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VÁÎENÍ DIVADELNÍ P¤ÁTELÉ,
ãas – ten nejménû milosrdn˘ a zároveÀ nejspravedlivûj‰í pán ve‰kerenstva opût ukrojil dal‰í ze symbolÛ na‰ich ÏivotÛ – rok. A na prahu nového se ocitáme v období, kdy pﬁijímáme i rozdáváme v‰elijaká pﬁání s prost˘m a jednoduch˘m úãelem: potû‰it na‰e blízké.
Technické zdokonalování mezilidské komunikace tuto neustále více
oddaluje skuteãnému lidskému setkávání se. Mnoh˘m dnes dostaãuje zpráva pﬁes mobil typu „V‰echno nejlep‰í! TvÛj X.Y.“ a je vystaráno. Dá se poslat dokonce v kopii mnoha blízk˘m a ná‰ ãas – tolik
vzácn˘ element na‰ich ÏivotÛ – je u‰etﬁen. Je to v‰ak dobﬁe?
Onehdy mi dokonce jeden znám˘ pﬁedstavil s obrovsk˘m nad‰ením údajnû svÛj zlep‰ovák, (ale moÏná jenom vydával za svÛj nápad
ideu vyãtenou z pﬁíruãky pro úspû‰né podnikatele): „v‰echna má jednání jsou teì neuvûﬁitelnû úspû‰ná - Ïádné zbyteãné kecy, Ïádné
obcházení témat… hned na zaãátku ﬁeknu: mám na Vás 10 minut…
a to bys neﬁekl, jak se v‰echno okamÏitû zracionalizuje.“ Rozumûl
jsem mu pﬁedev‰ím ve smyslu neustále se v posledních letech opakujícího hesla: „Time is money“, které natolik zokupovalo na‰e mysli, ná‰ ãas, Ïe si uÏ ani neuvûdomujeme, jak obludnû hloup˘ je tenhle bonmot. NeuráÏejme, prosím, vûãn˘ ãas nûãím tak pomíjiv˘m, jako jsou „peníze“.
A pﬁi tom hystericky opatrnickém nakládání na‰í moderní doby
s ãasem, kdy témûﬁ v‰ichni spûchají, nikdo nemá pro nikoho a pro
nic ãas, Ïijeme s oním ãasem v absurdním vztahu. Tak, jako se pes
s nad‰ením i marnû honí za sv˘m ocasem, se i ãlovûk „honí“ v ﬁadû
zbyteãn˘ch a marn˘ch ãinností za sv˘m koncem. Tû‰í se na nûco, co
není, a pﬁehlíÏí to, co je. Z hrÛzy z nudy, z nicnedûlání dokáÏe podlehnout takov˘m zhovadilostem zabíjejícím jeho jsoucí ãas, jako jsou
napﬁ. herní automaty. Gamblerství není pouhou touhou po zbohatnutí, je to i lákav˘ návod, jak aktivnû (byÈ zcela marnû!) proÏít ãas. Od
poãátku lidské existence na tomto svûtû provází kaÏdého ãlovûka
bytostn˘ strach z nekoneãnosti ãasu – z pﬁedstavy, Ïe by v nûm lidská du‰e zÛstala navûky bez moÏnosti jakékoliv aktivity uvûznûna.
V‰ichni známe tíseÀ, která nás atakuje, pokud nemÛÏeme usnout
nebo pokud tﬁeba nejsme schopni nalézt pro svou znudûnou mysl,
du‰i, tûlo odpovídající ãinnost, chcete-li zábavu.
„NEJKRÁSNùJ·Í VùCI JSOU ZADARMO“ – tento nápis jsem
kupodivu potkal napsán na betonové zdi jednoho podchodu v jedné
zahraniãní metropoli. Chodil jsem kolem nûj pomûrnû ãasto a vlastnû jsem se na nûj tû‰il. Na potvrzení toho, Ïe jej nikdo nepﬁemaloval
a na jeho místo nenapsal nûco mnohem prozaiãtûj‰ího. Tu velk˘mi
bíl˘mi písmeny napsanou my‰lenku jsem si pak pﬁevaloval v hlavû
jako bonbon v puse a pﬁedstavoval si, co v‰echno to znamená, co
v‰echno to mÛÏe znamenat. I nyní se, v zaãátku nového roku,
s Vámi o ni dûlím bez ponoukání, co si o ní máte myslet. Mû evokovala jako protimluv tu ve své souãasné bizarní autoritativnosti,
v tom pﬁeekonomizovaném a ãím dále tím více neodu‰evnûlém svûtû tûÏce vyvratitelnou my‰lenku: „âAS JSOU PENÍZE“. Ty dvû vûty pﬁece nejdou dohromady!“. A pﬁem˘‰lejme spí‰e, ãím nejkrásnûj‰ím obdarovat lidi kolem sebe.
Dejme tﬁeba sv˘m blízk˘m více svého ãasu. Je to kolikrát vût‰í
a v˘znamnûj‰í vûc neÏ „ty prachy“! A je to zadarmo…
Na shledanou se s Vámi v Mûstském divadle Brno po cel˘ nov˘
rok 2009 tû‰í za v‰echny své kolegy
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17. prosince 2008 slavnostní veãer
s pﬁedáváním cen ankety popularity
revue Dokoﬁán Kﬁídla
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Michal Nevûãn˘,
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ReÏisér a autor veãera
Stano Slovák
Pavlína Hoggard

Jaroslav Milfajt

Hana Kratochvilová

Marian Slovák
a Alex Nováãek
Jana Musilová,
Michal Matûj,
Marta Prokopová

Smysl poezie není oslnit nás pﬁekvapující my‰lenkou, ale
uãinit jeden okamÏik bytí nezapomenuteln˘ a hodn˘ nesnesitelného stesku.
Milan Kundera (1. dubna 1929 v Brnû), ãesk˘ spisovatel
Ïijící ve Francii. Pí‰e ãesky, francouzsky, jeho dílo bylo
v âeskoslovensku zakázáno, v roce 1979 byl zbaven ãeskoslovenského státního obãanství.
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Jan Apolenáﬁ

U ·ÁLKU
KÁVY S
MARTINEM HAVELKOU

DU·AN VITÁZEK

Ahoj, Du‰ane, je sice uÏ dost pozdû, ale
hodina popÛlnoãní je hodina ãasná, takÏe na
email je to vlastnû je‰tû brzo… Nechci vná‰et
chaos do poﬁádku v na‰em rozhovoru pﬁi ‰álku kávy s tebou, ale úvodem by mûlo zaznít
nûkolik technicko-taktick˘ch dat o tvé osobû,
protoÏe podle hesla „Neházejte nám vajgly do
mu‰lí, my vám také neãÛráme do popelníkÛ“,
by mûl mít ná‰ rozhovor také nûjak˘ ﬁád, abychom pro‰li v˘stupní kontrolou, takÏe první
otázka je: „Du‰ane, co ty jse‰ vÛbec zaã?“…
a pak uÏ to povalí samospádem z Útûchova
aÏ do Mûstského…
Myslím, Ïe by to mûl ﬁíct nûkdo z redakce Dokoﬁánu, protoÏe se na to nedá
upﬁímnû… upﬁímnû odpovûdût...
…Ach, ano chápu, drÏitel Thálie, chápu, já
jsem ji mûl nûkolikrát nadosah, uÏ mû tam víckrát nedostanou!... Je to normální?... Koneãnû, to si ﬁíkáme, kdyÏ se má nûco zmûnit
a my bychom mûli b˘t u toho a zase nic.
Pﬁiznáním se k prÛmûrnosti nezaãíná nov˘ Ïivot!
… Jsem tady, abych se tû zeptal na nûco,
co ohromí a ãtenáﬁi onûmí hrÛzou a ukojí svoji touhu po skandálu, zdali je to vÛbec moÏné,
zdali je to normální? Nabídnûme jim nûco po
ãertech normálního, kdy si koneãnû ﬁeknou
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ne, je to normální, Ïe ten ãlovûk tanãí jako tarantule a je to normální, Ïe je normální a to od
tebe oãekávám já, Martin Havelka, herec
z Brna, 707. obãan obce Radostice, náãelník
kmene SiouxÛ a zapﬁisáhl˘ vyznavaã krásna… koneãnû, co já, ale co ty na to? Je to normální?
Ty kokos, co je normální? Je normální,
Ïe tenhle rozhovor pí‰u bûhem pﬁedstavení Tﬁi mu‰ket˘ﬁi, které hraju ve tv˘ch star˘ch botách, ve kter˘ch jsi ty stál na jevi‰ti MdB, kdyÏ já jsem mûl je‰tû pﬁed vojnou
a prodával jsem v obchodû ãervy rybáﬁÛm
z Trenãína? KdyÏ si dá ãlovûk dohromady
ty nej‰ílenûj‰í souvislosti, tak mu pak uÏ
v‰echno ostatní pﬁijde naprosto normální.
Napﬁíklad Ïe tanãím jako tarantule je absolutnû normální, protoÏe jsem zaãal tanãit
na JAMU, kdyÏ mi bylo 21, a to jsem mûl za
sebou sportovní ‰kolu – plavání a kanoistiku a rok vojny, takÏe jsem byl roztahan˘
zhruba jako ta skﬁeãovaná tarantule, coÏ
znamená, Ïe jsem byl tvrd˘ jako divé hovado. A i kdyÏ jsem se pokou‰el roztahovat
jako Jean Claude van Damme ve filmu
Karate Tiger II, tak jsem se od té tarantule
moc nevzdálil. MoÏná byl Barbar Conan
pro klasick˘ balet ne úplnû ‰Èastn˘ vzor.

Je to normální, Ïe jako herec, kterého
v‰echny chtûjí, sis vzal hereãku, kterou v‰ichni chtûjí?
Je to normální, Ïe dva lidi, kteﬁí pro sebe cel˘ Ïivot rostou, se nakonec fakt najdou?
Je to normální, Ïe jako herec, se jako ‰piãkov˘ sportovec po 70 kilometrech na kole objeví‰ v Radosticích u nás na pívo a pak
si klidnû odjede‰, aby si se obden
objevil na kole na Pradûdu a zase se
v klidu v de‰ti vrátil na tom samém
kole a navíc s ﬁeditelem Mo‰ou
v tandemu zpût?
To je normálka, jsem mlad˘
a zdrav˘ muÏ, nekouﬁím a nepiju (tedy kdyÏ
zrovna jedu na kole) a navíc mám tenhle
rok docela najeto, kdyÏ jsem s bratránkem
dojel na kole z Bratislavy k Jaderskému
moﬁi. Navíc jsem divé hovado, takÏe se ode
mne oãekává, Ïe takovéhle hrÛzy jsou
u mne na denním poﬁádku. Spí‰ by mû ale
zajímalo, jak to zvládá Standa, kter˘ na ten
Pradûd dojede, nasedne do auta, odveze
se zpátky do Brna na premiéru v na‰em divadle, pak znovu skoãí do auta, odveze se
na Pradûd, tam mû na pokoji o pÛl druhé
v noci vzbudí a s úsmûvem od ucha k uchu
mi nabídne vychlazené pivo, zalehne, aby
uÏ v sedm ráno v plné síle vstával a jel na
kole zpátky do Brna… tak to si ﬁíkám, Ïe to
není úplnû normální. A to ho podezﬁívám,
Ïe u toho v nestﬁeÏené chvíli pﬁeãte je‰tû

dvû knihy a domluví si na pondûlí na ráno
tenis.
Je to normální, Ïe se ptám na zdánlivé
ptákoviny, protoÏe jsem jich plnej a uÏ je sám
nestihnu, a tak se chci dozvûdût, jak to dopadne pﬁes tvoji schránku? „Divadlo je takovej
mi‰ma‰, Ïe se v tom ani kokos nevyzná“, jsi
ﬁekl, ale ãas ‰el dál, mluví‰ velice dobﬁe ães-

NENAHRADITELNÍ
ky, nezastesklo se ti po malebném slovenském jazyku, ty kokos?
Ty kokos, no já jsem tûch 20 let na
Slovensku zrovna moc nemluvil, kdyÏ tak
jsem zpíval, a to ãesky, no a na vojnû jsem
jenom nadával, a to hrubû. TakÏe mluvit mû
vlastnû zaãala uãit aÏ Pavlínka……. No
a keì mi ten mi‰ma‰ obãas prerastie cez
hlavu, fúknem si do fujary, ktorú mi vystrúhal majster Michal Filo z Banskej Bystrice,
alebo vyleziem s padákom alebo s lyÏami
na nejak˘ hrozn˘ kopec a po mi‰ma‰i zostane len ticho…
Je to normální, Ïe hledám poklad uÏ dlouhá léta? Byl jsem uÏ v moﬁi u Puly, na Hvaru,
v Moulin Rouge, na hradû Veveﬁí, v Sazce
a poﬁád nic… Kde je ten poklad?
A je to normální, Ïe se jako herec nepotáV inscenaci
Tﬁi mu‰ket˘ﬁi,
reÏie: Hana Bure‰ová
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S Evelínou Kachlíﬁovou
v muzikálu âerven˘ a ãern˘,
reÏie: Juraj Deák

cí‰ pod vlivem alkoholu po scénû a pak podél
grafie poslat smskou, je v‰echno normální.
venkovních kulis her, ve kter˘ch jiÏ nehraje‰,
Navíc, Dokoﬁán se pﬁece u kávy ãte a ne pía Ïe vÛbec na pﬁedstavení nepije‰ a Ïe vÛbec
‰e, che che . . . . . . . . . . Ty kokos, kdybynepije‰?
chom se my dva potkali u kávy, to by nebylo úplnû normální, co? Tak aÈ je vÏdycky
Je to normální, Ïe tak rozhledûn˘ ãloco pít, na zdraví!
vûk jako ty má tak mylné informace? Z druhé strany je to ale nenormálnû hezké, Ïe na
tomto svûtû jsou poﬁád lidi, kteﬁí vûﬁí v moDûkuji za rozhovor, bûÏ si po své práci!
ji duchovní ãistotu…
Foto: jef Kratochvil
Je to normální, Ïe jsme normální, co ty na
to, Du‰ane, herãe z Brna?
Ne, asi ne, ale stalo se
a to znamená, Ïe se to mÛÏe
S manÏelkou Pavlínou
stát a z toho, Ïe se to mÛÏe
v divadelním klubu
stát a já chci, aby se to stalo, vypl˘vá, Ïe to tak b˘t asi
musí. TakÏe ano... na prostou otázku, zdali je to normální, Ïe jsme normální, odpovídám, a je mi líto, Ïe mi
to není líto: ano, jsme normální!
Je to normální, Ïe je to
rozhovor pﬁi ‰álku kávy a dûláme to pﬁes internet? Je to
normální?.......
V dobû, kdy se dá choreo6

Slavnostní divadelní pﬁedstavení „Charleyova teta“ z repertoáru Mûstského divadla Brno vybrala pro své v˘znamné obchodní partnery spoleãnost Rexel CZ s.r.o a Elvo a.s. V pátek
5. prosince 2008 bylo hledi‰tû âinoherní scény zaplnûno do posledního místa a spokojení náv‰tûvníci ocenili vybran˘ divadelní kus i milé neformální setkání po pﬁedstavení. Tato v˘znamná
akce se pomalu stává akcí tradiãní, v‰ichni zúãastnûní se jiÏ tû‰í na první prosincov˘ pátek roku 2009.

