
 

nûkolikrát jsem mûl moÏnost reÏírovat v tzv. exteriérov˘ch divadlech, a to pfieváÏnû v Evropû. 
V nádhern˘ch pfiirozen˘ch kulisách starobylého hradu v nûmeckém Mayenu, v nejstar‰ím evropském
pfiírodním divadle pro 2 000 divákÛ v nûmeckém Wunsiedelu, ãi v zámeckém amfiteátru v lucembur-
ském Wiltzu (pro 1 000 divákÛ), ãi v antickém amfiteátru v nûmeckém Xantenu (pro 4 000 divákÛ). 
I v na‰í zemi jsem vÏdy vítal moÏnost hrát pod ‰ir˘m nebem, vedle KfiiÏíkovy fontány, kde jsme po se-
dm divadelních sezon hráli muzikálovou féerii „Sny svatojánsk˘ch nocí“, to byla pfiedev‰ím mimofiádná
událost v podobû prvého uvedení za b˘valou, tzv. „Ïeleznou oponou“ „M‰e“ Leonarda Bernsteina na
tfietím nádvofií PraÏského hradu hned vedle chrámu sv.Víta.

Jenom v na‰em - mém mûstû Brnû zatím
NIC! To v‰ak jen do leto‰ního roku, resp. do le-
to‰ního léta! Pfied nûkolika mûsíci se na mne ob-
rátil nov˘ fieditel Moravského zemského muzea
PhDr. Mgr. Martin Reissner s nápadem vyuÏít pro
divadelní pfiedstavení Biskupsk˘ dvÛr. Slovo dalo
slovo, do jednání vstoupil Ing. Jifií Morávek se
sv˘mi organizaãními schopnostmi i se svou a-
genturou SNIP & CO, a tak budou mít obãané
mûsta Brna i jeho náv‰tûvníci moÏnost nav‰tívit
toto nádherné místo, pro které na‰e divadlo pfii-
pravuje ze svého repertoáru hned dva divadelní
klenoty. V mnohaãetnû novém obsazení to budou
legendární „Sny svatojánsk˘ch nocí“, které bude-
me pod ‰ir˘m nebem hrát celkem tfiikrát 23., 24. a 25. ãervna - tedy na a kolem dne sv. Jana. Hned t˘-
den na to budou následovat dvû pfiedstavení Rostandova Cyrana z Bergeracu v kongeniálním pfiekla-
du Jaroslava Vrchlického - 30. ãervna a 1. ãervence. I tuto inscenaci uvedeme ve staronovém obsa-
zení, av‰ak stále s Igorem Ondfiíãkem a Alenou Antalovou v hlavních rolích. Pfiedstavení zaãínají vÏdy

ve 20.30 hodin a lístky na
nû je moÏno koupit 
v centrální pokladnû na-
‰eho divadla na Lidické. 

Tû‰íme se na Vás pfii zcela novém záÏitku v prostfiedí, které je samo 
o sobû kouzelné!  Soubor budov Biskupského dvora i pohled na brnûnskou
dominantu - katedrální kostel sv. Petra a Pavla vytváfiejí samy o sobû úÏas-
né kulisy! 

