a to kdyÏ napfiíklad v novinách ãtu titulek „Skvostné divadlo v parlamentu“. (UpozorÀuji jen, Ïe k takov˘m pfiirovnáním dochází ve v‰ech jazycích na celém svûtû…) VÏdy se tím totiÏ myslí, Ïe se lidé tam vyskytující sv˘m chováním a vyjadfiováním pfievlékli z politick˘ch plá‰ÈÛ do klaunsk˘ch kost˘mÛ, Ïe se zápletky jejich jednání blíÏí nejspí‰e absurdním komediím
a Ïe se v˘sledky jejich práce dají naz˘vat tragédiemi. Rozumím tomu, Ïe se pro charakteristiku této ãinnosti jaksi dobfie hodí ony zápÛjãky z divadelní terminologie – lidu obecnému je tak rychle vysvûtleno,
jak má co vnímat. A nejedná se jenom o politiku, v novinách nacházím ãasto obdobné titulky charakterizující sportovní v˘kony. I zde se objeví tragédie, fra‰ka a opereta, av‰ak zde mnohdy i v pozitivním v˘znamu (i kdyÏ trochu Ïárlím na to, Ïe se zrovna tato „chválící“ slova rekrutují z jiné umûlecké oblasti,
a sice z hudby: symfonie, nebo koncert, hráli jako podle not!). Nejsem tedy ani tak poboufien tím, Ïe
k takov˘mto pfiirovnáním dochází, vÏdyÈ tfieba sportovní zápas mÛÏe b˘t úÏasn˘m dramatem se spoustou
zápletek, s gradací a velk˘m finále a jednomu z pfiedních svûtov˘ch fotbalov˘ch t˘mÛ se dokonce fiíká
„bíl˘ balet“!... Mnû vadí ona neuvûfiitelnû vulgární dehonestace v˘znamu tak u‰lechtil˘ch slov, jako je
napfiíklad právû ona tragédie. Forma, která se vyvíjela staletí a existuje celá tisíciletí s jasnû dan˘m pfiedpokladem, kter˘ spoãívá v tom, Ïe nakonec k niãemu ‰patnému – tedy k tragédii, jak ono slovo nûktefií
‰patnû vnímají – nedojde. Naopak je divák pozitivnû obohacen skrze úãinek oãistné katarze! Herec, kter˘ na jevi‰ti „zemfiel“, odchází po pfiedstavení do svého Ïivota stejnû jako jeho divák. Divák má o ãem
pfiem˘‰let, je zasaÏen a jeho dal‰í Ïivotní rozhodování je obvykle úãastí na silném divadelním pfiedstavení pozitivnû pozmûnûno. Av‰ak napfiíklad politická ãinnost, která konãí skuteãnou válkou, nebo i vytvofiením takového prostfiedí, ve kterém se nedá pro nepfiehlednou dÏungli nesmysln˘ch zákonÛ normálnû
Ïít, to prostû není tragédie, neboÈ u takov˘ch chyb funguje jejich neodvolatelnost! A to, Ïe se tak stává,
je dáno prostû neumûním ãi neprofesionalitou tûch, ktefií tak ãiní.
Jistû si vzpomínáte na na‰i inscenaci hudební politické komedie „Ptákoviny podle Aristofana“, kterou
napsal podle pfiíbûhu 2427 let starého (!) skvûl˘ ãesk˘ básník Jifií Îáãek. Nebylo to mé prvé setkání s tímto dílem. Premiéra se odbyla v ãervnu roku 1989 v Národním divadle v Praze. Byla to veliká legrace, kdyÏ
ptaãí sbor napfiíklad zpíval Ptaãí internacionálu:
„JiÏ vzhÛru, psanci této zemû!
Budoucnost ná‰ národ povznese!
KdoÏ sú ptaãí bojovníci, ke mnû!
Pernatci v‰ech zemí, spojte se!“
Byla to legrace pozorovat tehdej‰í vládnoucí politiky, ktefií se do morku kosti uraÏeni prodírali skrze diváky, jenÏ aplaudovali vestoje. Av‰ak ani tenkrát a, bohuÏel, ani v inscenaci, kterou jsme o 20 let pozdûji uvedli v na‰em divadle, jsem nepouÏil pasáÏ, jeÏ jsem ‰krtl u samotného Aristofana uÏ v roce 1982.
ReÏíroval jsem tehdy jeho „Ptáky“ v pfiekladu Václava Renãe je‰tû jako student na JAMU a nevûdûl
jsem si rady hned s jednou z prv˘ch replik této komedie. Dva hlavní hrdinové jsou tázáni, proã utíkají
z tûch nádhern˘ch a demokracií proslul˘ch Athén… Jejich odpovûì mi byla tehdy nesrozumitelná. ¤ekli totiÏ: „…vÏdyÈ tam uÏ se nedá Ïít! Tam se soudí kaÏd˘ s kaÏd˘m!“ Jak tomu, bohuÏel, dnes dobfie rozumíme…
Ne, Ïe bych touÏil po návratu pofiádkÛ roku 1982, jen jsem si myslel, Ïe ti „nej‰ikovnûj‰í z nás“, ktefií nám
po sametové revoluci vládli a ktefií vze‰li ze svobodn˘ch voleb, mûli za úkol vytvofiit pfiehledn˘ systém
zákonÛ, jimÏ kaÏd˘ rozumí, a není tedy potfieba tolika jejich „profesionálních vykladaãÛ“. Ono totiÏ se
zemí, ve které se kaÏd˘ soudí s kaÏd˘m, to nemÛÏe dopadnout jinak neÏ neodvolatelnû ne tragicky, ale
‰patnû!
Na závûr jeden pfiíklad na‰í divadelní léta pûstované profesionality: herec, zpûvák, taneãník ani muzikant
nikdy nepfiijmou roli, o které vûdí, Ïe ji nemohou zvládnout! Baryton nebude nikdy tenorem a houslista
se neodváÏí hrát na trumpetu…
Zvu vás v nové sezónû do na‰eho divadla, abyste si to zkontrolovali a uÏili si v˘konÛ skuteãn˘ch a v˘sostn˘ch profesionálÛ!

cena 25,- kč
Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

Putovní v˘stava velkoplo‰n˘ch fotografií dûtí
s Downov˘m syndromem docestovala z Budape‰ti
a Ko‰ic do Brna. V Mûstském divadle ji slavnostnû zahájíl primátor Roman Onderka.

Petra Branãová v rámci své mini‰koliãky pofiádá i plavecké kurzy pro nejmen‰í v bazénu v Modfiicích, nechybí ani Ivana VaÀková se sv˘m potomkem.

Du‰an Vitázek s Alenkou Antalovou na Dûtském dnu.

Stanislav Mo‰a, principál Mûstského divadla, v âeské
televizi uvedl mezinárodní festival Divadelní svût Brno
2013.

Zdenûk Helbich seznamuje Petra Hlou‰ka s pfiedstavou,
Ïe by Dvorana divadla mûla b˘t oÏivena smeãkou koãek.

Petr Hlou‰ek, kter˘ se vrátil z Los Angeles, se pochlubil
nov˘m triãkem, které mu pofiídila Aneta Majerová.

„Oslavy 100 let FC Zbrojovka Brno” probûhly na âinoherní scénû za úãasti na‰ich hercÛ.

Slavnostní veãer zpestfiilo i známé ãíslo z muzikálu
Chicago.

režie: Stanislav Slovák

liStování

PreMiéra na BiSkuPSkéM dvoře

22. Června 2013

Scénograf Christopher Weyers nav‰tívil v˘stavu kost˘mní v˘tvarnice Andrey Kuãerové.

Na vernisáÏi zmínûné v˘stavy byli vzácn˘mi hosty rodiãe
reÏiséra Stano Slováka a hereãky Svetlany Janotové, ...

... která pfii‰la v˘tvarnici také pogratulovat. Tato v˘stava potrvá do prosince 2013.

Restauraci Nekoneãno, kde trávil spoustu ãasu básník
Jan Skácel, nav‰tivil herec, reÏisér, principál a básník
Jifií Such˘.

Jifiího Suchého provázela divadelní kolegynû Jitka
Molavcová a podnikatel Jaroslav Majerãík.

Tímto snímkem se vracím do ateliéru, kde pod vedením
reÏisérky Hany Bure‰ové a dramaturga ·tûpána
Otãená‰ka vznikal plakát k inscenaci o panu Krottovi.

Dvanáct míst, dvanáct dûl, dvanáct autorsk˘ch ãtení.
V Lisabonu, Lond˘nû, PafiíÏi nebo v Sofii jsou na to
zvyklí dávno, do Brna pfii‰el fenomén Noci literatury letos poprvé.

Na námûstí Svobody ãetli báseÀ J. A. Pitínského s obãany mûsta Brna i zamûstnanci na‰eho divadla.

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

Fo
je
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Partneři divadla

Ivan Martin Jirous
Z MAGOROV¯CH LABUTÍCH PÍSNÍ
U Telãe v kupce sena
byla jsi moje Ïena
vzpomínat na to mûl bych vkleãe
v dobû senoseãe

Mûli tu za komunismu mizern˘ Ïivot,
ale pfiesto neztráceli smysl pro humor,
vytváfieli umûní, starali se o svoji kulturu.
Na to by mûli b˘t âe‰i py‰ní.
F. Murray Abraham,
americk˘ herec asyrského pÛvodu,
pfiedstavitel Salieriho
ve Formanovû Amadeovi.
1
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čert tě vem

andrea březinová
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a jejich v˘slednému poãtu v daném divadelním
pfiedstavení. V nûkter˘ch pfiedstaveních mám
totiÏ velké mnoÏství pfievlekÛ, potaÏmo kost˘mÛ, ale naopak napfi. v inscenaci Koãky
mám po celou dobu jenom jeden kost˘m (coÏ
je ov‰em celkem v˘jimeãná situace). Já si na
spolupráci s v˘tvarníky a v‰emi ostatními,
ktefií se na kost˘mu v na‰em divadle podílejí,
opravdu nemohu stûÏovat. Vût‰inou se snaÏíme najít spoleãné fie‰ení tak, aby mi kost˘m
sedûl, abych se v nûm dobfie cítila, ale aby zároveÀ splÀoval vizi a pfiedstavu v˘tvarníka.

Divák si moÏná ani neuvûdomuje, jak nároãná je pfiíprava kost˘mÛ pro inscenace.
V Divé Báfie vystupujete v jednoduch˘ch
venkovsk˘ch ‰atech, v komedii Jakub
a jeho pán jste v ‰atech svatebních s hlubok˘m dekoltem a v Koãkách máte fantastick˘ kost˘m, za kter˘ by se v americkém
filmu platilo zlatem. Jaká je spolupráce
s v˘tvarníkem, máte moÏnost do svého kost˘mu mluvit a kolik zkou‰ek vyÏadují ‰vadleny, aby mûly moÏnost odvést dokonalé
dílo?