ReÏisér Stanislav Mo‰a
a dirigent Îaré Prinãiã
Stanislav Mo‰a
s pﬁekladatelkou
Aljou Predan
Uro‰ Smolej,
Jana Zupanãiã,
Stanislav Mo‰a,
Gregor Gruden
coby Joe
alias Josephine

Janez Starina
(Sir Osgood Fielding),
Uro‰ Smolej (Dafne)

Petr Hlou‰ek,
Jana Zupanãiã,
Stanislav Mo‰a
Andrea Kuãerová,
Jana Zupanãiã

Premiéra: 4. prosince 2008

Stanislav Mo‰a
s hercem
Vladimírem Jurcem
a jeho partnerkou

Foto: jef Kratochvil, Ljubljana

Uro‰ Smolej (Dafné)
a Jana Zupanãiã (Sugar)

Cenu Osobnost roku
2008 udûlilo vedení divadla
generálnímu ﬁediteli teplárem
Alexeji Nováãkovi

Nejpopulárnûj‰ím hercem
se stal Igor Ondﬁíãek
a cenu mu pﬁedala hereãka
Radka Coufalová

¤editel MdB
Stanislav Mo‰a
a zastupitel
mûsta Brna, ãlen
kulturní komise
Stanislav Michalík
pokﬁtili divadelní roãenku

Cenu bezpeãného zázemí
udûlil soubor paní
Ludmile Bezroukové

ReÏisér Gustav Skála
také pﬁevzal cenu
pro v˘tvarnici
Evu Brodskou

Dirigent Igor Vavrda
byl ocenûn kolegiem
revue Dokoﬁán

Erik Pardus pﬁedal cenu
nejpopulárnûj‰í hereãce
uplynulé sezony
Radce Coufalové

Za nejpopulárnûj‰í inscenaci
sezony Charleyovu tetu
si cenu odnesl
reÏisér Gustav Skála

2007/2008

Ocenûní v divadelním klubu:
reÏisér Gustav Skála, Alexej Nováãek,
Radka Coufalová a Igor Ondﬁíãek

Michal Isteník &
Jaroslav Matûjka
KdyÏ mám trochu volného ãasu a potﬁebuji si
tzv. odfrknout, vÏdycky si zajdu na nûjaké to
autorské ãtení, nejradûji na poezii. Teì v dobû
vrcholu pﬁíprav nové inscenace MdB Veãer
tﬁíkrálov˘ jsem si minul˘ pátek v neobvykle

âERT Tù VEM
dlouhé polední pauze odskoãil na festival
Nadûlení do Centra volného ãasu LuÏánky.
Sám jsem totiÏ vze‰el z dramatického krouÏku
a mezi mladé divadelní nad‰ence a talenty mû
to stále táhne... A co ãert nechtûl, na jedné
z diskuzí o pﬁedstavení Mal˘ princ souboru
Brnkadla jsem spatﬁil zamy‰leného Jardu
Matûjku. Jarda nastoupil do MdB ve stejn˘ den
jako já, v pondûlí. Trochu mi tedy pﬁi‰lo líto, Ïe
Dokoﬁán chce udûlat rozhovor jen se mnou.
Prodral jsem se davem mlad˘ch ﬁeãníkÛ aÏ
k Jardovi, kter˘ si zrovna bral slovo a chtûl
vstoupit do diskuze, která ale právû skonãila.
Trochu zklaman˘ Jarda tak souhlasil alespoÀ
s mou Ïádostí o rozhovor a pﬁemístili jsme se
na Jardovu oblíbenou laviãku do parku. Co
ãert nechtûl, je hned vedle té mojí...
Jardo, mÛÏu ti ﬁíkat Jardo? (smích)
MÛÏe‰. A já tobû? (smích)
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Jo. (oba smích) Jardo, jaké je zkou‰ení nové inscenace Veãer tﬁíkrálov˘?
Ví‰, Michale, a ty to ví‰, je polední pauza, nechci se zab˘vat divadlem. Nech mû nabrat nové síly. Dûkuji.
Jasnû. Ale co Nadûlení, vÏdyÈ to je pﬁece
také divadlo...
Ano, to je Michale, to je pﬁesné. Ale pﬁesto jiné. A za to jsem rád.
Jaroslav Matûjka

Jasnû. Jardo, co podzim, dûlá s tebou podzim nûjaká kouzla?
Kouzla se dûjí kaÏd˘ den a nezáleÏí na tom,
jestli je anebo není podzim.
Jasnû, myslím, Ïe rozumím. Jardo, co dûlá‰
po veãerech, kdyÏ nehraje‰ a nezkou‰í‰?
Michale tûch chvil je málo (smích)... jsem
v podstatû rád, Ïe se stihnu probûhnout
s Maxíkem.
To je tvÛj pes?
Ano, mÛj miláãek. Kólie Maxík. Loni jsem vÏdy
o víkendech vzal své auto a vyrazil na takov˘
plácek k Sobû‰icím, kde jsem se potuloval,
ãetl, poslouchal hudbu a tak. Pravidelnû jsem
tam Maxe potkával, myslel jsem nejdﬁív, Ïe
patﬁí k nûjaké chatû, ale ne. Lidé jen ﬁíkali, Ïe
se tam poslední t˘dny obãas potuluje...
TakÏe je v podstatû adoptovan˘... (smích)
V podstatû se dá ﬁíct, Ïe jo.
Co nûjaké jiné koníãky...
No, tak jsem teì zcela zavalen prací, takÏe opravdu nemám ãas. Ale st˘ská se mi po dobách, kdy jsem jezdil veslovat na Lipno (Jarda
tam má chatiãku). Mám taky rád fotbal, tenis,
poslední dobou mû baví sledovat i hokej.
Fandím Kometû...
Jardo, pÛsobí‰ ãasto na lidi jako nepﬁístupn˘ samotáﬁ. Vnímá‰ to?

Michal Isteník

Tak samozﬁejmû to vnímám. Myslím, Ïe je to
‰koda, Ïe jsem takhle vnímán. Jsem velice
spoleãensk˘, rád posedím s pﬁáteli, jen mi trochu déle trvá navázání kontaktu z dlouhodobého hlediska. Myslím, Ïe jsi, Michale, v podstatû jedin˘, koho znám, kdo vydrÏel tak dlouho ãekat.
Ale vyplatilo se to. (smích)
Bezpochyby. Jak dlouho se vlastnû známe?
Pût let, ale kamarádit jsi se mnou zaãal aÏ
pﬁed rokem.
Teì trochu pﬁehání‰, se mi zdá.
Jardo, tvÛj oblíben˘ film.
Michal Isteník
v muzikálu Jáno‰ík
aneb Na skle malované,
reÏie: Stano Slovák

Tak to nevím, jak˘ ﬁíct, beru to spí‰ podle reÏisérÛ, miluji tﬁeba Felliniho, Bergmana,
Tarkovského samozﬁejmû, Kim-Ki-duka
a z na‰ich nejvíc asi PoledÀákovou
a Chytilovou.
Oblíben˘ herec.
Al Pacino, Brando a z na‰ich Vûtrovec, âensk˘, Trávníãek a Tonda Procházka. Ale dost
uÏ o mnû, co ty?
Co, co já. (smích)
Ty, pokud vím, taky nezahálí‰?
Neza co? (smích) Ne, opravdu teì nezahálím, hraju, zkou‰ím, reÏíruju, studuji a k tomu uãím na fakultû manaÏerky herectví...
No a kdyÏ zbude trocha volného ãasu,
zkou‰ím psát.
Ale to nevím.
Zatím jsem mûl jen jedno ãtení v Salmovské literární kavárnû v Praze. To je taková moje praÏská oáza. Je to jen takové
psaní pro sebe, nemám Ïádné velké ambice. (smích) Ale propad to rozhodnû nebyl.
Pokud vím, ty má‰, Michale, také pejska?
No, Jardo, vãera umﬁel. UÏ byl slep˘, jak
ví‰, a hodnû star˘.
No tak to mû mrzí, Michale. Otoãme list.
Takovej je Ïivot, Jardo.
Já vím, co koníãky.
Na takovej pﬁepych nemám ãas. (smích)
Ale vÏdycky si rád vyrazím s blízk˘mi pﬁáteli za dobr˘m jídlem a pitím.

Má‰ nûjakou restauraci, kterou bys mohl doporuãit?
Ne.
TakÏe je ti jedno, kde proÏije‰ veãer s pﬁáteli.
Ano.
Aha. Vím o tobû, Ïe jsi velk˘ milovník masa.
Ano. Maso, to je mor.
Oblíben˘ herec ãi hereãka?
Tohle jsou hroznû tûÏk˘ otázky.
Ty sis zaãal. (smích)
Tak asi Hugo Haas, toho si opravdu váÏím,
stejnû jako tﬁeba Jindﬁicha Plachty. No
a pak De Niro, Nicholson, Pacino, jasnû.
A z na‰ich asi Trojan, Chudík a Zounar.
Film?
Jejda, tos mû zaskoãil. Nevím. Bude‰ se
moÏná divit, ale je to film The Party at Kitty
and Stud's.
Proã bych se mûl divit, ten film je geniální.
Tﬁeba ta hudba... Michale...
Jardo?
Je uÏ skoro ãtvrt na ãtyﬁi, mûli bychom se vrátit do divadla.
No, musíme, Jardo, musíme. Dûkuji ti za
krásnou pauzu.
Já taky, Michale. âau.
âau.
Michale, my mÛÏeme jít spolu... (oba smích)
Foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil

„MEMORY CYCLE TIME...“
Hudební skladatel a aranÏér Igor Vavrda oslavil za dirigentsk˘m
pultem Hudební scény Mûstského divadla kulaté narozeniny. Od
vdûãn˘ch divákÛ si odnesl dárek Marge Simpsonovou.

Dmitrij MereÏkovskij: SMRT PAVLA I.
Jeden z nejv˘znamnûj‰ích pﬁedstavitelÛ ruské moderny Dmitrij
S. MereÏkovskij psal své nejlep‰í jevi‰tní dílo za pohnuté atmosféry první ruské revoluce 1905. Mistrnû v nûm vystihl dvojí tváﬁ
nemilovaného syna Kateﬁiny Veliké, cara Pavla I. - bezskrupulózního tyrana, ﬁádící bestie, i nûÏného milence a sentimentálního snílka. Na ruskou scénu se drama dostalo aÏ po pádu samodûrÏaví a posléze ve dvacát˘ch letech, kdy bol‰evick˘ reÏim
pﬁinutil autora odejít do emigrace, pro‰lo úspû‰nû evropsk˘mi
jevi‰ti. Historicky vûrné, psychologicky v˘stiÏné a dramaticky
strhující podání pﬁízraãného ovzdu‰í despocie a její krutosti
v kontrastu s kﬁehkostí ãlovûka – to v‰e vytvoﬁilo
z MereÏkovského hry jeden z nejsugestivnûj‰ích obrazÛ rusk˘ch dûjin. ZároveÀ se jedná i o mimoﬁádnû silné dílo plné nadãasov˘ch dimenzí. Na pÛdorysu spoleãenské tragédie rozvíjí se
i tragédie rodinná, v závûru nab˘vající mohutnosti antick˘ch tragédií.
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Erik Pardus, Petr ·tûpán, Igor Ondﬁíãek, Oldﬁich Smysl
nebo Jaroslav Matûjka, Irena Konvalinová, Pavla Vitázková,
Evelína Kachlíﬁová, Ladislav Koláﬁ, Jan Mazák, Viktor Skála,
Zdenûk Junák, Alan Novotn˘, Tomá‰ Sagher, Zdenûk Bure‰ nebo Karel Mi‰urec a dal‰í.
William Shakespeare: VEâER T¤ÍKRÁLOV¯
Jedná se o jednu z nejvût‰ích Shakespearov˘ch komedií lásky,
pﬁevlekÛ, pﬁekvapiv˘ch rozuzlení i zcela zvlá‰tní poetiky. B˘vá
oznaãována jako komedie slavnostního veselí ãi komedie masopustu. Blázniv˘ sváteãní a pﬁevrácen˘ svût. Ve‰keré to tﬁe‰tûní se samozﬁejmû toãí kolem lásky. Z tolika pﬁeludÛ je Ïiva láska, Ïe sama je sv˘m vlastním pﬁeludem. Ztroskotání lodi rozdûlí blíÏence Violu a Sebastiana. Viola pﬁijímá v chlapeckém pﬁevleku pod jménem Cesario sluÏbu páÏete u Orsina, kníÏete illyrského, a zamiluje se do nûho. Ten v‰ak miluje bohatou
a krásnou hrabûnku Olivii. Vy‰le k ní jako svého posla lásky
Cesaria a Olivie zahoﬁí láskou k mladému zprostﬁedkovateli.
Dûj se zauzlí, kdyÏ se na scénû objeví Sebastian, a Olivie, pokládajíc ho za Cesaria, s ním uzavﬁe tajn˘ sÀatek. Romantick˘
pﬁíbûh se proplétá s pásmem komick˘m, jehoÏ protagonisty
jsou sir Tobiá‰ ¤íhal, Oliviin str˘c, jeho kumpán rytíﬁ Ondﬁej
Tﬁasoﬁitka a hrabûnãina komorná Marie. V‰ichni tﬁi jsou strÛjci
neplechy na zap‰klém puritánovi Malvoliovi, správci Oliviina
panství: podvrÏen˘m listem jej pﬁesvûdãí, Ïe ho pÛvabná hra-