Jak se mÛÏete doãíst ze stránek Maravského zemského muzea –
www.mzm.cz: „PÛvodnû gotickou stavbu probo‰tství brnûnské kapituly
koupil roku 1588 olomouck˘ biskup Stanislav Pavlovsk˘ (odtud
„Biskupsk˘ dvÛr“) a pro nového majitele ji dÛkladnû pfiestavûl italsk˘ sta-
vitel Antonio Gabri. Úpravy po roce 1600 dokonãil nástupce biskupa
Pavlovského kardinál Franti‰ek Dietrichstein. Z nejstar‰í stavební etapy
je dochována hranolová vûÏ a budova s ãásteãnû obnaÏen˘m reÏn˘m
cihlov˘m zdivem a úzk˘mi lomen˘mi a obdélníkov˘mi okny. Pozdnû go-
tická je kaple v druhém patfie vûÏe, na jejichÏ stûnách jsou v˘jevy ze Ïi-
vota svat˘ch. Pro renesanãní fázi je v˘mluvné podloubí a jednopatrová
arkádová lodÏie. Moravské zemské muzeum získalo v Biskupském dvo-
fie své první sídlo roku 1818, tedy rok po svém zaloÏení. Pro jeho potfie-
by bylo pfiistavûno v 80. letech 19. století tzv. d’Elvertovo kfiídlo s balkó-
nov˘m portálem, pocházejícím ze zbofieného paláce Mitrovsk˘ch na 
námûstí Svobody. Z tohoto námûstí bylo v roce 1858 pfieneseno 
i souso‰í z Merkurovy ka‰ny od Ignáce Bendla, umístûné uprostfied ná-
dvofií Biskupského dvora.“

Jsem nesmírnû ‰Èastn˘, Ïe se mi po tolika letech podafiilo 
s pomocí pfiátel nalézt v na‰em - mém mûstû Brnû prostfiedí, které by
nám mohli závidût (a budou!) na celém svûtû!

Pfiijìte se pfiesvûdãit!

Na shledanou se s vámi tentokrát v Biskupském dvofie pfii pfiedsta-
veních va‰eho Mûstského divadle Brno 
za v‰echny kolegy tû‰í

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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NEP¤EHLÉDNùTE!
Dnes uÏ témûfi kultovní 
inscenace Mûstského 
divadla Brno, divácky 
úspû‰n˘ muzikál 
SNY SVATOJÁNSK¯CH NOCÍ
a romantická hra 
CYRANO Z BERGERACU
s Igorem Ondfiíãkem 
v titulní roli, se po dlouhé
pauze vrací na jevi‰tû. 
Ne tak ledajaké, jevi‰tû 
pod ‰ir˘m nebem 
v neopakovatelné 
atmosféfie romantického
prostfiedí pod Petrovem 
na Biskupském dvofie.
Právû tam lze vychutnat
oba romantické tituly 
pln˘mi dou‰ky hned 
v pûti uvedeních.

SNY SVATOJÁNSK¯CH NOCÍ
23. - 25. 6. od 20.30 hodin

CYRANO Z BERGERACU 
30. 6. a 1. 7. od 20.30 hodin

STATUTÁRNÍ  MùSTO BRNO
F I N A N â N ù  P O D P O R U J E
MùSTSKÉ D IVADLO BRNO,
P¤ÍSPùVKOVOU ORGANIZACI

VÁÎENÍ DIVADELNÍ P¤ÁTELÉ,

¤editel:
Stanislav Mo‰a

Lidická 16, 602 00 Brno
Tel.: +420 533 316 301

Tel./Fax: +420 533 316 410
www.mdb.cz

·éfredaktor:
Jef Kratochvil

Tisková mluvãí:
Lucie Brouãková

Lidická 16, 602 00 Brno
Periodikum registrováno  

pod ãíslem MK âR E 12150
152. ãíslo

Vydalo MdB za finanãní podpory
Ministerstva kultury âR

Uzávûrka: 20. 4. 2010
Náklad 7 000 ks

Titulní strana: 
Návrh kost˘mu Kukaãka z muzikálu
Ptákoviny, autor Andrea Kuãerová

N
áv

rh
 k

o
st

˘m
u

 K
o

À
ad

ra
 p

ro
 m

u
zi

ká
l 

P
tá

ko
vi

n
y:

 A
n

d
re

a 
K

u
ãe

ro
vá

, 
fo

to
: 

je
f 

K
ra

to
ch

vi
l

Obalka_cerven2010  25.05.2010 9:44  Stránka 1



F
o

to
: 

je
f 

K
ra

to
ch

vi
l 

SALON MdB SVETLANA SLOVÁKOVÁ

F
o

to
: 

je
f 

K
ra

to
ch

vi
l 

a 
T

in
o

 K
ra

to
ch

vi
l

V muzikálu
Snûhurka 
a 7 trpaslíkÛ,
reÏie: 
Stanislav Slovák

S Markétou 
Sedláãkovou
a Ivanou 
VaÀkovou
v tragikomedii
Tfii sestry,
reÏie: 
Stanislav 
Mo‰a