Mne jen tak nûco nezaskoãí.
Na kost˘mech se zaãíná pracovat uÏ nûkolik
t˘dnÛ pfied premiérou dané inscenace. Vût‰inou absolvuji nûkolik kost˘mov˘ch zkou‰ek,
bûhem kter˘ch se cel˘ kost˘m postupnû upravuje a dodûlává. Samozfiejmû Ïe poãet zkou‰ek je rÛzn˘ vzhledem k nároãnosti kost˘mÛ

Jste hereãka, zpûvaãka, taneãnice… MoÏná
vládnete je‰tû dovednostmi, o kter˘ch se nám
ani nezdá, ‰ila jste si tfieba v dûtství ‰ateãky
na panenky?
BohuÏel se musím pfiiznat, Ïe na ‰ití, háãkování nebo pletení opravdu nemám talent,

S Janou Musilovou a Janem Mazákem
v komedii Jakub a jeho pán,
reÏie: Stanislav Mo‰a

3
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S Janem Mazákem, Viktorem Skálou
a Martinem Havelkou
v komedii Jakub a jeho pán,
reÏie: Stanislav Mo‰a

mû teda je‰tû nepustilo. (smích) Ale myslím,
Ïe daleko více mû spí‰e motivovali a byli mi
vzorem lidé v mém okolí. Moje rodina, kamarádi, nûktefií pedagogové. Dnes bych nefiekla,
Ïe mám nûjaké konkrétní vzory, nechávám se
inspirovat a motivovat sv˘m okolím a lidmi,
s kter˘mi mám moÏnost se nûjak kontaktovat.
Co vás nejvíce zaskoãilo a pfii jaké situaci
vám „bûhal mráz po zádech“ (v kladném
i záporném slova smyslu)?
Mû jen tak nûco nezaskoãí (smích), ale mráz
po zádech mi bûhá stra‰nû moc ãasto. Vût‰inou samozfiejmû na zkou‰kách v divadle nebo
pfii pfiedstaveních. Velké mrazení mám
vÏdycky pfii pfiedstavení Divé Báry u závûreãné scény, kdy se Bára louãí s Eli‰kou,
Ondfiejem, Pavlem a vesnicí. Podobn˘ch momentÛ by se samozfiejmû dalo jmenovat
spoustu. Naposledy mû ale zamrazilo 15.
ãervna ve Slavkovû pfii koncertním pfiedstavení muzikálu Vlasy. Negativní mrazení v zádech mám vût‰inou pfii pfiedstavû, Ïe si spletu
datum a zapomenu na pfiedstavení, coÏ se mi
na‰tûstí je‰tû nestalo.
Îijete hektick˘m Ïivotem pln˘m stresu, noãní
party, Ïivot také dûlá svoje, máte recept na
to, jak zÛstat plná energie?

a hlavnû mû to ale vÛbec nebaví. Ve tfietí tfiídû
jsme vyfiezávali lodiãku ze dfieva, coÏ v mém
pfiípadû skonãilo zaseknutím noÏíku do nohy,
takÏe já opravdu nejsem moc manuálnû zruãná.
Ale pofiád si fiíkám, Ïe se snad v‰echno jednou
nauãím, takÏe na to ‰ití moÏná taky dojde...
Co rozhodlo, Ïe jevi‰tû, a ne nûco jiného?
Já jsem se rozhodla celkem pozdû. KdyÏ jsem
byla malá, chtûla jsem b˘t samozfiejmû snad
úplnû v‰ím moÏn˘m. Ale definitivnû jsem se
rozhodla asi aÏ na JAMU. A vzhledem
k tomu, Ïe mû divadlo a v‰echno okolo nûho
stra‰nû baví, zatím nelituji.
Îijeme v dobû, kdy média vytváfiejí popularitu lidem spí‰e se záporn˘mi vlastnostmi.
Jaké máte zku‰enosti s médii, je pro herce
publicita dÛleÏitá?
S médii prozatím moc zku‰eností nemám. Publicita nejspí‰e patfií k hereckému Ïivotu, dle
mého názoru ale není to nejdÛleÏitûj‰í.
Máte nûjaké vzory, oblíbence?
Jako malá jsem mûla spoustu vzorÛ. Samozfiejmû mû nemohlo minout období Whitney
Houston, Michaela Jacksona, kapely Beatles,
v pozdûj‰í dobû pak samozfiejmû kult Brada
Pitta a Willa Smithe. Nejvíce jsem zboÏÀovala
Freddieho Mercuryho z kapely Queen (coÏ
4
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Konkrétní recept asi nemám. Mnû vût‰inou
pomáhá spánek, ale samozfiejmû Ïe nûkdy je
ho z rÛzn˘ch dÛvodÛ nedostatek. (smích)
Pak je potfieba sebrat v‰echny moÏné síly a
snaÏit se ten konkrétní den nûjak zvládnout.
Mám ‰tûstí, Ïe i kdyÏ je na‰e práce ãasto
velmi vyãerpávající, tak mû zároveÀ hroznû
baví a naplÀuje, tím pádem i ãasto dodává
potfiebnou energii.
V ãem se cítíte nejsilnûj‰í?
Nejsilnûj‰í jsem v odkládání vûcí na nûkdy
pozdûji. V tom jsem opravdu velmi silná.
(smích)
V které roli, co na jevi‰ti va‰eho divadla
ztvárÀujete, se cítíte nejlépe?
Urãitû v divé Báfie, to je moje srdcová záleÏitost.
Na kterou roli nejradûji vzpomínáte?
Vzhledem k tomu, Ïe jsem v angaÏmá je‰tû
pomûrnû krátko, jsou zatím skoro v‰echny inscenace, ve kter˘ch hraji, stále na repertoáru.
Urãitû ale ráda vzpomínám na inscenaci Gentlemani, kterou jsme pod vedením Láryho Koláfie hráli je‰tû bûhem studia na JAMU
v Martû.

Co by vás mohlo pfiimût k tomu, abyste opustila divadlo?
To si momentálnû neumím pfiedstavit. Asi nejspí‰e nûjak˘ opravdu závaÏn˘ problém. Nad
tím ale radûji vÛbec nepfiem˘‰lím.
Pfiedstavujete si nûkdy svût za sto let?
Nûkdy ano, stra‰nû by mû zajímalo, jak bude
ná‰ svût vypadat. KdyÏ si uvûdomíme, jak svût
vypadal pfied sto lety a kolik se toho zmûnilo,
tak si myslím, Ïe tûch zmûn bude urãitû stra‰nû
moc, doufejme, Ïe k lep‰ímu.
Umûla byste pojmenovat spoleãenské zlo?
Lidská závist.
Vracíte se na scénu po letních prázdninách,
jaké byly? ZÛstaly v hlavû v‰echny texty inscenací, v kter˘ch vystupujete, nebo musíte
v‰e znovu tvrdû nadfiít? Pamatujete si
v‰echny taneãní kroky tfieba z muzikálu
Koãky? (A Ïe jich tam je!)
Texty snad ano, s tûmi choreografiemi uÏ to
bude o dost hor‰í. Ale já vûfiím, Ïe si to
bûhem záfií v‰echno zopakujeme, popfiípadû
znovu nauãíme.
Red., Foto: jef Kratochvil

S Du‰anem Vitázkem
v muzikálu Divá Bára,
reÏie: Juraj Nvota

5
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Andrea Kuãerová

Petr Hlou‰ek

Jaroslav Milfajt

otisKování dlaní do betonu

24. Května 2013

6
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Hana Holi‰ová

Foto: jef Kratochvil

Petr ·tûpán
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v oslnění

christoPher weyers
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pována tak, aby se dala za pfiimûfienou dobu
postavit a rozebrat. V Brnû je ta velká v˘hoda, Ïe mnohé produkce bûÏí více dnÛ po
sobû a scéna se nestaví dennû. Rozpoãtové
zadání neplatí zajisté jen v Brnû, ale v celém
divadelním svûtû. Jen pfii zku‰enostech
a jasné pfiedstavû o materiálech, které se na
pódiu mohou a smí pouÏít, lze dosáhnout
dobrého v˘sledku.
Va‰i scénografii pouÏívají reÏiséfii po celé
Evropû. Jaká je va‰e spolupráce s ãesk˘mi
reÏiséry a jak se fie‰í pfiípadné problémy?
S Petrem Gazdíkem jsme spolu inscenovali
hru Jekyll a Hyde, coÏ byla nádherná první
spolupráce. Se Stanislavem Mo‰ou mû spojuje jiÏ del‰í kreativní partnerství, které se ne-

Scéna
Vystudovan˘ divadelní malífi absolvoval
vzdûlání v oboru scénografie a kost˘mního
návrháfiství a pracoval nejprve v rÛzn˘ch divadelních, filmov˘ch a televizních produkcích. Mezitím se vypracoval na mezinárodní
úroveÀ a k jeho scénick˘m v˘pravám patfií
díla jako La Cage aux Folles, The Buddy
Holly Story, Jekyll a Hyde a mnohá dal‰í.
Christopher Weyers byl jiÏ dvakrát vyznamenán cenou divákÛ za nejlep‰í scénické provedení (za inscenace Bídníci a PapeÏka).
ZaÏil jsem na jevi‰ti situaci, Ïe v‰ude vzadu
byly rezavé, pût centimetrÛ silné plechy,
a technici tak pfiestavovali scénu vÏdy celou
noc, coÏ bylo pro repertoárové divadlo, ve

Doba, kterou pracujete, je dobou, kterou Ïijete.
omezuje jen na Mûstské divadlo Brno, ale ke
kterému dochází ãasto i v Nûmecku. Se Stanislavem je vynikající spolupráce. Je to prav˘
divadelník s velkou fantazií a neuvûfiiteln˘m
citem vystihnout tu pravou chvíli správného
pouÏití na scénû. Hodnû se od nûj uãím.

kterém se témûfi kaÏd˘ veãer hraje jiná komedie, technicky velmi nároãné. Máte nûjak˘ limit pro materiál, kter˘ na scénû
pouÏíváte?
Na scénu, kterou jste popsal, si uÏ nevzpomínám, ale v zásadû musí b˘t inscenace konci-

S reÏisérem Stanislavem Mo‰ou
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KdyÏ se chceme setkat, buì pfiijede Stanislav
do mého ateliéru v Berlínû, nebo jedu já do
Brna, moderní komunikaãní prostfiedky svût
spí‰e zmen‰ují.
Jakou literaturu ãtete ve svém volném ãase,
kter˘ film v tomto roce upoutal va‰i pozornost?
Voln˘ ãas mám velmi tûsnû vymezen˘, ale
kdyÏ to nûkdy vyjde, pak ãtu rád napfi. ‰v˘carské autory, jako je Urs Widdmer nebo
Martin Sutter. Oba jsou velmi dobr˘mi vypravûãi pfiíbûhÛ z dne‰ní doby. Do kina jsem
se v tomto roce kvÛli stûhování do Berlína
a mnoÏství práce nedostal. Nejsem velk˘ milovník kina, hned mû zaãne nudit. Ale v zásadû miluji filmy, které ná‰ obvykl˘ zpÛsob
vidûní staví na hlavu. Jako jsou napfi. díla od
reÏisérÛ jako Peter Greenaway nebo Tim
Burton.
Nav‰tívil jste Vilu Tugendhat v Brnû?
Ta je v m˘ch plánech hned na pfiedním místû.
Musím si na ni jen najít ãas, aÏ budu v Brnû
a dostanu se na chvilku z divadla.

Nakolik rozumíte ãesky?
Tu otázku nemÛÏete myslet váÏnû! Jsem
v Brnû – pokud vÛbec – 2 aÏ 3 dny na kontrolu dílny a t˘den u závûreãn˘ch zkou‰ek.
Problémy nastávají jiÏ ve v˘tahu, kdyÏ se pokou‰ím pochopit, které oddûlení je ve kterém
patfie. PovaÏuji vá‰ jazyk za velice melodick˘
a rád ho poslouchám, ale Ïe bych rozumûl?
Zeptejte se mû za takov˘ch 10 let znovu!
Máte v na‰em divadle jiÏ dvû ceny v divácké
anketû Kfiídla, poãítal jste s tou cenou, nebo
jste tím byl pfiekvapen?
Ale jistû. Ceny jsou vÏdycky nûãím zvlá‰tním,
tím spí‰, Ïe Kfiídla jsou cenou publika, coÏ potvrzuje, Ïe se ãlovûk trefil na diváckou notu
a Ïe se divákÛm líbí. Lep‰í parametr ani není.
Stál jste nûkdy na scénû jako herec?
Jako mlad˘ v nûkolika ochotnick˘ch divadlech. Ta my‰lenka, Ïe bych si tohle povolání
nûkdy zvolil, tu byla, nakonec v‰ak víc ovlivnilo mÛj Ïivot v˘tvarné umûní. To uÏ bylo to
správné rozhodnutí.
10
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zemû by mûla b˘t sv˘m zpÛsobem na stejné
kulturní a hospodáfiské úrovni. Pak se dá takové zneuÏití moci vylouãit. âlovûk ale bohuÏel nepatfií k nejinteligentnûj‰ím primátÛm!
Na co od vás se mohou diváci u nás v Brnû
ãi u vás doma v pfií‰tí sezónû tû‰it?
V tomto roce se pfiipravuje více projektÛ, ale
na Flashdance v Brnû a na Timm Thaler ve
Státním divadle (Staatstheater) Darmstadt se
tû‰ím moc. V obou pfiípadech mám to ‰tûstí,
Ïe budu mít po svém boku Stanislava Mo‰u
jako reÏiséra.
Red., Foto: jef Kratochvil

Byla nûjaké situace, kterou jste podcenil
a která vedla k nepfiíjemn˘m následkÛm?
Není nic, co by mÛj Ïivot nûjak trvale negativnû ovlivnilo! Spou‰tûcím mechanismem ve
v‰ech tragick˘ch událostech posledního století byly mimo jiné ne‰Èastné volby v Nûmecku, po nichÏ se v ãele státu ocitl Adolf
Hitler a jeho klika. Jak jsme v demokracii
chránûni proti tomu, aby se zl˘ ãlovûk nedostal do vrcholné politiky? Dokud se kaÏd˘
jednotliv˘ svobodn˘ obãan aktivnû podílí na
demokratick˘ch hodnotách, jde k volbám,
pojmenovává zlofiády a povaÏuje se za souãást moderního hodnotového systému.
K tomu pfiistupuje je‰tû to, Ïe kaÏdá evropská

S reÏisérem Stanislavem Mo‰ou
v berlínském ateliéru
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divadelní svět – slavnost maseK

14. června 2013

Foto: jef Kratochvil
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Herci a pfiíznivci Mûstského divadla Brno se zúãastnili Slavnosti masek
v kost˘mech, které pro tuto pfiíleÏitost pfiipravily Eli‰ka Ondráãková a Karolina Kohoutková.