HRAJEME
bûnka miluje... Zkrátka rozverná sváteãní komedie pojednává
o rÛzn˘ch podobách lásky, je plná pﬁevlekÛ, soubojÛ a humoru.
Nebyl by to v‰ak dramatik z nejvût‰ích, kdyby karnevalovou nespoutanost nerelativizoval "snem" o prchavém mládí, o zoufalství odmítnut˘ch, o syrovém neãase. Veãer tﬁíkrálov˘ tedy pﬁiná‰í pro kaÏdého nûco; záleÏí na nás, chceme-li se na lidské
hemÏení dívat rÛÏov˘mi br˘lemi, nebo skrze zaãouzené sklíãko.
ReÏie: Roman Polák
Hrají: Petr Gazdík, Pavla Vitázková, Hana Holi‰ová nebo Hana
Kováﬁíková, Martin Havelka, Jan Mazák, Irena Konvalinová,
Viktor Skála, Erik Pardus, Jaroslav Matûjka, Zdenûk Junák,
Lenka Janíková, Veronika Poláãková, Patrik Boﬁeck˘, Michal
Isteník a dal‰í.
Brandon Thomas: CHARLEYOVA TETA
Rozpustilá komedie (a vÛbec jedna z nejlépe napsan˘ch komedií v historii divadla) o dvou oxfordsk˘ch studentech, Charliem
a Jackovi, kteﬁí se chystají 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 byla svûﬁena Gustavu Skálovi - (vzpomeÀme na jeho – na‰eho „nesmrtelného“ Brouka v hlavû!).
ReÏie: Gustav Skála
Úãinkují: Igor Ondﬁíãek, Petr ·tûpán, Alan Novotn˘, Pavla

Vitázková, Radka Coufalová, Josef Jurásek, Zdenûk Junák,
Irena Konvalinová nebo Eva Gorãicová, Lenka Janíková a Jan
Mazák.
V. Hugo, Z. Plach˘, J. ·imáãek DENÍK KRÁLE
TvÛrãí t˘m Zdenek Plach˘ a Jiﬁí ·imáãek (ãili hlavní dva protagonisté brnûnského volného umûleckého sdruÏení StﬁeÏen˘
Parnass) pﬁichází se sv˘m pÛvodním textem – je jím dramatick˘ souãasn˘ pﬁíbûh z gangsterského podsvûtí, nazvan˘ prostû
Deník krále. Titulní postava, b˘val˘ ‰éf mafiánské bandy zvan˘
Král, se v nûm vrací po letech do Marseille, v níÏ kdysi pÛsobil,
vyﬁídit je‰tû jeden rutinní obchod. Je v‰ak pﬁi nûm pﬁekvapivû
postﬁelen a na útûku se musí skr˘t u zahoﬁklého misantropického intelektuála jménem Cyril Abidi. Právû jemu je donucen zanechat svÛj deník, kter˘ koncipoval jako odkaz svému ztracenému synovi - a právû Cyril pﬁi jeho ãetbû, jíÏ zpoãátku komentuje s pov˘‰en˘m odstupem, odkr˘vá vá‰niv˘, strhující a tragick˘ stﬁet, kter˘ poznamenal KrálÛv osud. Napínav˘ pﬁíbûh vidûn˘ optikou podivínského samotáﬁe, vpády vypjaté mystiky (reprezentované postavou Terezie z Lisieux) i podrobn˘ komediální „Ïivoãichopis“ postav a postaviãek Ïivících se zloãinem, to zní
v podání StﬁeÏeného Parnassu jako notnû v˘bu‰ná kombinace.
V úloze reÏiséra jeden z autorÛ Zdenek Plach˘, mimo jiné ãerstv˘ ‰éf ãinohry Národního divadla Brno. V pﬁedstavení zazní
i píseÀ známého ãeského zpûváka a hudebního skladatele
Daniela Landy, kter˘ se stal i kmotrem této inscenace.
ReÏie a hudba: Zdenek Plach˘
Úãinkují: Igor Ondﬁíãek, Viktor Skála nebo Martin Dohnal, Pavla
Vitázková, Jan Mazák, Vojtûch Blahuta, Martin Havelka, Mária
Lalková, Ján Jackuliak, Alan Novotn˘, Lenka Janíková a dal‰í.
Yasmina Reza: KUM·T
Je to jen ãtrnáct let (psal se rok 1994), co nepﬁíli‰ úspû‰ná francouzská hereãka Yasmina Reza napsala konverzaãní komedii
pro tﬁi muÏe s prostink˘m názvem – Art (Umûní). V ãeském pﬁekladu Michala LázÀovského Obraz, v Nûmecku Kunst, v Polsku
Sztuka, na Slovensku a posléze i v nûkter˘ch ãesk˘ch divadlech Kum‰t. ObdrÏela za ni prestiÏní Molièrovu cenu, text byl
od té doby pﬁeloÏen do 35 svûtov˘ch jazykÛ a úãinkovala v nûm
nejedna hvûzda francouzského, nûmeckého ãi anglického divadla. Yasmina Reza od té doby napsala vícero pozoruhodn˘ch
textÛ (v ãesk˘ch divadlech mûly nejvût‰í ohlas její Tﬁi verze Ïivota), ale triumfálnímu úspûchu Kum‰tu a zároveÀ jeho úãinné
jednoduchosti se uÏ nepﬁiblíÏila. Není divu. Ta hra má takﬁka geniální v˘chozí situaci – tﬁi mnohaleté pﬁátele stﬁedního vûku rozdûlí názor na koupi jednoho z nich. Ten si totiÏ za nekﬁesÈanské
peníze poﬁídí obraz. A ne ledajak˘. Bíl˘ obraz s bíl˘mi prouÏky
od uznávaného souãasného malíﬁe. Prostû kus bílého plátna…
Za diskusí, je-li tato koupû v˘razem vytﬁíbeného vkusu, nebo
jen snobsk˘m pozérstvím, tanou otázky podstatnûj‰í. AÏ po tu
hlavní – co vÛbec to na‰e kamarádství drÏí pohromadû? Je aÏ
pﬁekvapivé, jak pﬁesnou sondu do muÏsk˘ch je‰itností, póz
a drobn˘ch lÏí Reza jako Ïena podnikla. A jak svrchovanû vtipnou komediální formou své poznání o moÏnostech a limitech
„chlapského“ pﬁátelství nám coby divákÛm podává.
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Erik Pardus, Viktor Skála a Luká‰ Hejlík nebo Patrik
Boﬁeck˘.
Eduardo Rovner: VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
Brilantnû napsaná komedie nejpﬁednûj‰ího souãasného autora
argentinského divadla úspû‰nû obletûla cel˘ svût a doãkala se
mnoha prestiÏních ocenûní. Pedikér a star˘ mládenec Manuel
pravidelnû nav‰tûvuje hrob své matky, aby jí t˘den co t˘den vylíãil, co nového se mu pﬁihodilo. Skuteãnost si lehce pﬁibarvuje,
nûkteré vûci zamlãí, jenom aby se matce jevil v lep‰ím svûtle.
KdyÏ jí jednoho dne oznámí, Ïe se koneãnû chystá oÏenit, oãekává ho po návratu domÛ neuvûﬁitelné pﬁekvapení: jeho matka
Fanny po deseti letech „odpoãinku v pokoji“ vstane z hrobu, aby
na situaci osobnû dohlédla. Energická Ïena se tak znovu zaãne plést do Ïivota svého dospûlého syna: a jelikoÏ on je pochopitelnû jedin˘, kdo ji vidí a sly‰í, spou‰tí se ﬁetûzec komick˘ch
situací, nedorozumûní, zámûn a zmatkÛ... Eduardo Rovner ve
své komedii o nádhernû vitální, byÈ mrtvé Ïenû, neopakovateln˘m zpÛsobem vystihuje dÛleÏitost pﬁátelství i lásky. V hlavní roli – kdo jin˘ neÏ Zdena Herfortová…
ReÏie: Emil Horváth
Hrají: Zdena Herfortová, Erik Pardus, Jana Musilová, Igor
Ondﬁíãek, Zdenûk Bure‰, Karel Jansk˘, Milo‰ Kroãil, Eva
Jelínková a Josef Jurásek.
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HUDEBNÍ SCÉNA

Zdenek Merta, Karel ·íp

R2008

Zdenek Merta, Karel ·íp

derniéra, X2008

Ferdinand kd’E ste?
Ferdinand kd’E ste?

Dmitrij MereÏkovskij

Z2008

Dmitrij MereÏkovskij

T2008

Smrt Pavla I.
Smrt Pavla I.

William Shakespeare

AB2

William Shakespeare

A3

Veãer tﬁíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
Veãer tﬁíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
Brandon Thomas

Charleyova teta
Jiﬁí ·imáãek, Zdenek Plach˘

Deník krále

A2009

Carlo Goldoni

Poprask na lagunû

Carlo Goldoni

Poprask na lagunû
Yasmina Reza

A1

Yasmina Reza

A2

Kum‰t
Kum‰t

Brandon Thomas

Charleyova teta

Jiﬁí ·imáãek, Zdenek Plach˘

Deník krále

P18

4.1.
8.1.
9.1.
11.1.
11.1.
12.1.
13.1.
15.1.
16.1.
17.1.
28.1.
29.1.
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19.30
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19.30
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19.30
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19.30
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19.30
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Záznam âT (live)

Tﬁíkrálov˘ koncert

K. Gärtner, E. Bryll

PP1

K. Gärtner, E. Bryll

zakoupeno

Jáno‰ík aneb Na skle malované
Jáno‰ík aneb Na skle malované
S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

Snûhurka a 7 trpaslíkÛ

S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

D/E7

Snûhurka a 7 trpaslíkÛ

S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

Snûhurka a 7 trpaslíkÛ

S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

C2/E2

Snûhurka a 7 trpaslíkÛ

Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a

Peklo

Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a

Peklo

Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a

Peklo

J. Doga, E. Loteanu

Cikáni jdou do nebe

J. Doga, E. Loteanu

Cikáni jdou do nebe

zakoupeno

M2009

Eduardo Rovner

Vrátila se jednou v noci
Eduardo Rovner

Vrátila se jednou v noci

Eduardo Rovner

Vrátila se jednou v noci
A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek

AB1

Brandon Thomas

PPP

Tﬁi mu‰ket˘ﬁi

Charleyova teta
A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek

Tﬁi mu‰ket˘ﬁi

A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek

AB4

A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek

E5

A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek

A6

Tﬁi mu‰ket˘ﬁi
Tﬁi mu‰ket˘ﬁi
Tﬁi mu‰ket˘ﬁi

A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek

Tﬁi mu‰ket˘ﬁi

A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek

A1

Yasmina Reza

E2

Tﬁi mu‰ket˘ﬁi
Kum‰t

William Shakespeare

AB3

William Shakespeare

C4

William Shakespeare

AB5

William Shakespeare

AB6

Veãer tﬁíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
Veãer tﬁíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
Veãer tﬁíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
Veãer tﬁíkrálov˘ aneb Cokoli chcete

Zájezdy: 14. ledna hostuje MdB s muzikálem
My Fair Lady (ze ZelÀáku) v Dûãínû.
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ÚNOR
âINOHERNÍ SCÉNA

1.2.
2.2.
3.2.
4.2.
5.2.
6.2.
9.2.
10.2.
11.2.
12.2.
13.2.
14.2.
17.2.
18.2.
19.2.
20.2.
21.2.
21.2.
22.2.
27.2.
27.2.
28.2.

nedûle
19.30
pondûlí
19.00
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30
pondûlí
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30
sobota
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
18.00
sobota
15.00
sobota
19.30
nedûle
19.30
pátek
14.00
pátek
19.30
sobota
19.30

Yasmina Reza

HUDEBNÍ SCÉNA
E7

Kum‰t

zakoupeno

Koncert muzikálÛ
Carlo Goldoni

Sluha dvou pánÛ
Carlo Goldoni

Sluha dvou pánÛ
Brandon Thomas

zakoupeno

Charleyova teta
Eugène Labiche

Slamûn˘ klobouk
Eugène Labiche

Slamûn˘ klobouk
Peter Shaffer

Equus

Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a

Svût pln˘ andûlÛ

Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a

Svût pln˘ andûlÛ
Brandon Thomas

Charleyova teta
Eduardo Rovner

Vrátila se jednou v noci
Brandon Thomas

Charleyova teta
Jiﬁí ·imáãek, Zdenek Plach˘

R2009

Jiﬁí ·imáãek, Zdenek Plach˘

X2009

Deník krále
Deník krále

A. J. Lerner, F. Loewe

My Fair Lady (ze ZelÀáku)

zakoupeno

A. J. Lerner, F. Loewe

My Fair Lady (ze ZelÀáku)

A. J. Lerner, F. Loewe

My Fair Lady (ze ZelÀáku)

Georges Feydeau

Brouk v hlavû

Tennessee Williams

veﬁejná generálka

Tennessee Williams

pﬁedpremiéra, C5

Tennessee Williams

premiéra, P

Koãka na rozpálené plechové stﬁe‰e
Koãka na rozpálené plechové stﬁe‰e
Koãka na rozpálené plechové stﬁe‰e

Jaroslav Matûjka

6.2.
6.2.
7.2.
8.2.
9.2.
10.2.
10.2.
11.2.
12.2.
13.2.
14.2.
14.2.
15.2.
15.2.
16.2.
17.2.
18.2.
19.2.
22.2.
23.2.
24.2.
25.2.
27.2.
28.2.

pátek
14.00
pátek
19.30
sobota
19.30
nedûle
19.30
pondûlí
19.30
úter˘
15.00
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30
sobota
15.00
sobota
19.30
nedûle
15.00
nedûle
19.30
pondûlí
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
nedûle
19.30
pondûlí
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
pátek
19.30
sobota
19.30

Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil veﬁ. generálka

Bídníci

Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil

C5/E5

Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil

premiéra, P

Bídníci
Bídníci

Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil

Bídníci

Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil

Bídníci

A1/AB1

Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil

Bídníci

Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil

A2/AB2

Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil

A3/AB3

Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil

C4

Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil

A5/AB5

Bídníci
Bídníci
Bídníci
Bídníci

Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil

Bídníci

Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil

Bídníci

A6/AB6

Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil

Bídníci

Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil

Bídníci

Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil

Bídníci

Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil

Bídníci

C2/E2

Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil

Bídníci

Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil

Bídníci

A4/AB4

J. Dempsey, D. P. Rowe

âarodûjky z Eastwicku
J. Dempsey, D. P. Rowe

âarodûjky z Eastwicku
J. Dempsey, D. P. Rowe

âarodûjky z Eastwicku

J. Dempsey, D. P. Rowe

âarodûjky z Eastwicku
Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a

Peklo

Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a

Peklo

Zájezdy: 15. února hostuje MdB s komedií
Charleyova teta v Divadle na Vinohradech
v Praze a 20. února s komedií Poprask na lagunû v Kolínû.
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Alexandr Dumas st., Hana Bure‰ová, ·tûpán Otãená‰ek:
T¤I MU·KET¯¤I
Nejnovûj‰í dramatizace slavného historicko-dobrodruÏného
románu rozvíjejícího romantick˘ pﬁíbûh o cti, vûrnosti a lásce
na pozadí politick˘ch intrik. Tﬁi nerozluãní pﬁátelé, ãlenové královsk˘ch mu‰ket˘rÛ, stateãn˘ Athos, silák Porthos a subtilní
Aramis nacházejí nového druha ve veselém gaskoÀském
‰lechtici d'Artagnanovi. Spoleãnû pak ãelí intrikám kardinála
Richelieua, kter˘ se s pomocí sv˘ch ‰pionÛ - Milady de Winter
a hrabûte Rocheforta - snaÏí zkompromitovat francouzskou
královnu a upevnit osobní moc. Po ãetn˘ch dobrodruÏstvích,
v nichÏ je odkr˘váno i leccos ze záhadné minulosti hrdinÛ, rytíﬁskost mu‰ket˘rÛ a jejich vûrnost ‰lechtick˘m zákonÛm cti vítûzí nad nástrahami mstivé Milady i kardinála. Tﬁi mu‰ket˘ﬁi
dodnes uchvacují sv˘m dobrodruÏn˘m pojetím, optimismem