S Martinem Havelkou 
a Petrem Gazdíkem 

v muzikálu Nahá múza, 
reÏie: ·imon Caban

S Ivanou VaÀkovou
v tragikomedii
Tfii sestry,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Lenkou Janíkovou 
v muzikálu Mozart, 
reÏie: Stanislav Slovák

V muzikálu 
Peklo,
reÏie: Stanislav Mo‰a

V muzikálu
Snûhurka a 7 trpaslíkÛ,

reÏie: 
Stanislav Slovák

S Katefiinou Krejãovou 
v muzikálu 
Probuzení jara, 
reÏie: Stanislav Mo‰a

V muzikálu
Snûhurka a 7 trpaslíkÛ,

reÏie: 
Stanislav Slovák

V muzikálu 
Ptákoviny, 
reÏie: Stanislav Mo‰a

Jitka âvanãarová. Johana Gazdíková, Jana Musilová

Krist˘na ·ebíková

Finále Martin Havelka, Johana Gazdíková,  Jana Musilová, Jitka âvanãarová, Igor Ondfiíãek a sbor.

Hana Kovafiíková, Robert Rozsochateck˘

Jitka âvanãarová, 
Martin Havelka

reÏie: 
Stanislav Mo‰a

John Dempsey 
a Dana P. Rowe
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Nechtûj b˘t ãlovûkem, kter˘ je úspû‰n˘, 
ale ãlovûkem, kter˘ za nûco stojí.

Albert Einstein (14. bfiezna 1879 Ulm, Nûmecko 
– 18. dubna 1955 Princeton, New Jersey, USA) 

fyzik, jeden z nejv˘znamnûj‰ích vûdcÛ v‰ech dob. 
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Michal Isteník, Viktor Skála, Jaroslav Matûjka Jana Musilová, Petr ·tûpán

Jean Anouilh

ANEB âEST BOÎÍ
reÏie: Janez Starina

Pavel Kunert, 
Petr Gazdík, 
Petr ·tûpán
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Miroslava Koláfiová

PREMIÉRY:
22. kvûtna 2010 
23. kvûtna 2010

Petr Gazdík, Hana Holí‰ová

Viktor Skála, 
Jaroslav Matûjka, 
Michal Istenik, 
Petr ·tûpán

Petr ·tûpán, Eva Ventrubová, Petr Gazdík
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         Mezinárodní festival 
 Divadelní svět Brno
                 11.– 19. června 2010 

                zahájení { Noc kejklířů } radovánky v ulicích města
                                    poprvé { Kompletní přehlídka her Václava Havla  
   Hosté { ďarsko, 
                          Německo, Polsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko... 
    Pouliční program { Zábava a akce  
       Zakončení { Slavnost masek } karneval pro herce i diváky

Proč bychom se netěšili... 

Visegrad Fund

Spoluorganizují

Finančně podporují

www.bkc.cz                                                                                                www.divadelnisvet.cz

Pořádá



5

Mûstské divadlo Brno se podílí 
na organizaci mezinárodního festivalu 

DIVADELNÍ SVùT BRNO, 
kter˘ se koná 11. - 19. ãervna 2010. 