Foto: jef Kratochvil
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25. - 30. července 2013

bídníci wiltz lucembursKo
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Kočky
legendární taneční muzikál

hudební scéna

10. - 14. září 2013

mefisto
drama jedné kariéry

činoherní scéna

17. září 2013

Jezinky a bezinky
bláznivá retro komedie

činoherní scéna

22., 23. a 27. září 2013
16
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hraJeme

Klaus Mann:
MeFISto
Lidstvo přestalo věřit, že za vším zlem stojí ďábel.
Skutečnost je však mnohem horší: ďábel je v nás.
A když ne rovnou ďábel, tak alespoň jeho komplic.
Kde se v člověku rodí ono potencionálně ďábelské?
Dramatizace slavného románu Klause Manna, jenž
poprvé vyšel roku 1936, hledá odpověď v sugestivním
příběhu talentovaného, leč chorobně ctižádostivého
herce, který v pýše a v touze po velkých rolích,
v touze po slávě, zaprodá svou duši nacistické moci.
Tento herec – Hendrik Höfgen, který na jevišti virtuózně ztělesňuje postavu Mefista, postavu z Goethova dramatu, se nakonec sám stává Mefistem svého
druhu. Svůdným, uhrančivým miláčkem, jemuž divadelní i filmový Berlín leží u nohou, ale také zaprodancem svých někdejších ideálů a životních lásek.
Mannův Mefisto výstižně zachycuje ty momenty,
které setrvale hrozí strhnout moderního člověka do
pekla vlastních ambicí a pýchy. Vždyť zaprodat duši
je tak snadné!
Režie: Petr Kracik
Hrají: Martin Havelka, Lenka Janíková, Lucie Zedníčková, Milan Němec, Michal Isteník, Viktor Skála,
Evelína Kachlířová, Hana Kováříková, Eva Ventrubová, Jan Mazák, Ladislav Kolář a další.

M. Isteník, A. Novotný, I. Ondříček, J. Uličník:
Cabaret jako brno
Jako novinku repertoáru MdB jsme pro vás připravili
ve dvouměsíčních intervalech celkem deset kabaretních představení, která budou aktuálně reagovat na
současné společenské, kulturní i sportovní dění
kolem nás. První uvedení bude věnováno dovoleným
a zážitkům a návratům z nich, a to v díle „Doma je
doma“; ve druhé polovině představení s námi budete
putovat „Za moravskými vinaři“ – budeme se věnovat výletům na vinobraní, do sklípků a také těžkým
návratům domů.
Uvádění Cabaretu reaguje na každoroční úspěšné vyhlašování divácké ankety Křídla, jednotlivé večery
budou zpracovány podobnou formou plejády scének,
filmových dotáček a pěveckých a tanečních čísel.
Účinkují herci a orchestr Městského divadla Brno,
autory scénářů jsou Michal Isteník, Alan Novotný,
Igor Ondříček a Jakub Uličník.
Režie: Igor Ondříček
Andrew Lloyd Webber, Thomas Stearns Eliot:
koČkY
V historii muzikálového divadla neexistuje titul,
který by provázelo tolik superlativů! Jedná se o nejdéle uváděný muzikál v historii londýnského West
Endu i newyorské Broadwaye, který ve světě vidělo
přes 67 milionů diváků! Ve svém domovském divadle
New London Theatre byly Kočky uváděny celých 21
let! Muzikál získal nejprestižnější světová ocenění –
dvakrát Grammy a sedm cen Tony, což jsou ceny znamenající ve světě hudby a divadla totéž co ve filmu
Oscar. Lloyd Webber rád vzpomíná, jak mu v dětství
jeho matka Jean často předčítala nádherné veršované
pohádky o kočkách od Thomase Stearnse Eliota, nositele Nobelovy ceny za literaturu z roku 1948. Napsal
pak podle nich poetický taneční muzikál plný nádherné fantazie, který je zároveň jedním z realizačně
nejnáročnějších divadelních děl. Umělecký soubor
i technické podmínky Hudební scény MdB jsou pro
výjimečnou inscenaci muzikálu Kočky jako stvořené…!
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Alena Antalová nebo Hana Holišová, Aleš Slanina, Dušan Vitázek, Jiří Mach, Ondřej Studénka,
Ivana Vaňková, Radka Coufalová, Petr Gazdík, Andrea Březinová nebo Svetlana Janotová a další.

Joseph Kesselring:
jezInkY a bezInkY
aneb arSenIk a Staré tetY
Byl to Jan Werich, který tuto hru viděl na Broadwayi
a který ji nechal přeložit a uvést v Čechách v roce
1958. Důvodem jeho nadšení byl fakt, že se na divadle ještě nikdy předtím tolik nesmál…! Tedy právě
jemu jsme dnes vděčni za to, že se můžeme i my bavit
jednou z nejslavnějších detektivních komedií světové
dramatiky, jejíž děj se odehrává v milém a pohodlném domě, z jehož stěn dýchá spíš atmosféra viktoriánské Anglie než newyorský Brooklyn padesátých
let. Dvě starší elegantní dámy, sestry Abby a Marta
Brewsterovy, příjemné a pohostinné slečny, zvou podobně staré pány na bezinkové víno… V této rajské
pohodě se však dějí věci nadmíru podezřelé... A tak
když tety navštíví jejich synovec Mortimer, nestačí se
divit…
Režie: Petr Gazdík
Hrají: Zdena Herfortová, Jana Gazdíková, Petr Štěpán, Jaroslav Matějka, Martin Havelka, Evelína Kachlířová, Vojtěch Blahuta, Zdeněk Bureš, Karel Mišurec,
Tomáš Sagher, Michal Isteník a Robert Urban.
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Program září
činoherní scéna

hudební scéna

13.9. pá 19.00 cabaret jako brno

10.9. út 19.00 Kočky

14.9. so 19.00 cabaret jako brno

11.9. st 19.00 Kočky

15.9. ne 19.00 zkrocení zlé ženy

12.9. čt 19.00 Kočky

X2013

16.9. po 19.00 zkrocení zlé ženy

13.9. pá 19.00 Kočky

17.9. út 19.00 mefisto

14.9. so 14.00 Kočky

18.9. st 19.00 Jakub a jeho pán

R2013

19.9. čt 19.00 Jakub a jeho pán

T2013

27.9. pá 14.00 Flashdance

20.9. pá 19.00 Jakub a jeho pán

A2013

27.9. pá 19.00 Flashdance

21.9. so 19.00 Jakub a jeho pán

M2013

28.9. so 19.00 Flashdance

P

22.9. ne 19.00 Jezinky a bezinky

29.9. ne 19.00 Flashdance

D/E7

23.9. po 19.00 Jezinky a bezinky

30.9. po 19.00 Flashdance

A1/AB1

14.9. so 19.00 Kočky

27.9. pá 19.00 Jezinky a bezinky

Pozor: od 1. září 2013 začínají večerní představení od 19.00 hodin.

Jakub a jeho pán

Jezinky a bezinky

Mefisto

18
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DivADElní fEsTivAl

PREMiéRA

vEřEjná gEnERálkA

BiskuPský DvůR

DERniéRA

Program říJen
činoherní scéna

hudební scéna

4.10. pá 14.00 všemocný pan Krott

1.10. út 19.00 Flashdance

A2/AB2

4.10. pá 19.00 všemocný pan Krott

A5

2.10. st 19.00 Flashdance

A3/AB3

5.10. so 19.00 všemocný pan Krott

P

3.10. čt 19.00 Flashdance

A4/AB4

4.10. pá 19.00 Flashdance

C5/E5

6.10. ne 19.00 všemocný pan Krott

7.10. po 19.00 všemocný pan Krott

AB1

5.10. so 14.00 Flashdance

8.10. út 19.00 všemocný pan Krott

AB2

5.10. so 19.00 Flashdance

9.10. st 19.00 všemocný pan Krott

AB3

6.10. ne 14.00 Flashdance

10.10. čt 19.00 všemocný pan Krott

AB4

6.10. ne 19.00 Flashdance

A6/AB6

11.10. pá 19.00 zkrocení zlé ženy

7.10. po 18.00 Flashdance

sP

12.10. so 19.00 zkrocení zlé ženy

8.10. út 19.00 Flashdance

C2/E2

13.10. ne 19.00 všemocný pan Krott

D

9.10. st 19.00 Flashdance

14.10. po 19.00 všemocný pan Krott

A1

10.10. čt 19.00 Flashdance

C4

15.10. út 19.00 všemocný pan Krott

A2

11.10. pá 19.00 Flashdance

A5/AB5

Z2013

12.10. so 14.00 Flashdance

16.10. st 19.00 Jezinky a bezinky
17.10. čt 19.00 Jezinky a bezinky

12.10. so 19.00 Flashdance

18.10. pá 19.00 donaha!

15.10. út 18.00 očistec

PPP/P18

19.10. so 14.00 donaha!

16.10. st 18.00 očistec

PP1

19.10. so 19.00 donaha!

17.10. čt 19.00 očistec

20.10. ne 19.00 donaha!

19.10. so 19.00 Kočky

21.10. po 19.00 donaha!

20.10. ne 14.00 Kočky

22.10. út 19.00 donaha!

20.10. ne 19.00 Kočky

23.10. st 19.00 všemocný pan Krott

A3

21.10. po 19.00 Kočky

24.10. čt 19.00 všemocný pan Krott

A4

24.10. čt 19.00 čarodějky z eastwicku

25.10. pá 19.00 všemocný pan Krott

C5

25.10. pá 18.00 čarodějky z eastwicku

26.10. so 19.00 dokonalá svatba

26.10. so 14.00 čarodějky z eastwicku

27.10. ne 18.00 dokonalá svatba

26.10. so 19.00 čarodějky z eastwicku

28.10. po 18.00 Škola základ života

27.10. ne 18.00 čarodějky z eastwicku

29.10. út 18.00 Škola základ života

29.10. út 19.00 chicago

30.10. st 18.00 brouk v hlavě

30.10. st 19.00 chicago

31.10. čt 18.00 brouk v hlavě

31.10. čt 18.00 chicago
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napsali jevištní podobu díla. Dal tak podnět ke
vzniku výborně napsaného muzikálového příběhu
s vtipnými texty podněcujícími podmanivou „čarodějnou“ hudbu, která úspěšně vtahuje posluchače do
svých tenat. Charaktery jsou zde podány s patřičnou
ironií i nadhledem. Tento muzikál, uvedený ve světové premiéře 18. 7. 2000 v londýnském divadle
Drury Lane, vychází z nejlepších tradic klasického
broadwayského muzikálu, které rozvíjí do vskutku
současné podoby. Městské divadlo Brno uvádí inscenaci od roku 2007 a od té doby patří k nejnavštěvovanějším také díky naprosto úchvatným hereckým
výkonům hlavních představitelů. Petr Štěpán získal
v roce 2008 za ztvárnění Darryla van Horna prestižní
Cenu Thálie...
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Ivana Vaňková nebo Yvetta Blanarovičová nebo
Jana Musilová, Johana Gazdíková nebo Markéta
Sedláčková, Radka Coufalová nebo Hana Holišová
nebo Alena Antalová, Petr Gazdík nebo Petr Štěpán
nebo Martin Havelka a další.