HRAJEME
a Ïivotní energií, s níÏ hlavní postavy úspû‰nû ãelí pﬁekáÏkám.
V mu‰ket˘rské epopeji se Dumasovi podaﬁilo vytvoﬁit obraz
nezapomenuteln˘ch hrdinÛ, kteﬁí se díky morálním vlastnostem, odvaze, vûrnosti a cti stali symbolem stateãnosti a rytíﬁskosti. Dramatizace v˘jimeãnû úspû‰n˘ch spolupracovníkÛ
na‰eho divadla bude v mnohém pﬁekvapující!
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Michal Isteník, Igor Ondﬁíãek, Petr ·tûpán, Jaroslav
Matûjka, Ladislav Koláﬁ, Ivana VaÀková, Pavla Vitázková, Eva
Jedliãková, Irena Konvalinová, Josef Jurásek, Viktor Skála,
Du‰an Vitázek, Zdenûk Bure‰, Robert Jícha nebo Luká‰
Vlãek, Jan Mazák, Patrik Boﬁeck˘, Mária Lalková a dal‰í.
Katarzyna Gärtner, Ernest Bryll:
JÁNO·ÍK, ANEB NA SKLE MALOVANÉ
Svûtová premiéra hry polsk˘ch autorÛ, básníka a dramatika
Ernesta Brylla a hudební skladatelky Katarzyny Gärtner se uskuteãnila v roce 1970 ve var‰avském Polském divadle.
Pﬁíbûh legendárního zbojníka Juraje Jáno‰íka je autory citlivû
pﬁeveden ve vzácn˘ hudebnû-dramatick˘ tvar pln˘ básnické
obrazotvornosti a laskavû-humorné stylizace lidového divadla. Nápadit˘m pouÏitím symbolick˘ch postav lidov˘ch her, jak˘mi jsou Andûl, âert a Smrt, se tento muzikál stává ojedinûl˘m a divácky nesmírnû atraktivním jevi‰tním dílem.
Dominující sloÏkou Na skle malovaného jsou v‰ak kompozice
Katarzyny Gärtner v jazz-rockovém stylu. Kombinací podmaniv˘ch melodií a lidov˘ch nápûvÛ s nápadit˘m jazz-rockov˘m
pozadím se tento muzikál nesmazatelnû zapsal do dûjin hudebního divadla. Jen na Nové scénû v Bratislavû se hrál nepﬁetrÏitû v hlavní roli s Michalem Doãolomansk˘m od ﬁíjna
1974 aÏ do roku 2004 celkem 650x!
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Du‰an Vitázek, Petr Gazdík, Petr ·miﬁák, Radka
Coufalová, Mária Lalková, Zdenûk Junák, Ladislav Koláﬁ, Erik
Pardus, Tomá‰ Sagher, Hana Holi‰ová, Marta Prokopová,
Pavla Vitázková, Eva Jedliãková, Jan Apolenáﬁ, Pavel Kunert
a dal‰í.
Stano Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán, Karel Cón
SNùHURKA A SEDM TRPASLÍKÒ
bláznivá hudební pohádka pro celou rodinu
Pﬁíbûh, kter˘ znají snad v‰ichni – po smrti laskavé královny
matky si pﬁivádí hodn˘ Král domÛ zlou Macechu, která nedokáÏe snést krásu své nevlastní dcery. A kdyÏ zemﬁe i Král, je
jí mladá Snûhurka vydána zcela na milost a nemilost. Pﬁed
smrtí ji zachrání jen útûk do hlubin temného lesa. Na konci této strastiplné pouti v‰ak stojí k jejímu ‰tûstí útuln˘ domeãek se
sedmi post˘lkami – jedna pro Prófu, jedna pro Kejchala, jedna pro Dﬁímala, jedna pro Rejpala, jedna pro Stydlína, jedna
pro ·tístka a jedna pro ·mudlu. Jen péãe Ïenské ruky tu jaksi chybí a post˘lky jsou ponûkud malé. Ov‰em Macecha se
dozví, Ïe Snûhurce se podaﬁilo uniknout jejím spádÛm a rozhodne se ji zbavit sama...
Na pozadí známé pohádky bratﬁí GrimmÛ, jemnû inspirováni
proslulou animovanou verzí Walta Disneyho, tvoﬁí hudební
skladatel Karel Cón a libretisté Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘ a Petr ·tûpán svou osobitou stavbu, plnou hororového
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napûtí, ztﬁe‰tûného humoru i pohádkové laskavosti. V‰e samozﬁejmû koﬁenûno pÛvabn˘mi, chytlav˘mi písniãkami.
Snûhurka a 7 trpaslíkÛ má v‰echny pﬁedpoklady b˘t pﬁíjemn˘m pﬁedstavením, nabízejícím dostatek radosti i potû‰ení dûtem i dospûl˘m. Zkrátka milou zábavou pro celou rodinu.
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Radka Coufalová nebo Svetlana Slováková, Jan
Apolenáﬁ nebo Milan Nûmec, Rastislav Gajdo‰ nebo Petr ·tûpán, Robert Jícha nebo Ale‰ Slanina, Ladislav Koláﬁ nebo
Igor Ondﬁíãek, Jiﬁí Mach nebo Du‰an Vitázek, Ján Jackuliak
nebo Jakub Uliãník, Robert Musialek nebo Luká‰ Vlãek,
Jakub Przebinda nebo Jiﬁí Ressler, Michal Matûj, Vojtûch
Blahuta nebo Alan Novotn˘ a dal‰í.
Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a: PEKLO
1. díl magické muzikálové trilogie
Zdenek Merta se Stanislavem Mo‰ou pﬁipravili pro na‰e divadlo jiÏ nûkolik hudebních inscenací, z nichÏ ta poslední - pohádkov˘ muzikál „Zahrada divÛ“ i první – muzikálová féerie
„Sny nocí svatojánsk˘ch“ se hrají dodnes. Tentokrát autoﬁi pﬁipravili muzikálovou trilogii s názvem Osudová komedie. První
díl Peklo, stejnû jako celé dílo, je zcela nov˘m originálním dílem ze souãasnosti a souvislost s legendární Danteho básní
je pouze okrajová. V‰e se v‰ak odehrává v na‰ich dnech
a samozﬁejmû se souãasnou hudbou Zdenka Merty a v reÏii
Stanislava Mo‰i. Hlavní hrdina trilogie, nyní mlad˘ sochaﬁ
David, se stane hned dvojnásobnou obûtí okolností, které mu
do jeho osudu vnese bohat˘ aristokrat Sebastian. Ten si nechá u Davida vytvoﬁit sochu své pﬁekrásné mladé Ïeny Leny,
av‰ak z v˘sledné podoby sochy poznává, Ïe se bûhem práce
na so‰e David do jeho manÏelky zamiloval. KdyÏ posléze
Lena vinou Sebastianovy pomsty umírá, je nucen David podstoupit cestu peklem, kterou mu pﬁipravil strÛjce jeho zlého osudu Sebastian, aby pak pﬁivedl svou lásku znovu k Ïivotu,
i kdyÏ ve zcela neãekané podobû. Nechceme hned nyní vyzradit cel˘ originální pﬁíbûh hledání smyslu na‰í existence,
smyslu na‰eho Ïivota. Snad jen, Ïe tím nejpodstatnûj‰ím je
zde síla lidské lásky, která svou vÛlí dokáÏe pﬁekonávat i jiné,
na prv˘ pohled nezvratné zákony na‰eho svûta i vesmíru.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Radka Coufalová nebo Svetlana Slováková, Hana
Holi‰ová nebo SoÀa Borková, Petr Gazdík nebo Stanislav
Slovák, Jan Apolenáﬁ nebo Martin Havelka nebo Petr ·tûpán,
Ivana VaÀková nebo Zora Jandová, Ján Jackuliak nebo
Du‰an Vitázek, Igor Ondﬁíãek nebo Jiﬁí Zmidloch a dal‰í.
Jevgenij Doga, Emil Loteanu: CIKÁNI JDOU DO NEBE
Hudebnû dramatická balada o vûãné lidské touze, vá‰nivé
lásce, o svobodû a lidské p˘‰e. Na poãátku tohoto v˘jimeãného muzikálu je film reÏiséra a scenáristy Emila Loteanu
z roku 1976 se strhujícími melodiemi skladatele Jevgenije
Dogy. V na‰em souãasném civilizovaném svûtû, ve kterém
obvykle vítûzí rozum nad city, se jeví hrdostí a p˘chou naplnûn˘ tragick˘ pﬁíbûh lásky cikánského zlodûje koní Lujko
Zobara a krásné Rady jako nesmysln˘ a nepochopiteln˘.
Pﬁesto v‰ak v‰ichni, kteﬁí se u této inscenace kdy ocitli, vnímají podvûdomû, Ïe jedinû takto je to správnû, Ïe prostû musí ãlovûk touÏící po svobodû podlehnout na prvém místû svému citu a neptat se po zisku, po v˘hodách. Láska a pak uÏ
nic… ãest a pak uÏ nic… známe to je‰tû? A to v‰e v uhranãivém prostﬁedí romského etnika. V inscenaci plné strhujících
cikánsk˘ch písní, divoké energie tancÛ i zvlá‰tního poetického stylu vyprávûní.
ReÏie: Petr Kracik
Hrají: Martin Havelka nebo Stanislav Slovák nebo Petr
·tûpán, Jitka âvanãarová nebo SoÀa Jányová nebo Ivana
VaÀková, Zdenûk Junák nebo Ladislav Lakom˘, Jiﬁí Hork˘
nebo Milan Horsk˘, Ladislav Koláﬁ nebo Marian Slovák, Pavel
Kunert nebo Ladislav Mareãek, Jan Apolenáﬁ nebo Alan
Novotn˘, Evelína Kachlíﬁová nebo Mária Lalková, Hana
Kovaﬁíková nebo Pavla Vitázková nebo Monika Svûtnicová,
Ján Jackuliak nebo Du‰an Vitázek, Rastislav Gajdo‰ nebo
Luká‰ Vlãek, Oldﬁich Smysl nebo Jakub Uliãník, Michal ·ebek
nebo Karel ·karka, Igor Ondﬁíãek nebo Du‰an Vitázek,
Zdenûk Bure‰ nebo Zdenûk âernín, Luká‰ Hejlík, Josef
Jurásek nebo Karel Mi‰urec, Patrik Boﬁeck˘ nebo Robert
Jícha a dal‰í.

✄

Hana Holi‰ová

SoÀa Jányová

Alena Antalová,
Zdenûk Junák

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

Nejpopulárnûj‰í hereãka sezony

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

Nejpopulárnûj‰í herec sezony

V Semilasse se uskuteãnil vánoãní benefiãní koncert, kde
pﬁevzala kmotra Klokánku Alena Antalová dárkov˘ ‰ek.
Na jevi‰ti se vystﬁídalo více neÏ 30 umûlcÛ, pﬁeváÏnû
z Mûstského divadla Brno.

2008/2009

All X

................................................................
Na druhé stranû anketního lístku vyplÀte své jméno a adresu

Nejv˘raznûj‰í tvÛrãí poãin
(dramaturgie, scéna, kost˘my, scénická hudba, choreografie,
rekvizity, masky, vlásenky, plakát, program atp.)

Alexandre Dumas st., Hana Bure‰ová, ·tûpán Otãená‰ek: Tﬁi mu‰ket˘ﬁi
Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a: BoÏská komedie - Peklo
Yasmina Reza: Kum‰t
S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán a K. Cón: Snûhurka a sedm trpaslíkÛ
William Shakespeare: Veãer tﬁíkrálov˘
Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil: Bídníci
Tennessee Williams: Koãka na rozpálené plechové stﬁe‰e
Andrew Lloyd Webber, Tim Rice: Evita
Daniel Fikejz, Ivan Huvar, Rin Brezina: Severská epopej (Singoalla)
Anton Pavloviã âechov: Tﬁi sestry

Nejpopulárnûj‰í inscenace sezony (za‰krtnûte)

Erik Pardus,
Karel ·karka,
Zdenûk Junák

Mûstské divadlo Brno,
Lidická 16, 602 00 Brno
komerãní odd.: +420 533 316 410

Asistentka ﬁeditele Sylva Smutná, reÏisér slavnostního veãera Stano Slovák, tisková mluvãí Lucie Brouãková a dramaturg Jan ·otkovsk˘ otevﬁeli schránky s diváck˘mi hlasy,
do ankety popularity Kﬁídla.

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

BEZ KOMENTÁ¤E

✄

e-mail:

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

Adresa:

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

Jméno:

Zde, prosím, vyplÀte následující údaje:

Anketní lístek
za‰lete na adresu divadla nebo vhoìte,
prosíme, do anketní schránky
u pokladny divadla nejpozdûji
do 30. 11. 2009.

✄

ZRCADLENÍ

NEP¤EHLÉDNùTE!
V lednu si nenechte ujít na Hudební scénû
opus

PEKLO
1. díl magické muzikálové trilogie

15.1.
16.1.
17.1.

19.30
19.30
19.30

a nechte rozzáﬁit úsmûvy
sv˘ch dûti
na bláznivé hudební pohádce

SNùHURKA
A SEDM TRPASLÍKÒ
11.1.
12.1.
13.1.