V rámci pfiehlídky 
v na‰em divadle uvidíte:

Jean Anouilh: BECKET ANEB âEST BOÎÍ
drama o pfiátelství a nenávisti
Mûstské divadlo Brno
11. 6. 2010 / âinoherní scéna 

Proslulá Anouilhova hra je ozdobou svûtov˘ch
jevi‰È uÏ dobré pÛlstoletí a jaksi ne a ne zestár-
nout. Snad proto, Ïe je prostû moudrá. Drama
s námûtem z anglické historie (12. století)  vyuÏí-
vá techniky "divadla na divadle" k evokaci vzru-
‰ujícího pfiíbûhu o pfiátelství a posléze rivalitû me-
zi králem Jindfiichem II. Plantagenetem a jeho
kumpánem, anglosask˘m feudálem Thomasem
Becketem. Ten jako noblesní kolaborant virtuóz-
nû "tanãí mezi vejci", jen aby si zachoval své v˘-
sady: je mlad˘, lehkomysln˘, chce Ïít a uÏívat si.
AÏ do chvíle, kdy ho král pfiinutí pfiijmout úfiad ar-
cibiskupa canterburského, hlavy církve v Anglii:
"Byl jsem ãlovûk beze cti, a najednou jsem ãest
zase na‰el, kfiehkou a zranitelnou jako dítû, ãest
BoÏí. A ta se stala i mou ctí." 
PfieloÏeno do obyãejn˘ch slov: Becket nachází
ztracenou dÛstojnost a poctivost k sobû samé-
mu. Pro tuto ãest Becket obûtuje pohodlí, maje-
tek, pfiátelství krále a vposled i Ïivot. V dramatu,
které se vyznaãuje Anouilhovou elegantní schop-
ností pojednat politikum vzru‰ivû a s nadsázkou,
such˘m humorem a brilantní konverzaãní vy-
brou‰eností oscilující mezi vtipem a filozofickou
meditací, mezi tragikou a komikou, oÏívají téma-
ta vzpoury individua proti zavedenému fiádu, sa-
moty jedince uprostfied druh˘ch, vztahu lidského
soukromí a svûta... 
Pfieklad: Jifií Îák
ReÏie: Janez Starina
Úprava: Janez Starina, Matic Starina, Jifií Závi‰

Scéna: JoÏe Logar
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Hudba: Mirko Vuksanoviã
Hrají: Petr Gazdík, Petr ·tûpán, Pavel Kunert,
Ján Jackuliak, Josef Jurásek, Rastislav Gajdo‰,
Stano Slovák, Viktor Skála, Jana Musilová,
Miroslava Koláfiová, Hana Holi‰ová, Jakub
Przebinda, Ladislav Koláfi, Jan Mazák, Eva
Ventrubová, Vojtûch Blahuta nebo Luká‰ Janota,
Michal Isteník, Jaroslav Matûjka a dal‰í.
Více informací na http://www.mdb.cz

Steven Sater, Duncan Sheik: 
PROBUZENÍ JARA
muzikál na motivy hry Franka Wedekinda
Mûstské divadlo Brno
11. 6. 2010 / Hudební scéna 