Zdenek Merta, Stanislav Moša:
oČISteC
Očistec je podle církevní tradice fáze, v níž se lidská
duše osvobozuje od svých pozemských hříchů a zapomíná na veškeré tělesné slasti, aby mohla vstoupit
do věčného Ráje. I přes utrpení a trápení, která jsou
s tímto stavem spojená, dochází nakonec k naprostému a zaslouženému osvobození. Tento metafyzický stav pojímá naše nová hudební komedie Očistec
zcela reálně. Tříčlenná skupina svobodomyslných
rockerů se jistou shodou okolností ocitne v jakémsi
podivném v klášteře, kde jsou najednou nuceni vzdát
se všeho fyzického/pozemského, co dosud považovali
za jediný a opravdový smysl svých životů. Deny, Jerry
a Bas jsou na toto zvláštní místo uneseni třemi
okouzlujícími dívkami, které se je spolu s ostatními
členy řádu snaží prostřednictvím přímé konfrontace
přesvědčit, že podstatou lidského bytí má být jakési
vyšší poslání. V čele s matkou představenou dovolují
mniši a mnišky nahlédnout třem „výtržníkům“ do životů těch, kteří svou touhu po tělesnosti, mamonu,
či obžerství přehnali a sami za to potom tvrdě zaplatili. V příběhu se tedy setkáme jak s hraběnkou Báthory, tak s Mahárádžou z Dhárí či Pepíkem Stalinem
a Dolfíkem Hitlerem. Nic ovšem není tak jednoznačné, jak na první pohled vypadá. Ukáže se, že
matka představená má se svými ovečkami poněkud
pragmatičtější plány, než se navenek jeví, a zachováme pro tuto chvíli jako překvapení, kdo dojde ke
skutečnému očištění. Budou to oni tři nevázaní mladíci, nebo nadpozemská bytost Anděla, která dosud
nepoznala jiný než klášterní svět?
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Stanislav Slovák, Dušan Vitázek, Jiří Mach, Jaroslav Záděra, Hana Holišová, Mária Lalková, Andrea
Březinová, Johana Gazdíková, Alan Novotný, Zdeněk
Junák nebo Milan Němec a další.

John Kander, Fred Ebb, Bob Fosse:
CHICaGo
Muzikál Chicago má všechno, co činí broadwayské
produkce výjimečnými – až pohádkový příběh
o slávě, štěstí, kráse, bohatství a láskách, to vše propojeno nesmrtelnými hity doprovázenými dech
beroucími tanečními čísly. Bylo jen otázkou času, kdy
se toto fenomenální dílo vrátí na naše jeviště. Jeho
česká premiéra se totiž konala právě v Divadle bratří
Mrštíků v roce 1978, tedy tři roky po své americké
premiéře. Satirický muzikál, kritizující zkorumpovanou a zločinem a jazzem prodchnutou společnost
dvacátých let v Chicagu, podle hry Maurine Dallas
Watkinsové napsali Bob Fosse a Fred Ebb s hudbou
Johna Kandera. Hlavní postavy, vražedkyně a po
slávě toužící krásky Velma Kellyová a Roxie Hartová
se setkávají v ženské věznici a s pomocí proslulého
advokáta Billyho Flynna zde všemi (především ženskými) zbraněmi bojují o přední stránky novin
a titul „vražedkyně týdne“. Jiskřivý humor, humorná
nadsázka i mrazivá atmosféra v muzikálu plném
jazzu!
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Svetlana Janotová nebo Ivana Vaňková, Radka
Coufalová, Petr Gazdík nebo Dušan Vitázek, Milan
Němec nebo Lukáš Vlček, Alena Antalová nebo
Markéta Sedláčková, Vojtěch Blahuta nebo Karel
Škarka, Hana Holišová nebo Mária Lalková, Eva
Jedličková nebo Hana Kováříková, Lenka Janíková
nebo Veronika Kloubková, Andrea Březinová nebo
Johana Gazdíková, Jiří Mach nebo Aleš Slanina
a další.

John Dempsey, Dana P. Rowe:
ČarodějkY z eaStwICku
Román Johna Updika Čarodějky z Eastwicku se nej prve stal filmovým hitem společnosti Warner Brothers. Vzpomínáte na tři filmové představitelky zoufalých žen – na Cher či Michelle Pfeiffer a Susan
Sarandon – znuděné žitím v malém městečku Eastwicku v New England? Rozhodnou se prožít něco
výjimečného a přičarovat si muže po všech stránkách
dokonalého – zábavného, inteligentního, pozorného,
sexy etc. Zázračný ideál se jim skutečně zjeví, avšak
v podobě ďábla. Ve filmu tuto roli ztvárnil Jack
Nicholson… Úspěchy filmové adaptace zaujaly světoznámého producenta Camerona Mackintoshe, jím
pak byla oslovena autorská dvojice: John Dempsey
(libreto a zpěvní texty) a Dana Rowe (hudba), aby
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očistec
muzikálová situační komedie

hudební scéna

15. - 17. říJna 2013

čarodějky z eastwicku
muzikálová komedie

hudební scéna

24. - 27. říJna 2013

chicago
krimi muzikál

hudební scéna

29. - 31. říJna 2013
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na sKleničce

s hanou bureŠovou a ŠtěPánem otčenáŠ
Podle pfiíjmení to fiadového diváka ani nenapadne. Ale pravda je, Ïe reÏisérka Hana Bure‰ová a dramaturg ·tûpán Otãená‰ek jsou
nejen pracovními, ale i Ïivotními partnery.
A jako nerozluãn˘ t˘m se také úvodem sezóny opût stanou hosty Mûstského divadla
Brno, kde se dohromady podepsali jiÏ pod ta-

kové úspûchy, jako napfiíklad ·kola základ
Ïivota, Tfii mu‰ket˘fii, Faidra ãi Smrt Pavla I.
V fiíjnu na jeho jevi‰tû spolu pfiivedou dal‰í
ãeskou premiéru – V‰emocného pana Krotta
nûmeckého autora Martina Walsera.

22
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s fieditelkou ·álkovou a reÏisérem
Bornou a hned ze zaãátku jsme se
dohodli, Ïe nastane-li nûjak˘ sporn˘
pfiípad, my se ·tûpánem máme jeden
hlas a oni dva kaÏd˘ po jednom. Ale
je‰tû se nestalo, abychom to museli
pouÏít. Jednáme korektnû a ná‰
manÏelsk˘ vztah do práce necpeme,
kromû toho, Ïe spolu pracujeme na
inscenacích, ve kter˘ch, pravda, vyuÏíváme i poznatky z na‰eho souÏití.
A ·tûpán pracuje i s jin˘mi reÏiséry.
Vy ale s jin˘m dramaturgem aÏ na
úplné v˘jimky ne. Jaké to pak pro
vás je, pracovat s nûk˘m jin˘m?
HB: Z práce s jin˘mi reÏiséry se mÛj
muÏ vrací ãasto velmi osvûÏen. AÏ
nûkdy Ïárlím.
·O: (se upfiímnû smûje) To je nesmysl.
HB: Vûnuje‰ se jim víc neÏ mnû.
·O: Ale ty plní‰ mé dramaturgické
sny.
HB: Ne, váÏnû. Spolupracujeme
vlastnû uÏ od roku 1982 a spoleãnû
v jednom divadle jsme zamûstnáni
od roku 1992. I pro mne b˘vá docela
pfiíjemné, kdyÏ tfieba ·tûpán není na
kaÏdé zkou‰ce. KdyÏ pak pfiijde, je
to vÏdy pfiínosné – má vût‰í odstup.
Vûfiím jeho úsudku, a kdyÏ fiíká, Ïe
by nûco nebylo dobré, a má pro to
argumenty, tak to uznám a nic „násilím“ neprosazuji.
·O: Napfiíklad co se volby titulÛ
t˘ãe, nemohu Hanû vnutit nûco, co
by jí bylo úplnû cizí. VÏdycky se
musíme nakonec shodnout.
HB: Ale ke spoustû vûcí, do kter˘ch
se mi zrovna moc nechtûlo nebo
jsem se jich bála, mne pfiece jen pfiemluvil. âasto mû staví pfied takové
„ofií‰ky“, neovûfiené a zdánlivû nehratelné
texty. Na druhé stranû k tomu nás vedl na
DAMU i EvÏen Sokolovsk˘. Abychom se
pou‰tûli do neznám˘ch vod a nesahali jen do
tzv. koÏenkové literatury.
·O: PÛvodní profesí jsem divadelní historik,
takÏe rád vytahuju vûci, které se u nás je‰tû
nehrály nebo byly neprávem zapomenuty.

náŠKem
V mnoh˘ch firmách spolu manÏelé pracovat
nemohou kvÛli potenciálnímu „stfietu
zájmÛ“. Vy s tím nemíváte problém?
·O: Divadlo je pfiece jen v˘jimeãné prostfiedí,
takÏe Ïádné omezení v tomto smûru jsme skuteãnû za ta dlouhá léta nepocítili.
HB: A v „na‰em“ Divadle v Dlouhé to máme
pro jistotu o‰etfiené. Vedeme divadlo spolu
23
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To byl i pfiípad V‰emocného pana Krotta?
HB: O hfie jsme se dozvûdûli prostfiednictvím
pfiekladatele Jifiího Stacha, kter˘ mi asi pfied
dvûma lety poslal texty nûkter˘ch sv˘ch star‰ích pfiekladÛ. KdyÏ jsme zase hledali nûco pro
MdB, koukli jsme se na to a Walserova hra nás
zaujala. V‰emocn˘ pan Krott je hra jednoho
z nejv˘znamnûj‰ích nûmeck˘ch autorÛ, která
u nás je‰tû nebyla uvedena. Hra vznikla uÏ na
poãátku 60. let 20. století, ale myslím, Ïe v˘bornû postihuje ná‰ souãasn˘ svût.
·O: V nûmeck˘ch recenzích se psalo o V‰emocném panu Krottovi jako o brilantní komedii. Ale v âesku teprve teì, na základû
na‰í více neÏ dvacetileté zku‰enosti s „budováním“ kapitalismu, jsme schopni úplnû pochopit, o ãem vlastnû tato Walserova hra je,
a naplno ocenit její humor.

sluhuje ãí‰ník Ludvík, kter˘ spoleãnû se svou
Ïenou a synem pomáhá Krottovi simulovat
plnohodnotn˘ Ïivot.
·O: Stfietávají se tu rozliãné Ïivotní postoje
a pfiedev‰ím dvû základní Ïivotní filozofie –
mocného byznysmena, kter˘ byl cel˘ Ïivot
pfiesvûdãen, Ïe v‰e se musí vyplácet, a drobného ãlovûka, ãí‰níka-sluhy, kter˘ se programovû nechce dostat v˘‰ ani nic vlastnit.
V rolích Krotta a Ludvíka jsme na‰li v˘borné
herecké pfiíleÏitosti pro Honzu Mazáka a Michala Isteníka.
Vy jste nikdy nechtûl b˘t reÏisér?
·O i HB souãasnû: Nikdy.
·O: Ne, takové ambice jsem nikdy nemûl.
Chtûl jsem b˘t dramaturgem a po‰tûstilo se
mi najít reÏiséra, s nímÏ si celoÏivotnû rozumím. A jako teatrolog jsem mûl sen dûlat di-