14.00 a 19.30
18.00
19.30

P¤EPIS ROZHOVORU STANISLAVA
MO·I S UÎIVATELI INTERNETU
Dobr˘ den, pane ﬁediteli, chtûla bych
Vám podûkovat za v‰echno, co pro divadlo a pro Brno dûláte, a ﬁíci Vám, Ïe si
Vás velmi váÏím nejen jako divadelníka
a manaÏera, ale pﬁedev‰ím jako ãlovûka
se srdcem na pravém místû. Díky moc
a pﬁeju hodnû sil a elánu. Neobyãejná
Divaãka
Já rovnûÏ dûkuju a pﬁeju v‰e dobré.
Pﬁed k˘m jste v Ïivotû hrál nejvût‰í divadlo?
Cel˘ ná‰ svût je jedno divadlo, jedno divadelní pﬁedstavení stejnû jako divadlo obsahuje v sobû cel˘ svût. Osobnû se snaÏím
o takovou svobodu, abych pﬁed nik˘m nemusel nic hrát... ptáte se v‰ak divadelníka,
takÏe...
Dobr˘ den. Jak se bude je‰tû rozrÛstat
Mûstské divadlo? Teì mám na mysli
spí‰e budovy a dal‰í va‰e projekty. Bûta
Pro provoz na‰í instituce by bylo znamenité, kdybychom pﬁedev‰ím získali pro na‰e
diváky moÏnost dobrého parkování v blízkosti divadla. Nûjaké plány zde jiÏ léta jsou,
leÏí v‰ak mimo na‰e moÏnosti. Stejnû tak
usilujeme o lep‰í skladování na‰ich dekorací, kost˘mÛ a archivních materiálÛ. PakliÏe
dojde k naplnûní obou tûchto zámûrÛ, na‰e
prostorové dispozice budou absolutnû odpovídat na‰im potﬁebám.
Jste znám jako úspû‰n˘ manaÏer a reÏisér, nemûl jste nûkdy chuÈ s tím "seknout" a vûnovat se nûãemu jinému? Petr
Kovaﬁík
Já uÏ jsem dávno sekl s nûãím jin˘m. V dospívání jsem se chystal na to, Ïe budu sochaﬁem, a kdyÏ jsem kolem sebe
tenkrát vidûl, co to znamená, sekl
jsem s tím a na‰el se v divadle. Na
jeden Ïivot jedno seknutí staãí.
Dobr˘ den, mÛÏete ﬁíci, jaké
jsou plány ohlednû chystaného
festivalu Divadelní svût? âetla jsem, Ïe
by se mûl poprvé konat v roce 2010.
Doãkáme se tedy v závûru této sezony
je‰tû klasického Dokoﬁánu a zanikne
Dokoﬁán po zavedení celobrnûnského
festivalu? Mirka
Pﬁíprava festivalu je sice dobﬁe nastavena,
ale ne v‰e je zatím jasné. Dnes se dá ﬁíct, Ïe
ná‰ Festival hudebního divadla Dokoﬁán pro
Brno by se stal souãástí onoho velkého brnûnského festivalu. Av‰ak je‰tû uvidíme...

Dobr˘ den, pane ﬁediteli. Jsem pravidelnou náv‰tûvnicí Va‰eho divadla. Co ﬁíkáte praÏsk˘m muzikálov˘m produk-

MO·A ON-LINE
cím? Po zhlédnutí nûkolika "pﬁedstavení" jsem se rozhodla tyto akce pﬁestat
nav‰tûvovat. Dûkuji za odpovûì. Andrea
Kameníková
Jsem rád, Ïe se v na‰em divadle mÛÏeme
koncentrovat pﬁedev‰ím na kvalitu práce
a ne na prvém místû na její „prodejnost“,
jsem vskutku nûkdy pﬁekvapen, koho
v Praze na jevi‰tû v nûkter˘ch produkcích
„pou‰tûjí“, slavné jméno, byÈ kolikrát vze‰lé-vyrobené z niãeho, nemÛÏe b˘t zárukou
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odpovídajícího v˘sledku v ﬁemesle, které
patﬁí mezi ty nejnároãnûj‰í. Obchod nesmí
diktovat nejenom obsazení, ale i volbu tématu atd. V tomto ohledu, ale i pﬁi mnoÏství,
ve kterém na‰i praÏ‰tí kolegové pÛsobí,
jsou mnohem více nesvobodnûj‰í, neÏ my
v Brnû.
Dobr˘ den, kter˘ z muzikálÛ je vá‰ vysnûn˘, Ïe byste jej chtûl uvést u vás v divadle? Lucie, Brno
Jsme v takové pozici, Ïe si mÛÏeme vybírat
to, co nakonec realizujeme. Nikdo nás k niãemu nenutí a tak vlastnû stále realizujeme
na‰e sny. V Evropû se v souãasné dobû uvádí více neÏ stovka hudebních inscenací muzikálÛ roãnû, mezi nimi vznikají úÏasná
díla... na‰i domácí autoﬁi pak pﬁímo pro na‰e divadlo kaÏdoroãnû pﬁipravují nûkolik
pÛvodních dûl (letos hned 3)... z toho vypl˘vá, Ïe máme z ãeho nadlouho vybírat a ne
v‰echny na‰e sny nakonec budou naplnûny.
Dobr˘ den, co si myslíte o Slováckém divadle? Tam také dûlají úspû‰né muzikály... pres
Pﬁeju kolegÛm v Uherském Hradi‰ti jenom
to nejlep‰í, dûlají to se sv˘m principálem
Igorem Stránsk˘m znamenitû, v‰ak jsou taky pravideln˘mi hosty na‰eho festivalu.
Dobr˘ den. Nemûl byste chuÈ zkusit zase jednou rockovou operu ? Znám jednu
s nádhernou hudbou, jmenuje se Král
·tûpán a je z Maìarska, z dílny legendární skupiny Illés. Dá se provozovat jak
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na velkém pódiu, tak
i v komorním prostﬁedí.
Kdybyste ji neznal a chtûl
se seznámit, milerád
vám pÛjãím DVD s nûkolika verzemi!
Jiﬁí Kuchta.
Krále ·tûpána znám jiÏ
léta. Dûkuju za dobr˘ nápad - uvidíme...
Dobr˘ den. Národní divadlo v Brnû chystá
pﬁedstavení
Daniela
Landy. Co tomu ﬁíkáte?
Vy byste Landu do svého divadla pustil?
Václav
V inscenaci Deník krále,
kterou s úspûchem v na‰em divadle uvádíme,
jsou hned tﬁi skladby
Daniela Landy a nikdo se nad tím zatím nepozastavil. ·koda. Mûli bychom reklamu
zadarmo.
Máte Ïidovské pﬁedky, víte nûco o svém
pﬁíjmení? Silvie
O svém pﬁíjmení toho vím hodnû, snad
v‰echno, ale kdyÏ jsem pﬁistoupil na tento
rozhovor, rozhodl jsem se, Ïe na otázky
z mého soukromí nebudu odpovídat.
Dûkuju Vám za pochopení.
Která je nejkrásnûj‰í hereãka, co pro‰la
va‰ím divadlem? Jarek
Na‰ím divadlem stále procházejí krásní lidé, nikdy jsem si je nezaﬁazoval do Ïebﬁíãku vnûj‰í krásy. Pro mne jako divadelního
ﬁeditele a reÏiséra má nejvy‰‰í hodnocení
ten, kdo disponuje mnoha jin˘mi vlastnostmi neÏ jen vnûj‰í krásou.
Zdravím, chtûl bych se optat, zda a kdy
budou konkurzy na Bídníky a Evitu.
Dûkuji a tû‰ím se na konkurzu na vidûnou. Thenardier
Na Bídníky uÏ konkurzy probûhly, na Evitu
je‰tû není stanoven termín. Jinak v‰e zveﬁejÀujeme na na‰ich www stránkách.
Brnem h˘be korupãní kauza v ODS, va‰e divadlo v oné dobû prostavûlo minimálnû desítky milionÛ a o spojení s ÎS
se povídá uÏ léta. Setkal jste se nûkdy
s tím, Ïe byly zakázky dûlány nûkomu na
tûlo a odevzdávaly se z nich peníze
ODS? Filip Nováãek
V na‰em mûstû se toho povídá aÏ moc.
Lidé zde bojují nefér prostﬁedky a místo to-

ho, aby kolikrát pﬁem˘‰leli nad tím, jak spoleãnû na‰e mûsto povznést, házejí na sebe
bláto. Konkrétnû - nikdy jsem se osobnû
s podobn˘mi praktikami nesetkal.
Jak si dokáÏete poradit s nepﬁedvídateln˘mi problémy? FráÀa
Celá moje práce je o ﬁe‰ení nepﬁedvídateln˘ch problémÛ - pﬁedstavují snad 90 % mé
kaÏdodenní ãinnosti, av‰ak právû proto divadlo miluju - není to nuda, tu bych nesnesl.
Jak˘ máte názor na poãínání Hudebního
divadla v Karlínû v poslední dobû?
Dostávají obrovské dotace, pﬁitom dûlají velmi malé mnoÏství
premiér za sezonu, neposkytují skoro Ïádné slevy
a ceny jejich vstupenek
se rovnají cenám v komerãních
divadlech.
A vnímáte HdK na poli
muzikálu jako konkurenci pro MdB? Tereza
Na podobnou otázku jsem
jiÏ zde odpovûdûl, nyní jen
dodám, Ïe va‰e otázky
o poãínání HdK jsou tématem na mnohem vût‰í diskusi, neÏ pro kterou je zde
vymezen prostor.
âasto spolupracujete se

Z. Mertou a P. Ulrychem. Pﬁem˘‰lel jste
o tom, Ïe byste oslovil nûkoho dal‰ího?
Renata, Podolí u Brna.
Spolupracoval jsem i s mnoha dal‰ími skvûl˘mi hudebními skladateli - s Milo‰em ·tûdronûm, Jirkou Bulisem, Danielem Forró,
Mirko Vuksanoviãem - niãemu se nebráním, byÈ by Zdenek Merta s Petrem
Ulrychem byli pro mne z mnoha dÛvodÛ ti
nejv˘znamnûj‰í.
JiÏ jste byl v kinû na filmu Máj? Co mu ﬁíkáte? Ludvík
Je‰tû jsem to nestihl, ale chystám se...
Foto: jef Kratochvil

Se ZdeÀkem Helbichem,
Petrem Gazdíkem
a Zdenkem Mertou
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„PEKLO“ ANEB PRVNÍ âÁST
„OSUDOVÉ KOMEDIE“ – NOV¯ MILNÍK
HUDEBNÍHO DIVADLA V âESKU?
Zdenek Merta a Stanislav Mo‰a jsou dnes uÏ
respektovan˘mi osobnostmi brnûnského hudebního divadla. Tento fakt by mûl ale platit celonárodnû, jelikoÏ zásluha tûchto dvou pánÛ
o naprosto pÛvodní ãeská díla je více neÏ znaãná [...] Kdykoliv se v Mûstském divadle Brno nasadí nûjaké jejich spoleãné dílo, vypukne doslova mánie a vstupenky jsou rozebrány maximálnû druh˘ den pﬁedprodeje (vût‰inou ale uÏ ten
první). V˘born˘ ohlas mûla dﬁíve jejich díla téÏ
v Praze, jelikoÏ uÏ se ale dlouho nekonalo Ïádné hostování, naprosto nezaslouÏenû tu upadají

osudy se opût stﬁetnou. Pﬁi jednom plánovaném
setkání ale Lena shodou ne‰Èastn˘ch náhod umírá. Sebastian za viníka oznaãuje Davida a rozhoduje se udûlat mu ze Ïivota PEKLO... Peklo je
totiÏ to, co Ïijeme, jak praví oficiální teze poãinu.
Navíc se vrací sestra Lucie. Ta musí mrtvou
Lenu v Sebastianovû ìábelské hﬁe nahradit.
Mezitím David trpí coby SebastianÛv vûzeÀ.
·okující
Pﬁedem upozorÀujeme, Ïe je lep‰í vidût inscenaci nejménû dvakrát, protoÏe autoﬁi tentokrát
pﬁivádûjí na svût dílo moÏná divácky nejnároãnûj‰í. Samozﬁejmû se tak dûje s pﬁítomností
Mo‰ovy osobité poetiky, kdy pﬁem˘‰líte (a rádi)
nad kaÏd˘m slovem a ver‰em a i v tom nejjednodu‰‰ím spojení hledáte neustále nové
v˘znamy. Pﬁesto pﬁedstavení, pﬁeváÏnû
v první polovinû nepÛsobí pﬁíli‰ kompaktnû. Je pomûrnû roztﬁí‰tûno do rÛzn˘ch
míst a tak si dáváte hÛﬁe dohromady souvislosti. Z dûní na scénû tak mÛÏe pﬁijít
jist˘ ‰ok. S tím souvisí i dal‰í bod...
Agresivní
To zejména poãtem vjemÛ, co za zhruba tﬁi hodiny v sedadle vstﬁebáte. MÛÏe za to i scénografie Jaroslava Milfajta. Ta je vyuÏita opravdu naplno. Rozsáhlé baletní choreografie Lucie
Holánkové sklízejí zaslouÏenû dlouhé ovace na
otevﬁené scénû.
Pestré
Urãitû, co se variace prostﬁedí a hudební stránky
t˘ãe. Zdenek Merta opût hravû pﬁeskakuje od
popu k úÏasn˘m rozsáhl˘m pasáÏím hudby klasické (coÏ je na „Pekle“ moÏná to vÛbec nejlep‰í), pﬁes requiem, k aÏ témûﬁ ãistokrevnému rock’n’rollu. Zkrátka, jak jsme u nûj zvyklí. Opût odvádí svÛj vysok˘ standard s nûkolika geniálními
momenty. K hudbû se ale je‰tû vrátíme níÏe.
Kouzelné
Pﬁedstavení obsahuje hned nûkolik naprosto okouzlujících scén, ani ne tak po stránce efektÛ,
ale jistû si uÏijete jiÏ zmiÀované scény taneãní, ãi
roztomile pÛvabné sólo Leny, kdyÏ Davidovi
pﬁedvádí celou svou povahu. ZmiÀme také scénu na pouti, nechybí zde akrobaté, stﬁelnice, ani
DÛm hrÛzy. Bude zajímavé sledovat, kolik lidí
kvÛli pár minutám (a jedné bezvadné písniãce)
tvÛrce obviní z naprostého k˘ãe.
Hravé a zpûvné
Tento odstavec ukr˘vá zhodnocení hereck˘ch
a pûveck˘ch v˘konÛ. A jako vÏdy se na ansámbl Mûstského divadla Brno, kter˘ tentokrát dostal
i mnoho taneãních úkolÛ, kouká velmi pﬁíjemnû.
To, Ïe byla hlavní (dvoj)role Leny psána na tûlo
pro Radku Coufalovou poznáte prakticky okamÏitû a její v˘kon je tradiãnû neuvûﬁitelnû komplexní po v‰ech tﬁech stránkách - herecké, pû-