"PÛsobivé svícení ve fortelné reÏii, syté hudební
aranÏmá, nápaditá choreografie a v‰echny pû-
vecké v˘kony dûlají z brnûnského Probuzení jara
mistrn˘ divadelní kousek. A také zar˘vající se di-
váck˘ záÏitek..." L. Mareãek, MF Dnes
Evropsk˘ svût divadla zná dobfie dílo nûmeckého
dramatika Franka Wedekinda a jeho Probuzení
jara. Tuto kdysi skandální tragédii dûtství a do-
spívání vûnoval autor rodiãÛm a uãitelÛm, které
oznaãil za skupinu lidí totálnû neteãn˘ch a lho-
stejn˘ch k potfiebám mladé generace. Nové po-
jetí z pera americk˘ch autorÛ, libretisty a textafie
Stevena Satera a skladatele Duncana Sheika, je
v podobû muzikálové adaptace naprosto nová-
torské, otevfiené a strhující. Autofii pfiinesli na je-
vi‰tû dílo neb˘valé otevfienosti a pravdivosti, kte-
ré s tradovan˘m muzikálov˘m sklonem k senti-
mentu a romantiãnosti nemají nic spoleãného.
Pfiíbûh skupiny mlad˘ch lidí na sklonku 19. stole-
tí nab˘vá naprosto souãasného charakteru 
a jeho poselství je alarmující. Stále Ïivé mezige-
neraãní problémy mezi rodiãi a dûtmi, mezi dûtmi
a uãiteli ad. - osobní ambice, touhy, frustrace,
komplexy, rebelantství, neinformovanost, naivita,
pokrytectví, vzájemné nepochopení, pfiedsudky,
malomû‰Èáctví - to v‰e, vãetnû sexuality a prv-
ních erotick˘ch záÏitkÛ, je tu odkryto s odvahou,
nekompromisností a pfiirozeností mlad˘m lidem
vlastní. 
Svûtovû uznávan˘ muzikál získal sedm prestiÏ-
ních divadelních cen Tony. Dílo, které dokáÏe ro-
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zesmát i dojmout, se uÏ ãtyfii roky po své premi-
éfie na Broadwayi pfiedstavuje divákÛm v jihomo-
ravské metropoli.  
Pfieklad: Jifií Josek
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Dirigenti: Martin Procházka, Karel ·karka
Scéna: Jaroslav Milfajt
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Choreografie: Aneta Majerová
Tanãí, zpívají a hrají: Jifií Mach, Svetlana
Slováková, Luká‰ Janota,  Jakub Uliãník,
Vladimír ¤ezáã, Luká‰ Vlãek,  Viktor Polá‰ek,
Johana Gazdíková, Klára ·Èastná, SoÀa
Jányová,  Michaela Horká, Irena Konvalinová,
Milan Nûmec a dal‰í.
Spoluúãinkuje Orchestr Mûstského divadla Brno.
Délka pfiedstavení: 2:25 hod.
Více informací na http://www.mdb.cz

William Shakespeare: MACBETH
marnost boje proti osudu v krvavé tragédii
Divadlo PieÊƒ Koz∏a ve Vratislavi, Polsko
12. a 13. 6. 2010 / âinoherní scéna 
Mezinárodní soubor PieÊƒ Koz∏a, jehoÏ ãlenové
pocházejí kromû Polska také z Británie, Francie,
·védska a Norska, ãerpá z tradic vysoké evrop-
ské kultury, ale také z nejstar‰ích v Evropû do-
chovan˘ch hudebních a zpûvních projevÛ - jeho
inscenace jsou Ïivoucí studnicí evropského kul-
turního dûdictví. Prezentují se po celém svûtû 

a v rámci festivalu Divadelní svût v Brnû pfiedsta-
ví své nastudování jedné z vrcholn˘ch tragédií
Williama Shakespeara - Macbeth, a to ve zcela
v˘jimeãném pojetí.                                              
Slavná tragédie je dramatem zloãinu, svûdomí
a trestu a zároveÀ sondou do hlubin lidské du‰e,
z nichÏ se rodí zlo. Macbeth, skotsk˘ ‰lechtic
a hrdina, ãlovûk obdivovan˘ a uctívan˘ v‰emi,
podléhá ctiÏádosti a touze po moci natolik, Ïe se
dopou‰tí zloãinu nejtûÏ‰ího - krvavé královraÏdy.
Macbeth se vraÏdou domÛÏe moci nejvy‰‰í, sta-
ne se králem, ale aby si moc udrÏel, musí vraÏdit
dál, brodí se krví, stává se nelidskou bestií, ne-
tvorem, co chvíli kfiiãí na jevi‰ti svûta, jen aby po-
znal, Ïe jeho Ïivot je pust˘ Ïvást idiota, jen hluk
a vfiava - a neznamená nic.                                 
Za ztvárnûní Lady Macbeth získala Anna

Zubrzycki Cenu Mar‰álka Dolnoslezského voj-
vodství a Grzegorz Bral byl nominován na pres-
tiÏní vratislavskou divadelní cenu v kategorii
Nejlep‰í reÏie.
ReÏie: Grzegorz Bral  
Kost˘my: Cristina Gonzalez                                
Scéna: Mira ˚elechower-Aleksiun, Grzegorz Bral
Hrají: Gabriel Gawin, Anna Zubrzycki, Ian
Morgan, Faroque Khan, Ewan Downie, Kacper
Kuszewski, Anu Salonen                                    
Inscenace je hrána v anglickém jazyce.  
Délka pfiedstavení: 1:15 hod.
Více informací na http://www.piesnkozla.pl