HB: Na první ãtené se herci velmi bavili. PÛdorys této ãerné komedie je vlastnû jednoduch˘: velk˘ finanãní magnát, takov˘ zestárl˘
„fieditel zemûkoule“, kter˘ se srovnává uÏ
jenom s Bohem, leÏí uÏ léta na terase grandhotelu v Alpách spoleãnû se svojí neménû
starou manÏelkou a milenkou. Obklopeni
v‰ím pohodlím a v˘dobytky techniky tam
v naprosté neãinnosti „dohnívají“ svÛj Ïivot.
Finanãní úspûchy, které si dfiív musil tvrdû vydob˘t, padají teì znechucenému Krottovi do
klína samy. Ztracené mládí mu ale nikdo nevrátí a jemu nezb˘vá neÏ ãekat a doufat, Ïe
ho nûkdo koneãnû odstraní. Ale nikdo, kdo
by toho byl schopen, nepfiichází. Trojici ob-

vadelní ãasopis, coÏ se mi také podafiilo.
HB: Kdyby mûl reÏijní ambice, asi by na‰e
spolupráce byla hor‰í.
·O: Nemûl bych na reÏii trpûlivost, spûchal
bych k v˘sledkÛm. Proces vzniku inscenace
je stra‰nû namáhav˘, psychologie herce je
nûco velmi kfiehkého a sloÏitého a na to ãlovûk musí b˘t opravdu vybaven a mít právû
velké mnoÏství trpûlivosti, která mi chybí.
HB: ·tûpán je cholerik, a ke v‰emu nadan˘
katastrofick˘mi vizemi. UvaÏuje kriticky, coÏ
je velmi potfiebné, ale nûkdy vidí vûci ãernûji,
neÏ jsou. Mnohdy se v poslední fázi zkou‰ek
zdá, Ïe je v‰echno ‰patnû, a jeho zmáhá pocit,
Ïe to tak i zÛstane.
24
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HB: Doma on je despota.
·O: No dovol!… (ale opût
se srdeãnû rozesmûje).
HB: No, je to tak. Jídlo
napfiíklad musí b˘t na
stole pfiesnû… Ale ve
spoustû vûcí mi pomáhá.
·O: KdyÏ zkou‰í‰, leÏí
domácnost z devadesáti
procent na mnû.
HB: Ale vÏdycky aÏ v poslední fázi zkou‰ek, kdy
jsem nûkdy i ãtrnáct
hodin dennû v divadle.
To se u nás neuklízí, nevafií. V tom je právû velká
v˘hoda, Ïe ·tûpán rozumí
mé práci a ví, Ïe aÏ
skonãí, bude zase dobfie.
Kdybychom si v práci nerozumûli a v zásadních názorech se nepotkávali, asi by ná‰ vztah
tak dlouho nevydrÏel. Je taky samozfiejmû v˘hodné, Ïe si o pracovních problémech mÛÏeme kdykoli popovídat, poradit se spolu.
·O: Je bûÏné snad ve v‰ech tvÛrãích profesích
„tahat si práci domÛ“, nosit ji stále v hlavû.
Ale moÏná proto, Ïe jsme stále spolu, si od
práce hÛfi odpoãineme. I proto chceme dûlat
jen to, co nás opravdu baví. Obãas si fiíkáme,
Ïe je úÏasné, Ïe nám za to i zaplatí.

·O: To je ten divadelní zázrak, Ïe se to nakonec pokaÏdé probudí. Nûkdy ale skuteãnû
na poslední chvíli. Pak jsem moc rád, Ïe to
nemusím proÏívat jako reÏisér.
HB: Já se taky vÏdycky dûsívám, Ïe bude
prÛ‰vih, jen to nedávám tak najevo.
A s vûkem jsem smífilivûj‰í a nesu blíÏící se
premiéry uÏ skoro stoicky. Za prvé, nadûje
umírá poslední, je tfieba jen vydrÏet a udûlat
vÏdy pro vûc v‰echno, co je v dané chvíli
moÏné. Za druhé, i kdybychom uÏ prÛ‰vih
pustili na svût, ten se pro nûj nezbofií. Nejsme
na‰tûstí lékafii a v na‰ich rukou nejsou lidské
Ïivoty.
·O: âasto jsme zkou‰eli
inscenace, které se pfiedem mohly jevit jako divácká katastrofa, ale pak
byly úspû‰né. Riziko se
v divadle vyplácí. ·koda,
Ïe dne‰ní divadlo je
pfiedev‰ím z ekonomick˘ch dÛvodÛ málo odváÏné. Jak pfiestane divadlo riskovat, umírá.
Mimochodem, reÏisér je
ten, kdo má vÏdy hlavní
a poslední slovo, zatímco
dramaturg b˘vá spí‰ tím
ãern˘m vzadu. Neobrací se
doma va‰e pracovní role?

Text: Jifiina Veselá, Foto: jef Kratochvil
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tvarníka úzce spolupracujícího s Trevorem
Nunnem, budoucím reÏisérem, kter˘ se podílel na úspû‰n˘ch pfiedstaveních Královské
shakespearovské spoleãnosti, a choreografku
Gillian Lynne. Chtûli, aby se publikum od
chvíle, kdy zazní hudba, zbavilo nedÛvûry
a stoprocentnû pfiijalo jejich koãky jako skuteãnû „Ïivé“ koãky.
Tím nejdÛleÏitûj‰ím dÛvodem, proã se tak
slavnû Koãky ‰ífií svûtem, je paradoxnû jejich
profesionální nároãnost. Je to muzikál, kde je
propojen vysoce nároãn˘ tanec s vysoce nároãn˘m zpûvem. Jenom to celé sviÏné tempo
na jevi‰ti ud˘chat se zdá skoro nadpfiirozené.
Na nastudování takového kusu je zapotfiebí
mít vyspûl˘ ansámbl vybran˘ch zpûvákÛ – taneãníkÛ. S velkou odvahou, jako zatím jediní
v âechách, se do toho pustili v Praze, kde
pfiekladatel Michael Prostûjovsk˘ zvládl nelehk˘ úkol pfievodu libreta z angliãtiny do
ãe‰tiny (vãetnû vymy‰lení vtipného poãe‰tûní
nûkter˘ch koãek). V divadle Milénium se inspirovali jak lond˘nskou verzí, tak verzí
z New Yorku a kladli velk˘ dÛraz na interakci
s diváky, aby byly koãky prostû v‰ude, na jevi‰ti i v hledi‰ti. Tato koncepce trochu vyvaÏovala jeden nedostatek – Ïe totiÏ ne v‰ichni
taneãníci zpívali, ne v‰ichni zpûváci profesionálnû tanãili. Nicménû vzniklo zdafiilé a divácky atraktivní pfiedstavení. A dal‰í divadla
v âechách? Îádné souborové, byÈ profesionální divadlo si na muzikál Koãky dosud netrouflo.
Koãky v Brnû
Nade‰el asi uÏ dávno oãekávan˘, ten správn˘
ãas, aby si brnûnská muzikálová scéna dovolila inscenovat slavn˘ muzikál na svojí domovské scénû. Dokonce, dalo by se fiíct, Ïe aÏ
drze reÏisér Stanislav Mo‰a se sv˘m t˘mem
nestavûli mizanscénu na atraktivní a ovûfiené
komunikaci s divákem, nepustili koãky do
hledi‰tû, nenutili je lézt vertikálnû po scénû,
nebyly to vlastnû ani koãky, nebyly nalíãené,
nemûly ocásky… Prostû to byly jenom „jako“
koãky. Inscenátofii zkrátka opustili osvûdãené
postupy, které kromû písnû Memory dûlaly
z tohoto muzikálu zaruãen˘ tahák.
Choreografie Hany Kratochvilové a Anety
Majerové nebyla kopií nûkteré ze slavn˘ch
inscenací. Vzaly koãiãí pohyby „od gruntu“

naPsali o nás
MUZIKÁL CATS:
KOâKY BEZ OCÁSKÒ BODUJÍ
NA BRNùNSKÉ SCÉNù
Îivotnost muzikálÛ lze jenom tûÏce pfiedvídat. Bylo jich hodnû, které s velkou pompou
vstoupily na Broadway nebo do West Endu,
ale po desítce repríz po nich „ne‰tûkl pes“.
Takov˘ osud mnozí pfiedpovídali docela
zvlá‰tní hudební show, smûsici taneãních ãísel
a písní, kde neexistuje na první pohled Ïádná
dramatická stavba a Ïádn˘ dûj. Jde o slavné
a opûvované dílo – Cats neboli Koãky.
Dodateãnû lze konstatovat, Ïe muzikál
obecnû si zachovává ony dva zdroje svého
vzniku: na jedné stranû je to dramatick˘ pfiíbûh – West Side Story, Cabaret, ·umafi na
stfie‰e, anebo rámec zábavnûj‰í – Hello,
Dolly!, My Fair Lady atp. A potom je zde
zdroj z vaudeville, z varieté, kde sled taneãních ãi hudebních ãísel je „slepen“ nûjakou
spoleãnou my‰lenkou a má vyslovenû zábavn˘ charakter. Mezi taková díla lze zafiadit
i Koãky. Opakovan˘m vstupem na scénu zábavního divadla legitimizovaly Koãky tento
Ïánr na dnes jiÏ módní (a pov‰echn˘) název
„muzikál“. Jde o jisté nóvum. Pfied Koãkami
se nikdo nepou‰tûl do takovéto „skládaãky“,
ve které docela chybí dramatick˘ dûj. A mÛÏeme jenom zvûdavû oãekávat, kdy se do takového svébytného muzikálového kousku
zase nûkdo s úspûchem pustí.
Koãky ve svûtû
Úspûch Koãek lze nazvat kolosálním – na
West Endu se hrály pln˘ch 21 let, na newyorské Broadwayi let 18. Jen v Lond˘nû mûly
celkem 8.950 repríz a v New Yorku 7.485
pfiedstavení. Byly uvedeny ve 300 mûstech 26
zemí svûta, kde je vidûlo víc neÏ 65 milionÛ
divákÛ. Vydûlaly 1,4 miliardy liber. Získaly
i nejprestiÏnûj‰í svûtové ceny – 2 Ceny
Grammy a sedm broadwaysk˘ch Cen Tony
(mj. i Tony za nejlep‰í muzikál), coÏ jsou ceny
znamenající ve svûtû hudby a divadla totéÏ,
co ve svûtû filmu Oscafii. Skladatel Lloyd
Webber a producent Cameron Mackintosh
chtûli vytvofiit pfiesvûdãiv˘ koãiãí svût. Proto
pro svou koncepci získali Johna Napiera, v˘26
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a jejich taneãní kreace byly jiné, nové a vûrohodné. Scéna Petra Hlou‰ka nebyla na první
pohled nijak atraktivní ani pfietechnizovaná.
Lehk˘mi pfiestavbami nûkolika ‰ediv˘ch kvádrÛ vytváfiela dostatek prostoru pro tanec
v‰ech protagonistÛ. Hudební nastudování vídeÀsk˘m Casparem Richterem dávalo záruku kvalitního a vûrného znûní orchestru,
vÏdyÈ to byl on, kdo se podílel na veleúspû‰né
vídeÀské inscenaci Koãek. Kmenov˘ dirigent
Dan Kalousek mu byl urãitû nápomocen pfii
„domestikaci“ hudebního partu pro jevi‰tû
Mûstského divadla Brno. Hlavní dÛraz mizanscén byl kladen kromû tance a zpûvu
V·ECH na vizualizaci koãek v ústfiedním
soukruÏí na horizontu scény. Jednoduché
a vtipné animace koãek, jejich oãí, jemn˘ch
nuancí pozadí – podle toho, co se odehrává
na scénû, dÛkladnû podpofiily celé vyznûní
jednotliv˘ch koãiãích pfiíbûhÛ. Scénograf Petr
Hlou‰ek spolu se svûtelnou reÏií Davida
Kachlífie dokázali vytvofiit tak vûrohodné
prostfiedí, Ïe nebylo tfieba kreslit koãkám ãumáãky a oãní stíny, abychom uvûfiili, Ïe je ten
pfiíbûh opravdu koãiãí. Prostû se díváme na
jakousi bizarní spoleãnost, kde si lidé „hrají
na koãky“.
Hlavní valutou inscenace bylo v‰ak propojení
kvalitního zpûvu s kvalitními taneãními v˘kony. Je tûÏce pochopitelné, jak se dá zpívat
v rychlém tempu pohybÛ, kdy citlivé mikrofony zaznamenají kaÏd˘ nádech. KdyÏ si uvûdomím, jak mluví tfieba sportovci pfii
televizním rozhovoru po svém v˘konu –
skoro jim není rozumût, jak jsou ud˘chaní –
a najednou z tohoto scénického „tûlocviku“
zní ãisté tóny nároãn˘ch partÛ, to je skuteãnû
v˘kon takfika nepochopiteln˘. Tfieba kfiehká
Svetlana Janotová v postavû Bombaleríny,
jak ta to ud˘chá? Jak pfii tûch skoro krasobruslafisk˘ch otoãkách stíhá ãistû a jasnû zpívat? Nebo kocour Rozumbrad Ale‰e Slaniny,
Rambajz-tágo Du‰ana Vitázka nebo ·imbalklimbal Jifiího Macha. A koãiãky, Tingl-tangl
Márie Lalkové, domácí koãka Moura Lenky
Janíkové, nádherná DÏelína Radky Coufalové, skvûle om‰el˘ elegán Múz Ladislava
Koláfie, Exotika Gabriely Karmazínové…
Ale museli bychom vyjmenovat a zvlá‰È se
vûnovat v‰em dvaceti ‰esti koãkám, a to je‰tû