NAPSALI O NÁS
v zapomnûní. Souãasná generace praÏsk˘ch
muzikálov˘ch pﬁíznivcÛ uÏ jejich díla nemá moÏnost znát, coÏ rozhodnû zamrzí a moÏná by se
to dalo nûjak˘m hostováním napravit.
Nicménû v Brnû je kaÏdé jejich spoleãné dílo
skuteãnû napjatû oãekáváno, jelikoÏ vÏdy
pﬁineslo na jevi‰tû novou dávku originality. Navíc
jejich muzikály tu snad ani nejsou primárnû pro
zábavu, jako spí‰e k zamy‰lení. I u rozverné
Shakespearovské adaptace „Sny svatojánsk˘ch
nocí“ budete Ïasnout nad tím, jak skvûle tvÛrci
popsali vztahy mezi muÏem a Ïenou. „Svût pln˘
andûlÛ“ vás zase psychicky rozloÏí na kousky,
aby vás na konci zase sloÏil, moÏná i s pﬁesvûdãením, Ïe musíte zásadnûji zmûnit svÛj Ïivot.
A v „Zahradû divÛ“ se zase musíte velmi aktivnû
zapojit do dûje. Tato tvorba si tedy rozhodnû nezaslouÏí srovnávat s „oddechovkami“ a ty pﬁece
jen v muzikálovém Ïánru silnû pﬁevaÏují.
„Mertovky – Mo‰ovky“ jsou zkrátka své! A jaké je
tedy jejich Ovidiem a v názvu Dantem inspirované pÛvodní „Peklo“?
Poutavé
Pﬁíbûh na zaãátku sleduje úãast dvou sester –
talentovan˘ch taneãnic na konkurzu do divadelního angaÏmá. Zatímco z hlavní hrdinky Leny se
díky úspûchu stane národní celebrita, její sestra
Lucie se zdrcena uch˘lí s partou kamarádÛ do
squatu. Aã rozdûleny, neustále na sebe myslí.
Lena navazuje milostn˘ vztah s Ïenat˘m zámoÏn˘m aristokratem Sebastianem. Ten ji po
sebevraÏdû své Ïeny pojímá za manÏelku a dostává zvlá‰tní nápad. Nechá si vyrobit talentovan˘m sochaﬁem Davidem její sochu. Pﬁi práci
Leninû kouzlu podlehne i sochaﬁ. Postupnû se
sbliÏují. Lena stále touÏí po své sestﬁe. Jejich
26

vecké i pohybové. I Hana Holi‰ová v roli Lucie
má na jevi‰ti nádherné momenty. V˘born˘ v˘kon
pak podává Stano Slovák v roli sochaﬁe Davida.
Scény ve sklenûném vûzení v jeho podání vyzní
neuvûﬁitelnû silnû i dojemnû.
PÛsobivé aneb souhrnn˘ pohled na inscenaci pohledem bûÏného diváka
Díky v‰em jednotliv˘m popsan˘m sloÏkám, které
do sebe pasují, si divák odná‰í pomûrnû siln˘
záÏitek, kter˘ vám v následujících t˘dnech asi
nepÛjde z hlavy. Zﬁejmû tedy, i podle dosavadních ohlasÛ, odejde nadmíru spokojen.
Rekapitulaãní aneb souhrnn˘ pohled na inscenaci z pohledu dlouholet˘ch pﬁíznivcÛ
a obdivovatelÛ autorské dvojice
Posluchaãi a diváci, co uÏ mají tvorbu dvojice
Merta–Mo‰a více v malíãku, budou asi zaskoãeni tím, jak moc „Peklo“ pﬁipomíná „Svût pln˘ andûlÛ“. Zejména konec je u obou dûl prakticky totoÏn˘. I v hudbû usly‰íte pﬁedchozí díla, aÈ uÏ se
jedná o „Sny svatojánsk˘ch nocí“, ãi zmiÀovan˘
„Svût pln˘ andûlÛ“, urãitû usly‰íte i kousek
„Bastarda“. Zkrátka retrospektiva, jak má b˘t.
CoÏ u pﬁedchozích dûl neb˘valo vÛbec, ãi jen ve
velmi malé míﬁe. AÏ na druh˘ poslech a dojem
najdou v „Pekle“ originální prvky asi i tito diváci.
Jedná se o inscenaci, která nemá v tuzemském
souãasném muzikálovém dûní obdobu.
Ondﬁej Doubrava, Musical.cz, 24. 10. 2008
NA ZÁPADNÍ (PRAÎSKÉ) FRONTù KLID?
Nûco z Dumase...
Hned první záÏitek, kter˘ mi pﬁipravila reÏisérka
Hana Bure‰ová a dramaturg ·tûpán Otãená‰ek
v Mûstském divadle Brno svou autorskou (chtûlo by se ﬁíci beatlesovskou) variací na Dumasovy
Tﬁi mu‰ket˘ry, patﬁil letos k nejsilnûj‰ím. Jel jsem
do Brna s lehkou nedÛvûrou, protoÏe - jakkoli
tﬁeba v Celetné ãi v Ypsilonce na rozdíl od monstrozních muzikálov˘ch k˘ãÛ ‰lo a jde o inscenace nadprÛmûrné - je‰tû se mi za pÛl století nestalo, Ïe bych si odnesl z divadla nebo z kina záÏitek srovnateln˘ s tím ãtenáﬁsk˘m. VÏdy tam
nûco podstatného chybûlo, stále ãastûji v‰ak
spí‰e pﬁeb˘valo a cizopasnû na látce bujelo, aÏ
její poezii zahubilo. O to pﬁíjemnûji jsem byl
v Brnû pﬁekvapen dvûma zdánlivû protikladn˘mi
vûcmi. Dojemnû pietní, aÏ úzkostlivou vûrností
pﬁedloze, jejímu pﬁíbûhu, základním situacím
i dialogÛm s lehce archaizujícím slovníkem „Athe, Porthe, Aramide“ - dobového pﬁekladu
RÛÏeny a Jaromíra Pochov˘ch, stejnû jako takﬁka doslovnou jevi‰tní citaci Leloirov˘ch ilustrací,
stejnû nesmrteln˘ch jako Dumasovo dílo.
ZároveÀ s tím v‰ak jde odvaha k razantnímu sémantickému posunu triviálního do imaginativního, posunu pietnû podané látky do zcela nové-

ho, ozvlá‰tÀujícího inscenaãního rámce. Tím je
bezútû‰n˘, plebejsk˘ rámec reálného socialismu, potaÏmo reÏisérãino dûtství v otluãeném ÏiÏkovském ãinÏáku s jedním záchodem na spoleãné chodbû, s klepadlem kobercÛ na dvorku a dole s hospodou a agitaãním stﬁediskem. Teprve
zde, v tomto vûru antiromantickém, deprimujícím
prostﬁedí, se triviální mu‰ket˘rská látka spolu
s hudbou Beatles stává nutnû poezií, je obohacena o novou, ironickou, dadaistickou i lyrickou
dimenzi, neboÈ slouÏí pﬁedpubertálním dívkám
jako vysoce úãinn˘ kompenzaãní m˘tus. A nejcennûj‰í na tom v‰em je, Ïe to funguje, Ïe se
ony zdánlivû nesourodé roviny - mu‰ket˘rsk˘
i beatlesovsk˘ m˘tus a reáln˘ socialismus - zázraãnû propojí, Ïe jejich kﬁísnutím o sebe vzniká
nov˘ v˘znam a vtip (ona skrytá „pavuãina vztahu“), jak tomu b˘vá u kaÏdé velké básnické metafory. D`Artagnan (Michal Isteník je zatím pro
mne jednoznaãnû v˘kon i objev roku - hraje ho
totiÏ od poãátku nikoli jako hrdinu, ale dÛslednû
coby outsidera) zbûsile s kordem v ruce honí
svého muÏe z Meungu, jenÏe se na klaustrofobické spoleãné chodbû srazí s reálnû socialistick˘m nájemníkem pílícím na záchod; triumf nad
kardinálov˘mi gardisty a radostn˘ návrat ãtyﬁ hrdinÛ z bitky náhle - samozﬁejmû v holãiãích oãích
- nic nemÛÏe vyjádﬁit pﬁesnûji neÏ hudba
Beatles; zamilovan˘ Buckingham (Du‰an
Vitázek) ukr˘vá portrét své krásné madony, královny Anny Rakouské (Alena Antalová) v agitaãním stﬁedisku; a koneãnû: poté, co d`Artagnan
s ãerstv˘m dekretem poruãíka mu‰ket˘rÛ marnû
obchází své tﬁi druhy odkládající mu‰ket˘rsk˘
kabát, holãiny na dvoﬁe zdrcenû konstatují nejhor‰í moÏné vyústûní pﬁíbûhu: „Tak to je konec.
Beatles se rozpadli!“ A po ãinÏákové hokejové
euforii („Nemûli tam tanky, dostali dvû branky.“)
pﬁichází definitivní kocovina socialismu s husí
kÛÏí. Tûch v˘znamÛ, propojení a pﬁesahÛ je v inscenaci samozﬁejmû víc. I stylovû pﬁesnû - na
hranû váÏnosti a parodie - veden˘ch hereck˘ch
v˘konÛ (Athos Igora Ondﬁíãka, Porthos Petra
·tûpána, Ludvík XIII. / Kat z Lille / Tatínek
Viktora Skály, Planchet Jana Mazáka, Kardinál
Ladislava Koláﬁe, Milady Pavly Vitázkové,
Konstance Evy Jedliãkové a dal‰í). PÛjãí-li si na
reprízách MatûjkÛv Aramis od sv˘ch druhÛ trochu odvahy k nadsázce a laskavû parodickému
vidûní postavy, nebude mít inscenace jediné
slab‰í místo. Marná sláva - nûco z Dumase musí mít v sobû kaÏd˘ jeho interpret (tak jako mûl
velk˘ romantick˘ fabulátor v sobû nûco z komedianta): odvahu nebrat situace ãi události doslova, nenechat se jimi porazit, brát je s nadsázkou,
Pokraãování na stranû 30
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fantazií a takﬁka povinnou ironií. VÏdyÈ mu‰ket˘ﬁi vlastnû smrtelnû ‰tvou sebe i konû za
Buckinghamem kvÛli ututlání hrozící manÏelské
nevûry, ale také kvÛli záchranû metafory (ãest
královny musí b˘t uhájena proti komukoli, proti
pomluvû i proti pravdû - viz podvod se dvûma
dodateãn˘mi kopiemi démantÛ). Suma sumárum: naposledy jsem se s takto odváÏn˘m autorsk˘m posunem klasického díla do nov˘ch souvislostí setkal snad jen u legendárních inscenací
Alfréda Radoka nebo, zÛstaneme-li na Moravû,
u Hyn‰tov˘ch adaptací Brechta, âechova nebo
Dürrenmatta.
Mo‰ovo Mûstské divadlo Brno si mÛÏe, ale nemusí pozvat z Prahy Bure‰ovou a Otãená‰ka
(a Ïe to dûlá jako „pﬁidanou hodnotu“ pravidelnû,
za to mu patﬁí dík, neboÈ tím obohacuje celou
ãeskou kulturu).
Vladimír Lust, Literární noviny, 10. 11. 2008
PATÁLIE KOLEM BÍLÉHO OBRAZU
S BÍL¯MI PROUÎKY
Zdenûk âernín se na Kum‰t Yasminy Rezy,
první dámy francouzského dramatu, podíval
nov˘ma oãima
Obdiv a pochyby
V Brnû úkol rozbít a znovu stmelit vztahy nad v˘ronem minimalistického op-artu pﬁipadl Viktoru
Skálovi, Thálií h˘ãkanému Eriku Pardusovi
a Patriku Boﬁeckému, alternujícímu s Luká‰em
Hejlíkem.
Jak uÏ to v pﬁátelsk˘ch skupinách (Rychlé ‰ípy,
âuk a Gek, ãtyﬁi Tﬁi mu‰ket˘ﬁi, Vinnetou a Old
Shatterhand, Kﬁemílek a VochomÛrka) b˘vá, trojice – pÛvodnû Marek, Boris a Ivan – je to nesourodá. Zubní lékaﬁ, leteck˘ inÏen˘r a prodavaã v papírnictví. KaÏd˘ má intelektuální, estetické a Ïivotní limity. âasovanou bombou v dlouholetém kumpánství je ale obraz vûhlasného modernisty.
Pﬁesnûji ﬁeãeno jablkem sváru se stane ãerv pochybností, jestli je patﬁiãnû pﬁedraÏen˘ kum‰t epochálnû pﬁelomov˘ v˘kﬁik nebo jen docela obyãejná konjunkturální „sraãka“.
âernín je mistrem zkratky. Jeho inscenace nikdy
neunavují. Poradit si umí se Shakespearem,
Ostrovsk˘m, Preissovou i s Yasminou. Její
Kum‰t byl u nás dosud vÏdy nastudován s úctou
k majestátu první dámy francouzského dramatu
(také v Olomouci, Plzni nebo v brnûnském
Buranteatru).
ReÏisér inscenace v MDB objevil za konverzaãní smr‰tí prostor pro vyhrávaní situací beze slov,
napﬁíklad hned v úvodním v˘stupu, ve kterém se
Viktor py‰ní úlovkem a Erik nedokáÏe potlaãit
zdû‰ení, vyjádﬁené nakonec úlevn˘m slÛvkem
citovan˘m v˘‰e...
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Baba k pomilování
Ve spojení s minimalistickou a s Obrazem tedy
kompatibilní scénou ZdeÀka Du‰ka (tﬁi rÛznorodé sesle na bílém horizontu) a se zámûrnû protikladnou, popûvkovou hudbou Davida Rottera je
âernínova inscenace moÏná nejlep‰ím ãesk˘m
nastudováním Kum‰tu.
ReÏisér nekrátil jen v základní ikonû psychoanalytického smyslu hry. BlíÏící se Ïenitba vede papírníka Patrika / Luká‰e k citování lékaﬁe jeho
du‰e – Finkelzohna: „JestliÏe já jsem já, protoÏe
já jsem já, a jestliÏe ty jsi ty, protoÏe ty jsi ty, pak
já jsem já a ty jsi ty. Ale jestliÏe já jsem já, protoÏe ty jsi ty, a ty jsi ty, protoÏe já jsem já, pak já
nejsem já a ty nejsi ty...“ Babo, raì. Není ta
Yasmina Reza k pomilování?! MÛj vztah k lékaﬁÛm du‰í je jejímu podobn˘...
Jiﬁí P. KﬁíÏ, PRÁVO, 31. 10. 2008
KUM·T. DRAMA O UMùNÍ,
NEUMùNÍ A MUÎSKÉ JE·ITNOSTI
KaÏd˘ z hercÛ jako by ve své roli zãásti ztvárÀoval sám sebe. Erik Pardus pÛsobí tak nenucenû
a pﬁirozenû, Ïe divák chvílemi pﬁem˘‰lí, kolik
z jeho role je pﬁedepsaná charakteristika
Yasminy Rezy a kolik z nûho samotného. V úloze Viktora exceluje herec Skála, kter˘ – aã ãasto ztvárÀuje povahové rysy nabubﬁelého brouka
pytlíka, si doslova pohrává s kaÏdou promluvou
a vyslovenou úvahou. Rozãiluje se a zlobí tak,
Ïe zãervená, prská a neustále si svléká a obléká
své vzorované sako, aby pak znovu a znovu získával ãas k hlasit˘m úvahám o Senecovi, dekonstrukci, postmoderním umûní a odli‰nostech,
které mezi ním a jeho kamarády opûtovnû kazí
komunikaci o ãemkoliv. V˘kon Patrika Boﬁeckého zÛstává v pozadí Skály i Parduse, pﬁesto se v nûkolika scénách stává miláãkem publika
– aÈ uÏ cituje existenciální úvahy svého psychiatra, nebo ãelí pﬁedsvatebním dilematÛm své
snachy, nevlastní matky, ãi titûrn˘m poÏadavkÛm
své nastávající.
Dûjová linka a pﬁirozen˘ spád Kum‰tu stojí jak
na chytﬁe napsaném textu Yasminy Rezy, do nûhoÏ âernín zasahoval jen minimálnû, tak na v˘konech Parduse a Skály.
Markéta Stulírová, Brnûnsk˘ deník, 1. 11. 2008
O BÍL¯CH PROUÎCÍCH A P¤ÁTELSTVÍ
Vskutku brilatní komedii francouzské autorky Yasminy Rezy Kum‰t uvedl v premiéﬁe na
ãinoherní scénû Mûstského divadla Brno reÏisér Zdenûk âernín.
Ve hﬁe se najednou ocitá mnohem víc neÏ obraz
za 200 tisíc. Jakou cenu má muÏské pﬁátelství,
vystavené neãekané zkou‰ce? Je lep‰í ﬁíkat
pravdu, nebo milosrdnou leÏ?

âernín spoleãnû s herci pﬁesnû vycítil v‰echny
nuance moudrého a zároveÀ zábavného textu.
Debata Skály s Pardusem nepostrádá vtip, ‰vih
a ironii, pﬁitom místy tne do Ïivého, aÏ divákovi
tuhne smích na rtech. Dvûma slovy: hereck˘
koncert. A to pﬁedstavitelÛm jako dekorace staãí
dvû kﬁesla a klekací Ïidle (o obrazu radûji nemluvû).
Simona Polcarová, Brnûnsk˘ t˘deník,
30. 10.–5. 11. 2008
TRAJA, TRAJA, TRAJA MU·KETIERI
Divák si najprv musí na ten scudzovací efekt
zvyknúÈ. Vidí diametrálne odli‰né roviny: príbeh
mu‰ketierov a v‰edn˘ Ïivot na pavlaãi (k nemu
patril aj spoloãn˘ záchod, ve‰anie bielizne a iné
drobné úkony vytvárajúce nejednu komickÛ situáciu). Vlastne celá inscenácia je postavená na
takejto juxtapozícii. A preão nie? Preão opakovaÈ
uÏ tisíckrát obohranú romantiku? Preão k nej neprimie‰aÈ celkem neromantick˘ Ïivot rokov mladosti autorov tejto dramatizácie? Teda to, ão na
praÏskej pavlaãi vidí dievãátko, které je okúzlené
rovnako dobou, v ktorej Ïije, ako romantick˘mi
hrdinsk˘mi skutkami mu‰ketierov, o ktor˘ch ãíta? Veì prechod z jedného sveta do druhého
prebieha nenásilne, vtipne. Humorn˘ nadhºad
príbehu veºmi pomohl.
Pre mÀa sa objavili v inscenácii aj nové tváre.
Michala Isteníka som, priznám sa, e‰tû hraÈ
v Mestskom divadle Brno nevidel. Jeho
d`Artagnan bol skvel˘ rovnako ako Aramis
Jaroslava Matûjku. Îe v˘borne hrajú Igor
Ondﬁíãek a Petr ·tûpán ma neprekvapilo. ·koda
len, Ïe pre Alenu Antalovú sa nena‰iel väã‰í
priestor v role Kráºovnej ani v role maminy. Ale
tak to uÏ b˘va – príbehy mu‰ketierov sú viac
o muÏn˘ch ãinoch; Ïeny sú v nich skôr preto,
aby ich k nim vyprovokovali.
Na scéne Davida Mareka a v kost˘moch Samihy
Maleh bolo v‰etko premyslene funkãné, v‰etkého bolo tak akurát. Ani veºa, ani málo. Krásny
kontrapunkt t˘ch na‰ich rokov s dobou, o ktorej
písal Alexander Dumas st. Zámerne nepí‰em
o rokoch on˘ch politick˘ch udalostí, pretoÏe
Alexander Dumas si s nejakou presnosÈou dobov˘ch reálií starosti nerobil. Anna Rakúska napríklad Ïila najmenej o tridsaÈ rokov skôr ako
v Dumasovom príbehu. Ale ão sa odohralo dávno, to nie je citlivé na presnosÈ, na autentickosÈ.
Toho si boli vedomí aj scenáristi, dramaturg ·tûpán Otãená‰ek a reÏisérka Hana Bure‰ová.
Romantiku aj faktografiu mu‰kterierov nechali
nedotknutú, t˘m viac sa sústredili na autentickosÈ on˘ch rokov Bure‰ovej mladosti. V˘sledok
je nad oãakávanie dobr˘. Vtip, humor, láskavé
pohladenie romantikou a nehynúce piesne

Beatles, to v‰etko nájdu diváci v ich najnov‰ej
dramatizácii slávneho historicko-dobrodruÏného
románu.
Na premiéru Troch mu‰ketierov (13. 9. 2008)
som i‰iel s obavami. No len si predstavte Dumas a Beatles! Z divadla som v‰ak odi‰iel
veºmi príjemne naladen˘. Tí traja (ãi ‰tyria) mu‰ketieri mi vyslovene pomohli k dobrej nálade. Aj
to je poslanie divadla. A dosÈ podstatné.
Peter Stoliãn˘,
www.divadlo.sk, 28. 10. 2008
MO·OVA EVITA VE VÍDE≈SKÉ STADTHALLE
Brnûn‰tí divadelníci si mohou zapsat dal‰í pozitivní ãárku ve sv˘ch mezinárodních aktivitách.
VídeÀ po tﬁi dny tleskala svûtovému muzikálu, jehoÏ inscenátory byli ve valné míﬁe ãlenové
Mûstského divadla v Brnû.
Od 7. listopadu pak vidûli Evitu diváci ve Wiener
Stadthalle (vyprodané hledi‰tû pro 2000 divákÛ).
ReÏisér a ﬁeditel Mûstského divadla v Brnû pﬁipravil dílo se sv˘m brnûnsk˘m t˘mem: dirigent
Karel Albrecht, choreografie Vladimír Kloubek
(v programu hezky spletené jméno na Kloubeck)
kost˘my Andrea Kuãerová. Asistenty reÏie byli
Petr Gazdík a Jiﬁí Hork˘. Dál se to pak hemÏí
jmény umûlcÛ z rÛzn˘ch koutÛ Evropy, kteﬁí byli
vybíráni vût‰inou na konkurzu v Mnichovû. 7. 11.
jsem vidûl zpívat Evitu Caroline Frank, vídeÀskou muzikálovou hvûzdu narozenou v Austrálii.
V˘borná zpûvaãka i hereãka. Roli revolucionáﬁe
Che hrál a zpíval Georg Mathias Laskovich, absolvent Konservatorium der Stadt Wien. Ten ãlovûk jako by skuteãnému Che z oka vypadl.
Podoba opravdu ‰okující. Zpûv a herectví také
v˘borné, ov‰em ten oheÀ v oãích revolucionáﬁe
tam nebyl. Laskovich Guevaru hrál. Nebyl ním.
Zde je nutné udûlat je‰tû jednu malou odboãku:
Kdysi jsem vidûl v maìarské televizi Vinnetoua.
Sedûl na koni a ptal se maìarsky „Holvan a barátom Old Shatterhand?“
Kulisy i kost˘my byly vyrobeny v dílnách divadla
v Brnû, stejnû tak ve‰ker˘ servis (stavba scény
atd.) zabezpeãují brnûn‰tí technici. Vlastnû aÏ
na interprety (i mezi nimi je nûkolik ãlenÛ
Mûstského divadla v Brnû) je to úplnû brnûnská
inscenace. Kvalitní tanec a sborov˘ zpûv je zabezpeãen doslova mezinárodním t˘mem, kter˘
vze‰el z konkurzÛ.
ReÏisér Mo‰a volil jednoduchou scénu, tvoﬁenou
pﬁedev‰ím dramatick˘m svícením. Atmosféru na
jevi‰ti umí udûlat bravurnû, to jiÏ dokázal mnohokrát. Ov‰em toto svícení, doslova seshora,
s kontraliftem, dûlalo na scénû ‰erosvity, hned
Pokraãování na stranû 34
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S Márií Lalkovou
v muzikálu
Zahrada divÛ,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Kateﬁinou Krejãovou
v muzikálu
âarodûjky z Eastwicku,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Johanou Gazdíkovou
a Zdenou Herfortovou
v dramatu
NovomanÏelské apartmá,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Se Stano Slovákem
v muzikálu
Josef a jeho pestrobarevn˘ plá‰È,
reÏie: Stanislav Mo‰a

V muzikálu Hair,
reÏie: Dodo Gombár

S Robertem Jichou
v muzikálu
Markéta Lazarová,
reÏie: Stanislav Mo‰a
S Lenkou Janíkovou v dramatu
NovomanÏelské apartmá,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Alanem Novotn˘m
a Luká‰em Kantorem
v koncertním pﬁedstaveni
Jazz Side Story

V muzikálu
Josef a jeho petrobarevn˘ plá‰t,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Márií Lalkovou
v muzikálu
âarodûjky z Eastwicku,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil
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kontrastující s bodov˘m svícením, které obracelo
pozornost divákÛ tam, kam reÏisér chtûl.
Brnûn‰tí umûlci vytvoﬁili zájezdové pﬁedstavení
Evity na vysoké umûlecké úrovni. V˘borná souhra brnûnského orchestru a jeho dirigenta se sólisty a sborem, promy‰lená mizanscéna.
V bﬁeznu 2009 bude premiéra Evity v Brnû.
ReÏírovat bude hostující Pavel Fieber. Bude
moÏné srovnávat – a to je dobﬁe.
Peter Stoliãn˘, www.musical-opereta.cz,
10. listopadu 2008
Z 21 OTÁZEK PRO IGORA OND¤ÍâKA
herce Mûstského divadla Brno
Jak reagoval otec na tvé rozhodnutí b˘t hercem?
No, úplnû rád nebyl. Pﬁedstavoval si, Ïe se stanu, jak ostatnû sám ﬁíkal, nûãím normálním. Ale
nenutil mû ke zmûnû mého rozhodnutí. Rodiãe
respektovali mou volbu a myslím, Ïe poslední
dobou se uklidnili. Asi jsem si nevybral úplnû
‰patnû.
Jak bojuje‰ s únavou a chmurami?
Spím a spím a spím. âtu. A chmury mû poslední
dobrou nepronásledují. UÏ jsem na to star˘, ne?
Obãas se na‰tvu, ale chmury? âlovûk v mém
vûku by uÏ nemûl podléhat kaÏdé maliãkosti.
A proã se trápit, kdyÏ nejde o Ïivot. V‰e ostatní
se dá rozumnû vyﬁe‰it. Jen je tﬁeba nebát se
o problémech mluvit.
âím si udrÏuje‰ svoji postavu, cviãí‰ pravidelnû?
Tak to sly‰ím prvnû, Ïe si ji udrÏuji. Právû Ïe se
o svou fyzickou stránku moc nestarám. Ale pokud hrajete tak pûtadvacetkrát do mûsíce, zkou‰íte prakticky poﬁád, na nûjaké to velké pﬁibírání
není ãas. Ale je fakt, Ïe nejím moc, miluju ãokoládu, ale to je asi tak v‰echno.
Najde‰ si ãas na posezení s pﬁáteli, kdy se
mluví jen tak o niãem?
No jéje. Nejlep‰í je „vaﬁit“ - se ZdeÀkem Junákem
a Pavlínkou Vitázkovou pﬁed Charleyovou tetou
u kávy. „Vaﬁíme“ témûﬁ vÏdy. Dále jsem odborník
na ãisticí prostﬁedky a pomÛcky. Kdybyste potﬁebovali, zeptejte se. Zvlá‰tû boj s kapiãkami po
zaschlé vodû v koupelnû je moje doména. Asi plkáme o tûchto vûcech, protoÏe mluvit poﬁád
o práci taky není normální a je to pro nás urãitá
forma odpoãinku.
Jak si pﬁedstavuje‰ veselého spoleãníka?
No, Ïe je vesel˘. Tro‰ku suchého humoru nikdy
neza‰kodí. NestûÏuje si, nepomlouvá, umí naslouchat i bavit a vydrÏí nejít spát. Tak asi tak.
Co je je‰tû pro tebe zábava a kdy zaãíná práce?
Jak uÏ jsem se zmiÀoval, mám to ‰tûstí, Ïe jsem
si vybral práci, která mû nesmírnû baví. Mám rád
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divadlo se v‰ím, co k nûmu patﬁí. I s tím, Ïe se
ãasto pﬁi práci trápím, Ïe mi v‰echno nejde úplnû okamÏitû. Potkávám se se skvûl˘mi kolegy,
kter˘ch si velmi váÏím i lidsky a to je pro mû velmi dÛleÏité. V Mûstském divadle máme díky ﬁediteli Stanislavu Mo‰ovi vytvoﬁeny k práci vynikající podmínky. Není to úplnû obvyklé. Dává
nám to moÏnost soustﬁedit se na samotnou práci a neﬁe‰it vûci „praktického“ rázu. V podstatû
na to ani nemáme vzhledem k na‰emu vytíÏení
ãas a to je taky dobﬁe.
Jaké by se musely spojit okolnosti, aby ses
cítil ‰Èastn˘?
Nemá se to ﬁíkat, pr˘ se to zakﬁikne. Ale já jsem
‰Èastn˘. Potkají mû nûkdy samozﬁejmû i nepﬁíjemné vûci, ale to jen abych si uvûdomil, Ïe nic
není zadarmo a jak se vlastnû mám hezky, kdyÏ
se kolem mû nic ‰patného nedûje.
Potû‰í tû kytice pﬁi dûkovaãce?
VÏdycky a moc. Pﬁedstava, Ïe se nûkdo vydá do
divadla, koupí si vstupenky a je‰tû kytku pro nûjakého Ondﬁíãka je pﬁece velmi pﬁíjemná. Navíc
mám kvûtiny moc rád. Doma mám takovou botanickou zahradu, takÏe i z tohoto dÛvodu.
Zná‰ nûjak˘ vtip z divadelního zákulisí?
Spoustu, b˘vají vtipné ve chvíli, kdy se stanou. Pﬁi
pﬁevyprávûní uÏ to vût‰inou není ono. Nûkdy se
také jedná o nervy drásající události, kter˘m se za
pár dnÛ s chutí zasmûjeme. Nechám proto na‰e
divadelní vtipy nám divadelníkÛm a divákÛm pﬁeji,
aby se v divadle smáli, kdyÏ se smát mají.
Colosseium, kvûten 2008
STANISLAV MO·A: K DIVADLU JSEM BYL
SVEDEN V OKAMÎIKU
¤editel Mûstského divadla Brno Stanislav
Mo‰a, zdatn˘ reÏisér a plodn˘ libretista se
mûl pÛvodnû stát sochaﬁem. Zasáhl v‰ak osud. „MÛj profesor se mne zeptal v okamÏiku, kdyÏ mi z okna ateliéru prstem ukazoval
na okupaãní sovûtské transportéry, zdali
chci cel˘ Ïivot sochat jednoho chlapa
v mantlu. Já zrovna v té dobû zaÏíval nádherné svátky divadla v Divadle Petra
Bezruãe v Ostravû, kde jsem se cítil jako
v chrámu. TakÏe se dá ﬁíct, Ïe jsem byl v kritickém okamÏiku sveden,“ podot˘ká ke své
Ïivotní volbû Mo‰a.
Na jak dlouho dopﬁedu se plánuje?
Na jeden den aÏ na ãtyﬁi roky. S pﬁib˘vajícím vûkem si více uvûdomujeme svoji koneãnost, více
si svÛj ãas plánujete.
Zmûnil vûk ve va‰em rozhodování nûco?
Nic. Tûlo pravda vûkem sesychá, av‰ak du‰e je
stále stejnû mladá.
Mûl jste ve svém Ïivotû období, kdy jste mûl
hluboko do kapsy?