ve dvojím obsazení, abychom nebyli k nûkomu ze sólistÛ nespravedliví. TakÏe ostatní
aÈ prominou, v‰echny ty koãky a kocoufii byli
úÏasní. Je‰tû je nutné zmínit se o dámû divadla, o Alenû Antalové. Bylo dobré sledovat ji od vstupu do Mûstského divadla v roce
1994 a komentovat její dráhu dramatické hereãky, zpûvaãky, v‰estranné umûlkynû. Po
krátk˘ch pauzách, kdy se stala mnohonásobnou matkou, její hlas dozrál a mÛÏe konkurovat kterékoliv svûtové hvûzdû v interpretaci Lloyd Webberovy písnû Memory (alternuje Hana Holi‰ová). A je‰tû jedna postava stojí za zvlá‰tní zmínku. Je to Blahobyl
V‰emocn˘ v podání Petra Gazdíka. Díky své
blonìaté k‰tici upravené na dva u‰até culíky,
byl to kocour nejkocourovatûj‰í a svou chÛzí
a intonací dával v‰em najevo, coÏe je to za
kocoura. Bylo vidût, s jakou radostí si tuto
nepfiíli‰ velkou postavu zahrál. K tomu stepafiské variace koÈátek z taneãní ‰koly manÏelÛ BartÛÀkov˘ch (taneãní a stepafiská ‰kola
R and P) a vtipnû koncipované varhany
27
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vpravo na scénû, které zprovoznil Igor
Rusinko… Bylo na co se dívat, bylo co poslouchat.
Taneãní muzikál jako celek vyznûl opravdu
dobfie. Asi bude potfiebné podívat se i na
druhé obsazení. UÏ to je úÏasné, Ïe je soubor
schopen alternovat v‰echny postavy a urãitû to
druhé obsazení není o nic hor‰í neÏ to první –
s tím uÏ mají diváci na této scénû zku‰enosti.
Hudební scéna Mûstského divadla v Brnû
vlastní úÏasn˘ kapitál, mnoÏství bezvadnû pfii-

praven˘ch zpûvákÛ, hercÛ, taneãníkÛ v jednom tûle interpreta. Diváci si snad ani neumí
pfiedstavit, kolik je to dfiiny, hodin tréninkÛ,
korepetic, rozcviãování. Byl jsem léta dramaturgem zpûvohry divadla Nová scéna v Bratislavû. Pozoroval jsem nácviky inscenací sól
i pûveckého a taneãního sboru. Pracovali
kaÏd˘ zvlá‰È na své profesi. Byla to jedna velká
dfiina, kterou divák, moÏná na‰tûstí, nevidí,
nemá pfiedstavu, co v‰echno je za tou kterou
inscenací ukryto. Pak jenom vnímá vysoce
profesionální v˘kony a tû‰í se z nich.
TakÏe resumé: brnûnsk˘m Koãkám je nutné
zatleskat dlouho, a to ve stoje. CoÏ se také na
premiéfie 11. kvûtna 2013 stalo.
Peter Stoliãn˘,
www.musical-opereta.cz, 15. 5. 2013
MdB: DONAHA! – MUZIKÁL,
KTER¯ ZARUâENù POBAVÍ
V nabitém mûsíci kvûtnu si Mûstské divadlo
Brno pfiipravilo hned dvû premiéry. První

z nich – muzikál Koãky mûl premiéru poãátkem kvûtna, druhá inscenace – Donaha! byla
uvedena o t˘den pozdûji.
Zatím o poslední uvedení muzikálu Donaha!
se postarala právû kvûtnová premiéra v brnûnském Mûstském divadle. A to se v‰í parádou – se Ïiv˘m orchestrem a v „broadwayské instrumentaci“.
Otoãné pódium ve funkrockovém hávu
Scénu Jaroslava Milfajta pfiedstavuje otoãné
pódium, které se bûhem chvilky mûní z ulice
na tovární prostor, loÏnici,
noãní klub nebo toalety,
pfiesnû podle toho, co situace Ïádá. Pauzy mezi pfiemûnou scény vyplÀuje
Ïiv˘ orchestr sv˘mi chytlav˘mi funkrockov˘mi
melodiemi. Jevi‰tû nabízí
po vût‰inu ãasu pochmurné noãní prostory,
ãímÏ dokresluje atmosféru nejistoty a zoufalství. I pfiesto v‰ak z postav
i dûje sálá jakési vnitfiní
odhodlání postavit se
osudu hrdû, a to hlavnû
díky typickému ãernému
humoru. Tomu odpovídají i kost˘my tandemu Kuãerová–Ondráãková, které sv˘m
chlapsk˘m, dûlnick˘m stylem korespondují
s dûjem. Samozfiejmû taneãní choreografie
zde hraje dÛleÏitou roli. Divák se nad cílenû
vybiãovan˘m stript˘zov˘m tancem zde „profesionálního striptéra“ Jakuba Zedníãka
baví, ale je‰tû víc to platí o pseudostript˘zovém „umûní“ hlavní ‰estice, která splÀuje v‰e
kromû mlad˘ch, krásn˘ch a sexy taneãníkÛ.
Herci jdou do naha!
Prvnû musíme zmínit Petra ·tûpána ztvárÀujícího chlapáckého, ale pfiitom zranitelného
Jerryho Lukowského, kter˘ bojuje o svého
syna. Petr ·tûpán zde exceluje ve v‰ech polohách od tûch váÏn˘ch po ty komické, od hereck˘ch po pûvecké. Zdárnû mu pfii tom
sekunduje Jakub Uliãník, kter˘ ztvárÀuje
tlou‰tíka Davea Bukatinského procházejícího manÏelskou krizí, Zdenûk Junák coby
nejstar‰í ãlen skupiny – oslniv˘ „Bejk“ Nikos,
Igor Ondfiíãek v roli zadluÏeného tajnÛstkáfie
28

Dokoran_zari2013_Sestava 1 6.8.13 11:28 Stránka 29

divaãkám touÏícím porovnat to, co mají herci,
s tím, co mají doma, bleskurychle zády.
Stano Slovák s Karlem Cónem a Emou Mike‰kovou, ktefií mají na svûdomí hudební nastudování a korepetice v Brnû, vrátili do
muzikálu songy, které jinde nezpívali, protoÏe by je nezazpívali. U Ponávky nároãn˘
part zvládli s profesionalitou vlastní jen této
jediné evropské hudební scénû v ãesky mluvící ãásti kontinentu.
Yazbek neslevil z nároãnosti hudební podoby
pfiíbûhu – industriální rytmy, melodie pfiibliÏující se místy operním duetÛm a terãetÛm –
pfieneseného z prÛmyslového Sheffieldu
v Anglii ve známém filmu Petra Cattanea,
v roce 2001 nominovaném dokonce na Oscara, do amerického Buffala.
Víc neÏ na ostatních osmi ãesk˘ch scénách,
kde zatím Donaha! hráli, udrÏeli v Brnû
i váÏné sociální téma, jehoÏ ostny mífií proti
borcení rodinn˘ch i mezilidsk˘ch vztahÛ,
k nepodstatnosti „problému“ sexuální orientace. Aktuálnost takové ideové linie u nás bychom je‰tû pfied pár lety nepfiipou‰tûli. Ale to
téma – lidi bez práce – tu je.

Harolda Nicholse, psychicky labilní Malcolm
McGregor bojující se sv˘mi problémy ve
ztvárnûní Luká‰e Janoty nebo neustále po
zdech bûhající ‰ílenec Ethan Girard v podání
Michala Isteníka. Tato ‰estice podává skvûlé
v˘kony a dostojí sv˘m umûním samotnému
názvu inscenace, protoÏe jde aÏ na dfieÀ,
prostû do naha. Z dal‰ích rolí zaujme Lenka
Bartol‰icová jako Ïivelná pianistka Jeanette
a také Jana Musilová v roli Vicki Nicholsové,
Haroldovy manÏelky. Aã její role není nikterak velká, své herecké umûní zde Musilová
rozehrává s noblesou. A samozfiejmû nesmíme zapomenout na Tomá‰e Daleckého
v roli Jerryho synka Nathana. Donaha! diváky pobaví svou uvûfiitelností, humorem,
povûdom˘mi situacemi, aktuálností, ale také
tancem a zpûvem. Nenabízí prvoplánové
stript˘zové vystoupení, okolo kterého se v‰e
toãí. Více neÏ o stript˘zové show vypovídá
o pfiátelství, odhodlání a hlavnû humoru,
kter˘ dokáÏe pfiekonat zdánlivû nemoÏné. Samozfiejmû asi diváka nejvíc zajímá, zdali pÛjdou herci do naha. Odhalení nitra slíbit
mÛÏeme stoprocentnû, na zbytek se musí
divák zajít podívat naÏivo do divadla...
Katefiina ·ebelová,
www.velkaepocha.sk, 23. 5. 2013
U PONÁVKY OD PECE
DO STRIPTÉRSKÉ ARÉNY
Na muzikálovou kuriozitu Donaha! Davida
Yazbeka a Terrence McNallyho si u nás
troufla uÏ pûkná fiádka scén. Teprve Mûstské
divadlo Brno realizovalo v‰ak hfiíãku o nezamûstnan˘ch oceláfiích, ktefií se rozhodnou
jednorázovû si pfiivydûlat na Ïivobytí stript˘zem, ve v‰í hudební nároãnosti, jak ji zdánlivû
jen lechtivé téma obná‰í.
ReÏiséfii dosavadních nastudování vynaloÏili
vût‰inu energie na hledání zpÛsobu, jak v‰elijak neforemné muÏské aktéry svléknout
opravdu do podoby, kterak je pánbÛ stvofiil,
Stanislav Slovák v Brnû se vydal chvályhodnû
jinudy.
Aby bylo jasné, co mám na mysli: kdyÏ uÏ ty
obûti kapitalismu odhodí za hlavu i tanga
nebo jinak dráÏdivé poslední kousky obleãení,
naperou do divákÛ nûkde oslÀující protisvûtlo. Jinde se obrátí k dychtivû nabuzen˘m

Psát o kvalitû hereck˘ch v˘konÛ v MdB bylo
by no‰ením dfiíví do lesa. Dûlnické striptéry
Petra ·tûpána, Jakuba Uliãníka, Igora Ondfiíãka, Luká‰e Janotu, Michala Isteníka
a ZdeÀka Junáka povzbuzuje aÏ do transu vyslouÏilá pianistka Zdena Herfortová... Jeden
v˘kon je ale záfin˘: Jana Musilová, nûkdy trochu odkládaná, v roli Vicki Nicholsové intonaãnû a hlasovû inscenaci vévodí... HrÀte se
na Donaha!
Jifií P. KfiíÏ, Právo, 23. 5. 2013
Pokraãování na str. 32
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Prostředí divadelního dvora
zpříjemnil květinovou výzdobou
Petr lebiš a jeho
zahradnictví lebiŠ,
dukelská 16, boskovice

Foto: Radek Zajdák

www.lebis.cz

Na Divadelní dvÛr MdB pfiiletûla Alenka Antalová jako Mary
Poppins, aby udûlala radost na‰im nejmen‰ím. Nechybûl ani
Du‰an Vitázek, Milan Nûmec, Jana Musilová a dal‰í herci MdB.
Dûti i rodiãe si jako kaÏdoroãnû uÏili spoustu zábavy a legrace!

dětsKý den

1. června 2013

Foto: jef Kratochvil
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Vítûzi leto‰ního jubilejního 10. roãníku Tenisového turnaje divadelníkÛ
jsou Václav Fila (kategorie Králové), Jakub Przebinda (kategorie ·a‰ci)
a Stanislav Mo‰a a Jaroslav Buben (ãtyfihra).

29. a 30. června 2013

tenisový turnaJ
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Pokraãování ze str. 29

miãtí lidé oÏijí na jevi‰ti v záfii reflektorÛ jako
úÏasné postavy Ïijící úÏasné pfiíbûhy.
Co se vám vybaví z doby slavné éry Divadla
Husa na provázku?
Slova reÏiséra ZdeÀka Pospí‰ila uvadûãkám
v divadle, které odráÏely ataky zájemcÛ bez
vstupenek: „PusÈte je tam v‰echny, divadlo musí praskat ve ‰vech!“ A pak
taky Franta Kocourek.
Pohybujete se bûÏnû mezi slavn˘mi
osobnostmi. Která z nich vás pfii focení nejvíc pfiekvapila?
Zpûvák Ray Charles, a to jak pfii jeho
praÏském koncertû, tak pfii vystoupení na závûr olympijsk˘ch her
v Atlantû 1996. Slovo celebrita je
v souãasnosti zprofanované bulvárem, ale mûl jsem ‰tûstí, Ïe jsem mohl
fotografovat hodnû slavné lidi. A ãím
byli úspû‰nûj‰í a slavnûj‰í, tím byli
skromnûj‰í a byla radost s nimi trávit
pracovnû ãas.
Nepfiál jste si nûkdy b˘t spí‰ „ten
pfied objektivem“ neÏ za ním? Chtûl
byste nûkdy Ïít Ïivot celebrit, které
zachycujete?
Na to, abych mûl ambici stát pfied objektivem, mi staãí podívat se ráno do
zrcadla a vím, Ïe tam nepatfiím.
(smích) A Ïít Ïivot celebrit? Jsem se
sv˘m Ïivotem spokojen˘, nejsem moc
spoleãensk˘ ãlovûk, s tím se snaÏím
bojovat. Ale nauãil jsem se za objektivem, Ïe dobr˘ snímek neukecáte,
ale musíte ho „ukoukat“.
26. srpna 1992 jste z úkrytu na zahradû brnûnské vily Tugendhat nafotil neformální
schÛzku tehdej‰ích premiérÛ âeské a Slovenské republiky Václava Klause s Vladimírem
Meãiarem, kdyÏ tam dojednávali okolnosti
rozpadu federace. Uvûdomoval jste si tehdy,
u jak v˘znamného okamÏiku jste pfiítomn˘?
To urãitû ne. Trávil jsem tenkrát mnoho
ãasu v Praze, byl jsem tfieba oficiálním fotografem náv‰tûvy Franka Zappy. A tak jsem
se dostával na místa, o kter˘ch se mi za totáãe ani nesnilo. Jezdil jsem fotografovat
spoleãenské události na americkou ambasádu, provázel Hillary Clintonovou, byl fotografem na dvou olympiádách a podobnû.

Brnûnsk˘ fotograf Jef Kratochvil, kter˘ uÏ
pûtadvacet let spolupracuje s Mûstsk˘m divadlem Brno, oslavil vãera sedmdesáté narozeniny. V rozhovoru pro Rovnost fiíká:
MÒJ NEJLEP·Í SNÍMEK?
TEPRVE NA NùJ âEKÁM

Ocitl se v blízkosti pumového útoku v Atlantû, dostal se i do váleãné zóny v Mostaru,
byl jen pár metrÛ od teroristického útoku
v New Yorku v záfií 2001. Brnûnsk˘ fotograf
Jef Kratochvil, kter˘ vãera oslavil sedmdesáté narozeniny, se v‰ak uÏ více neÏ dvacet let
specializuje na divadelní a portrétní fotografie.
Co vás fascinuje na svûtû divadla?
Opravdu mû fascinuje, kdyÏ vidím, jak na
zku‰ebnû seriózní otcové rodin ve vytahan˘ch trikách a s nimi nádherné dívky metají
kozelce, vyplazují na sebe jazyk, koulí oãima
a vÛbec dûlají ‰ílené kousky. Mám co dûlat,
abych nepukl smíchy. A potom se stane zázrak, kter˘ umí opravdu jen divadlo. Tito ko32
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Nejpopulárnější inscenace sezóny (zaškrtněte)
Seneca / FAIDRA
Jule Styne, Bob Merrill, Isobel Lennartová / FUNNY GIRL
Milan Kundera / JAKUB A JEHO PÁN
Joseph Kesselring / JEZINKY A BEZINKY
Zdenek Merta, Stanislav Moša / OČISTEC
Klaus Mann, Ariane Mnouchkine / MEFISTO
J. Cameron, S. Clark, H. Edmundson, I. Allende / ZORRO

TakÏe setkání ‰piãek ãeské a slovenské politiky jsem bral jenom jako
jednu z mnoha událostí.
Dovedete si pfiedstavit, Ïe byste se Ïivil jako paparazzi?
Nejsem fotoreportér, povaÏuji se za divadelního a portrétního fotografa. Ov‰em od fotoaparátu se nikdy neodluãuji, tak se obãas omylem
pfiipletu i k závaÏn˘m situacím. Ale na to, abych dûlal reportáÏní fotografii nebo se dokonce zafiadil mezi paparazzi, asi nemám povahu.
Nûkolikrát jste se dostal i do nebezpeãn˘ch oblastí. Kdy jste se pfii
focení bál o Ïivot?
Sice ne pfiímo o Ïivot, ale moc do smíchu mi nebylo, kdyÏ na Silvestra
vyhla‰ovalo Slovensko na námûstí v Bratislavû samostatnost a já tam
fotil, jak pálí ãeskoslovenské vlajky. Byla to vypjatá atmosféra vÛbec neodpovídající na‰im dobr˘m vztahÛm. Dostal jsem se v Ïivotû i do váleãné
zóny v Mostaru, ale jel jsem tam fotografovat Mirka Ondfiíãka, kter˘
tam byl jako poradce pfii natáãení filmu o místním zázraku zjevení Panny
Marie v MedÏugorji. Nakonec jsme s kolegou novináfiem skonãili v minovém poli a v zajetí jedné z válãících stran. Na‰tûstí to byli jugosláv‰tí
kluci, co jezdili do Brna za holkama, posléze nás pfiedávali na mostû jako
zajatce. Mûli jsme z toho psinu, ale asi to moc legrace nebyla.
V roce 2001 jste byl v New Yorku jen pár metrÛ od teroristického
útoku. Za jak˘ch okolností tam vznikaly va‰e snímky?
To byla opravdu náhoda. Prvních pár minut v New Yorku jsme se domnívali, Ïe jde o poÏár, nikoliv o teroristick˘ útok. Tak jsem komponoval snímky hofiících Dvojãat s okolními reklamními panely, neÏ mi
do‰lo, o co jde. Dnes mi fiada kolegÛ fiíká, proã jsem toho nenafotil víc,
ale na to prostû nemám. KdyÏ se vedle vás potácejí zkrvavení lidé
s amputovan˘mi konãetinami, na nû prostû fotoaparát zamûfiit neumím.
Existuje osobnost, kterou jste si pfiál nafotit, a nepodafiilo se to?
John Lennon. Tak se aspoÀ vÏdy stavím s kytiãkou, kdyÏ jsem v New
Yorku na Strawberry Fields v Central parku, kde je jeho skromn˘ památník.
Kterého svého snímku si nejvíc ceníte?
Na ten je‰tû ãekám a doufám, Ïe se mi ho podafií vyfotit.
Vybavíte si nejkurióznûj‰í honoráfi, kter˘ jste kdy za svoji fotografii
dostal?
Fotil jsem v jednom mûsteãku svatbu starostovy dcery. Její maminka
mi pÛl hodiny nosila do mého autíãka v˘sluÏku, kterou by nespotfiebovala ani ãeta vojákÛ. Musel jsem to zarazit tím, Ïe jsem ujel. JenÏe ouha –
pfii svém kvapném odjezdu jsem zanechal na stole pfied sv˘m talífiem
naexponované filmy. NeÏ jsem to zjistil a na svatbu se vrátil, tak uÏ se
pfiiopil˘ „str˘ko“ podíval, co na tûch filmech je, ãímÏ je znehodnotil.
Existuje pro vás vÛbec den, kdy nevezmete foÈák do ruky?
UÏ se mi to dlouho nestalo. MoÏná, Ïe vlastnû od m˘ch dvaceti let
vÛbec. FoÈák byl se mnou i v nemocnici.
O ãem je‰tû profesnû sníte?
Nevím, nakolik je to profesní, ale moc by se mi líbilo, kdyby den zaãínal aÏ v jedenáct hodin a kdyby mû, byÈ jedu podle pfiedpisÛ, pofiád
nûkdo nepfiedjíÏdûl v rozhrkan˘ch herkách. A taky kdyby se nám politika pofiád nepletla tak negativnû do Ïivota!
Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník, 1. 7. 2013

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

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

Adresa, (e-mail):

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

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

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

✄

Jméno:
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letní hostování na biskupském dvoře

Koločava

baron trenck

my Fair lady (ze zelňáku)

34
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Vtipnou scénkou, do jejíhoÏ dûje scenáristé zakomponovali slavná jména z historie prvoligového klubu, odstartoval v brnûnském Mûstském divadle 8. ãervna
veãer k oslavám sta let zaloÏení fotbalové Zbrojovky
Brno. ¤ada veteránÛ byla sv˘m klubem ocenûna a zároveÀ pfievzali publikaci, která k stoletému v˘roãí vy‰la.
Y 0 % K 21 %
C 0 % M 100 % Y 100 % K 0 %
C

M 23 % Y 94 % K 0 %

8. června 2013

100 let – Fc zbroJovKa brno
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PřiPravuJeme

Tom Hedley,
Robbie Roth,
Robert Cary

Flashdance

Lidé odkázaní na nízk˘ pfiíjem, kvÛli kterému
se musejí vzdát sv˘ch snÛ, nepatfií pouze do
osmdesát˘ch let minulého století.
A právû v tomto tématu na‰li autofii nového
divadelního muzikálu potenciál a rozhodli se
témûfi po tfiiceti letech oÏivit znám˘ pfiíbûh na
jevi‰ti. Muzikál se poprvé objevil v Lond˘nû
v roce 2008, odkud se vydal na anglické turné,
ze kterého se na West End vrátil do Shaftesbury Theatre v lednu roku 2011. Zde ov‰em
nezaznamenal takov˘ úspûch, jak˘ se od nûj
oãekávalo, a proto se autofii rozhodli dílo
znovu pfiepracovat. V souãasné dobû je tato
nová verze na americkém turné a chystá se
její premiéra na Broadwayi. Scénáfi podle
filmu napsali Tom Hadley a Robert Cary,
druh˘ jmenovan˘ je spolu se skladatelem
hudby Robbie Rothem také autorem písÀov˘ch textÛ.
Na‰i evropskou premiéru uvedeme v reÏii
Stanislava Mo‰i a v logicky novém pfiekladu
Jifiího Joska. Tanec je v tomto díle samozfiejmû zásadním vyjadfiovacím prostfiedkem,
své choreografické síly zde pro tentokrát spojili Aneta Majerová, kterou známe jako
jednu z choreografek napfi. muzikálÛ Koãky
ãi Chicago, a chorvatsk˘ taneãník a choreograf Igor Barberiç, kter˘ se do na‰eho divadla
znovu vrací po práci napfi. na muzikálech Mozart! ãi Hair. Mezinárodní inscenaãní t˘m doplní na na‰í scénû jiÏ témûfi zdomácnûl˘
scénograf Christopher Weyers, jehoÏ scénu
rozÏije sv˘mi kost˘my Andrea Kuãerová.
O hudební nastudování znám˘ch hitÛ, které
jsou ov‰em doplnûny o ‰estnáct nov˘ch písní,
se starají Dan Kalousek a Ema Mike‰ková
spolu se sbormistrem Karlem ·karkou.
V hlavní roli se mÛÏete tû‰it na Svetlanu Janotovou nebo Ivanu VaÀkovou, partnery jim
budou Du‰an Vitázek nebo Ondfiej Studénka. Premiéra probûhne na Hudební scénû
28. záfií.