No jo, a nebylo krátké. Vzpomínám si, kdyÏ
jsem byl jednou v Praze a musel jsem tam pﬁeÏít se tﬁemi korunami po dobu tﬁí dnÛ. Pil jsem
vodu na veﬁejn˘ch záchodcích, koupil jsem si
pÛlku chleba a s˘r (tenkrát se to dalo za tyto peníze poﬁídit) a nûjak jsem to zvládl. Je‰tû jsem
nakonec pﬁed odjezdem z Prahy krmil zbytky toho chleba podobnû hladové racky z Karlova
mostu.
Stalo se vám nûkdy pﬁi reÏijní práci, Ïe vám
spadl ﬁemen a chtûl jste toho nechat?
Proã bych to dûlal? Nejsem blázen, abych dûlal
nûco, co mû nebaví. Devadesát procent mé
práce spoãívá v ﬁe‰ení rozliãn˘ch problémÛ, ale
nalézání v‰ech tûch ﬁe‰ení zpÛsobuje nakonec
to, Ïe lidé v divadle – aktéﬁi i diváci – spoluproÏívají kouzelné zázraky z fascinace z divadelního umûní.
Nedávno mûl premiéru první díl va‰í
Osudové komedie. Jak si pﬁedstavujete
Peklo – co by pro vás bylo peklem?
KaÏd˘ máme své peklo. Pro mne je nejhor‰ím
peklem nemoÏnost svobodného rozhodování.
Nebojím se pekla, které mû moÏná ãeká po tomto Ïivotû. S tím se stejnû nakonec kaÏd˘ musí
vyrovnat sám. Je mi v‰ak nesmírnû smutno z toho, jaké peklo je‰tû na tomto svûtû je schopen
utvoﬁit jeden ãlovûk jiné lidské bytosti. Vûdí dnes
lidé napﬁ., co to byl pﬁesnû holocaust a jak se odehrával?
Va‰e tituly se hrají v divadlech po celé
Evropû. Boris Vian se vyjádﬁil, Ïe málem dostal infarkt, kdyÏ vidûl zrealizovanou svoji
hru... Jak jste na tom vy pﬁi náv‰tûvû v jiné
divadlení budovû?
Tro‰ku se vÏdycky bojím, to jo. Ale na infarkt to
zatím je‰tû nikdy nebylo.
Kolik ãasu strávíte dennû v divadle, jak˘ je
pracovní reÏim principála?
Do divadla pﬁicházím obvykle pﬁed osmou
a ãasto se vracím domÛ i hluboko po pÛlnoci. To
v‰ak není pravidlem. Pravidlem v‰ak je, Ïe jsem
v divadle ãi „v práci“ dvû tﬁetiny v‰ech sobot
a nedûlí v roce vãetnû rozliãn˘ch svátkÛ
a silvestra. Funkce novodobého principála se
nedá odloÏit nikdy jako kabát v ‰atnû, svÛj pracovní mobil nevypínám ani v noci.
Jak˘ je vá‰ vztah k hercÛm, které musíte takﬁíkajíc drÏet pﬁi práci na uzdû, aby se vám
nerozprchli do hvûzdn˘ch sfér?
Málokdo si uvûdomuje, jak neuvûﬁitelnû namáhavé je povolání herce a co proÏívá. Musí v dan˘ okamÏik vstoupit na jevi‰tû a mluvit jazykem
cizího autora, tanãit kroky cizího choreografa,
zpívat tóny a drÏet rytmus cizího hudebního
skladatele. A to v‰e v osnovách cizího reÏiséra.
Podﬁizovat se kaÏd˘ veãer rozliãn˘m v˘konÛm

jin˘ch kolegÛ, pﬁi tom v‰em se tváﬁit svobodnû,
zaujatû... Penzum v‰ech tûchto nutností vyÏaduje vysokou mravní i Ïivotní hygienu. Po cel˘
Ïivot neustálou pﬁípravu. Jsou to prostû lidé
hodní obdivu a já jsem jen rád, kdyÏ jim mohu
pomáhat stoupat do hvûzdn˘ch v˘‰in.
Kolik hodin musíte se sv˘m souborem strávit na vzniku nové inscenace?
Samotn˘ ãas není natolik dÛleÏit˘ jako intenzita
práce, ale pﬁedev‰ím pak vzájemná dÛvûra.
Obvykl˘ ãas na koneãnou realizaci jedné inscenace se pohybuje mezi pûti aÏ dvanácti t˘dny.
Pﬁíprava trvá obvykle rok aÏ dva, u nûkter˘ch
autorsk˘ch projektÛ i deset let. Má reÏisérská
i autorská práce se pﬁekr˘vá, nikdy nepracuju
pouze a jenom v˘hradnû na jedné inscenaci.
V souãasné dobû poklesl sociální v˘znam
mnoha náboÏenství, co tento nedostatek nahradí?
Vyznání a víra jsou natolik intimní záleÏitostí
kaÏdé jednotlivé lidské bytosti, Ïe se ani neopovaÏuju zam˘‰let se nad tím, co má co nahradit a zdali je co nahrazovat.
Co povaÏujete za nejvût‰í tragédii minulého
století pro ãesk˘ národ?
Nûkolik zrad. Poprvé, kdyÏ jsme byli „pﬁátelsk˘mi velmocemi“ prodáni Hitlerovi, podruhé, kdyÏ
jsme se mu nebránili, potﬁetí, kdyÏ nás v 68. zokupovali nûkdej‰í osvoboditelé a my se jim nebránili. Z této na‰í „hrdinské“ v˘bavy pak vypl˘vá smutn˘ rezutát, Ïe nejsme schopni úspû‰nû
ubránit kﬁehkou demokracii proti narÛstající byrokracii ve státní správû a proti nûkter˘m jednotlivcÛm schovávajícím se za ideály spoleãné
prosperity a pﬁitom prahnoucím pouze po své osobní moci. MoÏná bylo chybou odtrhnout se od
monarchistického zﬁízení i velkého fungujícího
státního celku Rakousko-Uherska. Jeho likvidace nakonec poskytla Hitlerovi moÏnost uskuteãnit
jeho genocidní plán a pak...
Jste velk˘ fanda ledních medvûdÛ, jak˘ je
vá‰ názor na globální oteplování, pﬁijdou ãasem lední medvûdi o svÛj ráj? Vyhynou?
Globální oteplování je sice téma dne‰ka, ale...
Vím, Ïe na‰e zemû nakonec zvítûzí nad tím
hmyzem, kter˘ jí dnes ubliÏuje, nad lidsk˘m pokolením. Ve stﬁednûdobé perspektivû si myslím,
Ïe nás spí‰e neÏ tropy potká stﬁední doba ledová a vûﬁím, Ïe se jí lední medvûdi doãkají. Ale
váÏnû... vût‰í starost mám o na‰i ãeskou ﬁeã.
Bude-li se s ní zacházet tak jako v posledních
letech, máme v‰echny dÛvody ke starostem
o její pﬁeÏití.
Jef Kratochvil, brnûnsk˘ T˘deník,
6.–12. listopadu 2008
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LES MISÉRABLES – MUZIKÁL BEZ HRANIC
Les Misérables/Bídníci – to je mohutn˘ plápolající obraz o Ïivotû a smrti na barikádách politické a sociální revoluce ve Francii doby
Viktora Huga. Spoleãnû s nûkolika dal‰ími díly,
jako je napﬁ. SondheimÛv Sweeney Todd, muzikáloví Bídníci pﬁispûli ke znovudefinování hranic hudebního divadla. Jsou cele zpívaní, dot˘kající se celosvûtov˘ch témat i individuálního
lidského utrpení. UÏ pÛvodní verze z paﬁíÏského Palais des Sports (1980, reÏie Robert
Hossein) obsahovala v‰echny hlavní pochodové písnû. Nesou obrovskou energii a operní sílu jako napﬁ. „Sly‰ tu píseÀ zástupÛ“ (Do You
Hear the People Sing), „Chcem bejt“ (Look
Down), pÛsobiv˘ smysl FrancouzÛ pro národní

P¤IPRAVUJEME
historii, patrn˘ v instrumentaci: trumpety, housle, kytary, cella, dále vtipné písnû pro pobavení
„Hlava mazaná“ (Master of the House), anebo
stále se vracející „Prázdn˘ stÛl a Ïidle prázdné“
(Empty Chairs at Empty Tables), tklivé dûtské
„Zámek v oblacích“ (Castle on a Cloud), náleÏející malé Cosettû, hudební ãísla, vyprávûjící
o lásce, jako „UÏ vás dávno znám“ (A Heart
Full of Love), válce, smrti skrze sóla, dueta,
sbory. Vzniklo mohutné alarmující orchestrální
dílo, adaptující pro divadlo HugÛv román
o 1400 stranách do tﬁí hodinového jevi‰tního
klání. Podobnû jako West Side Story nejde ani
v Les Misérables o pÛvab ãi úspûch. Pohybují
se nûkde na hranici mezi Hugem, Dickensem a
Brechtem. Bídníci nedávají velké ‰ance záﬁivé
choreografii, tak jako je tomu u vût‰iny ostatních muzikálÛ, není to show, zaloÏená na pre36

zentaci hvûzd. Francouzského textaﬁe Alaina
Boublila a skladatele Claude-Michela
Schönberga objevil pro angloamerickou kulturu jeden z nejlep‰ích producentÛ 20. století Sir
Cameron Mackintosh a inicioval v˘razné pﬁepracování pÛvodní francouzské verze do angliãtiny za pﬁispûní textaﬁe Herberta Kretzmera,
dvou skvûl˘ch reÏisérÛ, Trevora Nunna
a Johna Cairda, a aranÏéra Johna Camerona. Od lond˘nské premiéry v Barbican
Centre 8. ﬁíjna 1985 (broadwayská 12. 3. 1987)
zhlédlo Les Misérables na 50 milionÛ divákÛ
v 39 zemích svûta, vzniklo pﬁes 60 dal‰ích produkcí, jsou uvádûni v 21 svûtov˘ch jazycích,
získali dosud 50 mezinárodních ocenûní.
PraÏská premiéra v kongeniálním ãeském pﬁekladu ZdeÀka Borovce byla uvedena
v Divadle na Vinohradech v roce 1992 a poté
na V˘stavi‰ti 2003 v reÏii Petra Novotného.
Vznikly také vynikající koncertní verze – k nejpÛsobivûj‰ím patﬁí lond˘nská k 10. v˘roãí BídníkÛ, uvedená v Royal Albert Hall (1995), pﬁi níÏ
vystoupilo na 250 zpûvákÛ a na závûr probûhlo nezapomenutelné defilé 17 JeanÛ ValjeanÛ
ze 17 zemí svûta. Za âeskou republiku zazpíval Jan JeÏek, za Británii premiérov˘ Colm
Wilkinson. V nedávné dobû oslavili lond˘n‰tí
Bídníci jiÏ neuvûﬁiteln˘ch tﬁiadvacet let na
jevi‰ti a jsou stále na repertoáru. Stali se tak
nejdéle uvádûnou show v historii muzikálového divadla vÛbec! Pﬁedãili dokonce i Koãky,
které hrály dosud prim (1981 – 2002) a Fantoma Opery (1986 – stále na repertoáru)
Andrew Lloyd Webbera. Tak se stalo, Ïe Alain
Boublil s Claude-Michelem Schönbergem, dva
francouz‰tí autoﬁi, dobyli anglofonní svût hudebního divadla a vytvoﬁili jeden z nejúspû‰nûj‰ích muzikálÛ v‰ech dob.
Uvádût tak slavné dílo na prknech
Hudební scény MdB si cel˘ t˘m v ãele
s reÏisérem Stanislavem Mo‰ou pokládá
za ãest. Slavnostní brnûnská premiéra
se uskuteãní 7. února 2009. Budou se
na ní podílet dirigenti Jiﬁí Petrdlík, Dan
Kalousek, Igor Vavrda a sbormistr Karel
·karka. Scéna je z dílny nûmeckého scénografa Christopha Weyerse, kost˘my Andrey
Kuãerové. V hlavních rolích zpívají Petr
Gazdík, hostující Jan JeÏek (Valjean), Igor
Ondﬁíãek, Petr ·tûpán, Luká‰ Vlãek (Javert),
Markéta Sedláãková, Lenka Janíková, Hana
Fialová (Fantine), Jakub Uliãník, Du‰an
Vitázek, Tomá‰ Novotn˘ (Marius), Radka
Coufalová, Marta Prokopová (Cosette),
Johana Gazdíková, Hana Holi‰ová (Eponine), Jan Apolenáﬁ, Jan Mazák, Tomá‰
Sagher (Thénardier), Lenka Bartol‰icová,
Jana Musilová, Zuzana Maurery (Madame
Thénardier) ad.
Pavlína Hoggard