Flashdance – hit 80. let se vrací
KdyÏ se v roce 1983 objevil v kinosálech film
Flashdance, pÛsobil na mnohé diváky jako
zjevení. Dodnes patfií mezi nezapomenutelné
snímky, které ovlivnily celou generaci divákÛ.
ReÏisér Adrian Lyne v nûm dokázal skvûle
zachytit atmosféru 80. let, kterou zobrazuje
prostfiednictvím oblíbené poetiky hudebních
videoklipÛ. Romantick˘ pfiíbûh o mladé sváfieãce Alex Owensové se zafiadil do oblíbené
skupiny filmÛ s taneãní a hudební tematikou
(jmenujme napfiíklad Horeãku sobotní noci
z roku 1977, Pomádu z roku 1978, Fame
z roku 1980, Footloose z roku 1984 ãi Hfií‰n˘
tanec z roku 1987) a bûhem dvou t˘dnÛ se
prodalo 700 000 kopií soundtracku, kter˘ obsahoval takové nesmrtelné hity, jak˘mi jsou
písnû What A Feeling, I Love Rock’n’roll,
Gloria ãi Maniac. Film ale zabodoval nejen
kvÛli ústfiední, aÏ pohádkové lovestory, v níÏ
se Alex splní sen o tom b˘t profesionální taneãnicí a zároveÀ najde muÏe sv˘ch snÛ, ale
pfiedev‰ím pro pfiesvûdãivou atmosféru zachycující tûÏkou sociální situaci v tehdej‰ím
Pittsburghu. Prostfiedí ocelárny, kde je práce
nesmírnû tûÏká a vyãerpávající, ale zároveÀ
je pro mnohé rodiny jedinou jistotou, je
i dnes aktuálním tématem.

Klára Latzková
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Putovní v˘stava velkoplo‰n˘ch fotografií dûtí
s Downov˘m syndromem docestovala z Budape‰ti
a Ko‰ic do Brna. V Mûstském divadle ji slavnostnû zahájíl primátor Roman Onderka.

Petra Branãová v rámci své mini‰koliãky pofiádá i plavecké kurzy pro nejmen‰í v bazénu v Modfiicích, nechybí ani Ivana VaÀková se sv˘m potomkem.

Du‰an Vitázek s Alenkou Antalovou na Dûtském dnu.

Stanislav Mo‰a, principál Mûstského divadla, v âeské
televizi uvedl mezinárodní festival Divadelní svût Brno
2013.

Zdenûk Helbich seznamuje Petra Hlou‰ka s pfiedstavou,
Ïe by Dvorana divadla mûla b˘t oÏivena smeãkou koãek.

Petr Hlou‰ek, kter˘ se vrátil z Los Angeles, se pochlubil
nov˘m triãkem, které mu pofiídila Aneta Majerová.

„Oslavy 100 let FC Zbrojovka Brno” probûhly na âinoherní scénû za úãasti na‰ich hercÛ.

Slavnostní veãer zpestfiilo i známé ãíslo z muzikálu
Chicago.

režie: Stanislav Slovák

liStování

PreMiéra na BiSkuPSkéM dvoře

22. Června 2013

Scénograf Christopher Weyers nav‰tívil v˘stavu kost˘mní v˘tvarnice Andrey Kuãerové.

Na vernisáÏi zmínûné v˘stavy byli vzácn˘mi hosty rodiãe
reÏiséra Stano Slováka a hereãky Svetlany Janotové, ...

... která pfii‰la v˘tvarnici také pogratulovat. Tato v˘stava potrvá do prosince 2013.

Restauraci Nekoneãno, kde trávil spoustu ãasu básník
Jan Skácel, nav‰tivil herec, reÏisér, principál a básník
Jifií Such˘.

Jifiího Suchého provázela divadelní kolegynû Jitka
Molavcová a podnikatel Jaroslav Majerãík.

Tímto snímkem se vracím do ateliéru, kde pod vedením
reÏisérky Hany Bure‰ové a dramaturga ·tûpána
Otãená‰ka vznikal plakát k inscenaci o panu Krottovi.

Dvanáct míst, dvanáct dûl, dvanáct autorsk˘ch ãtení.
V Lisabonu, Lond˘nû, PafiíÏi nebo v Sofii jsou na to
zvyklí dávno, do Brna pfii‰el fenomén Noci literatury letos poprvé.

Na námûstí Svobody ãetli báseÀ J. A. Pitínského s obãany mûsta Brna i zamûstnanci na‰eho divadla.

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil
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Partneři divadla

17. záfií 2013
na âinoherní

scénû

MEFISTO
pfiíbûh jedné
kariéry
Tragikomick˘ pfiíbûh herce Hendrika Höfgena je
fascinující studií moderního ãlovûka v atmosféfie
hroutící se demokracie a nastupující nacistické diktatury. Ve stále se zhor‰ující spoleãenské situaci je
dfiíve ãi pozdûji kaÏd˘ ãlovûk pfiinucen k volbû: nûkdo pfiitaká spolupráci s mocí a pfiijme od ní nabídku, „kterou nelze odmítnout“, jin˘ radûji pfied tímto
nebezpeãím emigruje, nebo dokonce obûtuje svÛj Ïivot. Bravurní Martin Havelka rozehrává nebezpeãnou hru se spoleãností, s divadlem, se sv˘mi blízk˘mi, sám se sebou…
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âlenka baletu MdB v kost˘mu „Avenue de Corset“ pro Slavnost masek autorky Karoliny Kohoutkové. Foto: jef Kratochvil
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Pavla
Princová

vážení divadelní Přátelé,

září
2013

vítejte do nové sezóny 2013/2014, která zajisté pfiinese spoustu nádhern˘ch divadelních záÏitkÛ! Na jejím
poãátku si dovolím oponovat jednomu ustálenému slovnímu a my‰lenkovému kli‰é, které se ãas od ãasu
hrubû dotkne mé profesionální a stavovské cti, a to kdyÏ napfiíklad v novinách ãtu titulek „Skvostné divadlo v parlamentu“. (UpozorÀuji jen, Ïe k takov˘m pfiirovnáním dochází ve v‰ech jazycích na celém svûtû…) VÏdy se tím totiÏ myslí, Ïe se lidé tam vyskytující sv˘m chováním a vyjadfiováním pfievlékli z politick˘ch plá‰ÈÛ do klaunsk˘ch kost˘mÛ, Ïe se zápletky jejich jednání blíÏí nejspí‰e absurdním komediím
a Ïe se v˘sledky jejich práce dají naz˘vat tragédiemi. Rozumím tomu, Ïe se pro charakteristiku této ãinnosti jaksi dobfie hodí ony zápÛjãky z divadelní terminologie – lidu obecnému je tak rychle vysvûtleno,
jak má co vnímat. A nejedná se jenom o politiku, v novinách nacházím ãasto obdobné titulky charakterizující sportovní v˘kony. I zde se objeví tragédie, fra‰ka a opereta, av‰ak zde mnohdy i v pozitivním v˘znamu (i kdyÏ trochu Ïárlím na to, Ïe se zrovna tato „chválící“ slova rekrutují z jiné umûlecké oblasti,
a sice z hudby: symfonie, nebo koncert, hráli jako podle not!). Nejsem tedy ani tak poboufien tím, Ïe
k takov˘mto pfiirovnáním dochází, vÏdyÈ tfieba sportovní zápas mÛÏe b˘t úÏasn˘m dramatem se spoustou
zápletek, s gradací a velk˘m finále a jednomu z pfiedních svûtov˘ch fotbalov˘ch t˘mÛ se dokonce fiíká
„bíl˘ balet“!... Mnû vadí ona neuvûfiitelnû vulgární dehonestace v˘znamu tak u‰lechtil˘ch slov, jako je
napfiíklad právû ona tragédie. Forma, která se vyvíjela staletí a existuje celá tisíciletí s jasnû dan˘m pfiedpokladem, kter˘ spoãívá v tom, Ïe nakonec k niãemu ‰patnému – tedy k tragédii, jak ono slovo nûktefií
‰patnû vnímají – nedojde. Naopak je divák pozitivnû obohacen skrze úãinek oãistné katarze! Herec, kter˘ na jevi‰ti „zemfiel“, odchází po pfiedstavení do svého Ïivota stejnû jako jeho divák. Divák má o ãem
pfiem˘‰let, je zasaÏen a jeho dal‰í Ïivotní rozhodování je obvykle úãastí na silném divadelním pfiedstavení pozitivnû pozmûnûno. Av‰ak napfiíklad politická ãinnost, která konãí skuteãnou válkou, nebo i vytvofiením takového prostfiedí, ve kterém se nedá pro nepfiehlednou dÏungli nesmysln˘ch zákonÛ normálnû
Ïít, to prostû není tragédie, neboÈ u takov˘ch chyb funguje jejich neodvolatelnost! A to, Ïe se tak stává,
je dáno prostû neumûním ãi neprofesionalitou tûch, ktefií tak ãiní.
Jistû si vzpomínáte na na‰i inscenaci hudební politické komedie „Ptákoviny podle Aristofana“, kterou
napsal podle pfiíbûhu 2427 let starého (!) skvûl˘ ãesk˘ básník Jifií Îáãek. Nebylo to mé prvé setkání s tímto dílem. Premiéra se odbyla v ãervnu roku 1989 v Národním divadle v Praze. Byla to veliká legrace, kdyÏ
ptaãí sbor napfiíklad zpíval Ptaãí internacionálu:
„JiÏ vzhÛru, psanci této zemû!
Budoucnost ná‰ národ povznese!
KdoÏ sú ptaãí bojovníci, ke mnû!
Pernatci v‰ech zemí, spojte se!“
Byla to legrace pozorovat tehdej‰í vládnoucí politiky, ktefií se do morku kosti uraÏeni prodírali skrze diváky, jenÏ aplaudovali vestoje. Av‰ak ani tenkrát a, bohuÏel, ani v inscenaci, kterou jsme o 20 let pozdûji uvedli v na‰em divadle, jsem nepouÏil pasáÏ, jeÏ jsem ‰krtl u samotného Aristofana uÏ v roce 1982.
ReÏíroval jsem tehdy jeho „Ptáky“ v pfiekladu Václava Renãe je‰tû jako student na JAMU a nevûdûl
jsem si rady hned s jednou z prv˘ch replik této komedie. Dva hlavní hrdinové jsou tázáni, proã utíkají
z tûch nádhern˘ch a demokracií proslul˘ch Athén… Jejich odpovûì mi byla tehdy nesrozumitelná. ¤ekli totiÏ: „…vÏdyÈ tam uÏ se nedá Ïít! Tam se soudí kaÏd˘ s kaÏd˘m!“ Jak tomu, bohuÏel, dnes dobfie rozumíme…
Ne, Ïe bych touÏil po návratu pofiádkÛ roku 1982, jen jsem si myslel, Ïe ti „nej‰ikovnûj‰í z nás“, ktefií nám
po sametové revoluci vládli a ktefií vze‰li ze svobodn˘ch voleb, mûli za úkol vytvofiit pfiehledn˘ systém
zákonÛ, jimÏ kaÏd˘ rozumí, a není tedy potfieba tolika jejich „profesionálních vykladaãÛ“. Ono totiÏ se
zemí, ve které se kaÏd˘ soudí s kaÏd˘m, to nemÛÏe dopadnout jinak neÏ neodvolatelnû ne tragicky, ale
‰patnû!
Na závûr jeden pfiíklad na‰í divadelní léta pûstované profesionality: herec, zpûvák, taneãník ani muzikant
nikdy nepfiijmou roli, o které vûdí, Ïe ji nemohou zvládnout! Baryton nebude nikdy tenorem a houslista
se neodváÏí hrát na trumpetu…
Zvu vás v nové sezónû do na‰eho divadla, abyste si to zkontrolovali a uÏili si v˘konÛ skuteãn˘ch a v˘sostn˘ch profesionálÛ!

cena 25,- kč
Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