Éva Pataki: EDITH A MARLENE
komorní muzikál
Nová scéna Bratislava
15. 6. 2010 / âinoherní scéna
Îivotopisy slavn˘ch osobností patfií k nejoblíbe-
nûj‰ím literárním ÏánrÛm. Maìarská dramatiãka
Éva Pataki na‰la pro hru Edith a Marlene inspi-
raci v Ïivotopisech dvou velk˘ch osobností 20.
století, francouzské ‰ansoniérky Edith Piaf a nû-
mecké divy koncertních pódií i filmového plátna
Marlene Dietrichové. 

KaÏdá z hrdinek proÏila svÛj neopakovateln˘ pfií-
bûh pln˘ vrcholn˘ch umûleck˘ch úspûchÛ 
i osobních zklamání. Hra provádí nejdÛleÏitûj‰ími
osudov˘mi milníky Ïivotní pouti pafiíÏského
Vrabãáka, jak Edith pfiezdívali. Pro pravdu, kte-
rou do sv˘ch songÛ vplétala, ji vdûãné publikum
upfiímnû milovalo.
Komorní, do muzikálu ladûná inscenace Edith
a Marlene není Ïivotopisnou hrou v pravém slo-
va smyslu. Je pfiedev‰ím obrazem rÛzn˘ch Ïivot-
ních principÛ a postojÛ. Jeden je oslavou spon-
tánní, upfiímné touhy Ïít Ïivot v kaÏdém okamÏi-
ku naplno. Ten druh˘ je obrazem racionálních Ïi-
votních rozhodnutí. My‰lenkovou sílu i divadelní
atraktivitu osudÛ podtrhává v˘bûr nejdÛleÏitûj‰ích
písní a tvorby Edith Piaf i Marlene Dietrichové.
Pfieklad: Jana Melichárková
Pfieklad textÛ písní: Daniel Hevier, ªudovít Petra‰ko
Hudební nastudování a dirigent: ªubomír Doln˘
Scéna: Peter JankÛ
Kost˘my: Simona Vachálková
Choreografie: Elena Zahoráková
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ReÏie: Ivan Holub
Hrají a zpívají: Kristína Turjanová, Karin Olasová,
Andrea Kiráºová, Du‰an Kaprálik, ªubomír Doln˘,
Róbert Halák, Ján Galloviã, Pfiemysl Boublík,
Pavol Plevãík, Lucia Vráblicová a dal‰í.
Tanãí: Mia Majeríková, Lucia Mankovecká,
Zuzana Náprstková a Adriána Pinková.
Délka pfiedstavení: 2:20 hod.
Více informací na http://www.novascena.sk

Percy Bysshe Shelley: CENCI 
tragédie
Mestno gledali‰ãe Ljubljana, Slovinsko
16. 6. 2010 / âinoherní scéna
Svûtoznám˘ anglick˘ romantick˘ básník Percy
Bysshe Shelley, znám˘ skvostn˘mi lyrick˘mi
básnûmi a nekonvenãním Ïivotním stylem, je au-
torem tragédie, v níÏ s vraÏednou vá‰ní líãí krva-
v˘ osud urozené rodiny CenciÛ. Inspirací byl au-
torovi skuteãn˘ pfiípad incestu a vraÏd v rene-
sanãní Itálii 16. století. Neodvratn˘ stfiet nevinné

Beatrice s tyranem rozhodujícím o osudu rodiny
nastoluje téma zloãinu a trestu stejnû pÛsobivû
jako ve slavném Dostojevského díle. Morální
zvrhlost jednotlivce i pokfiivenost spoleãnosti
v silném dramatu a jevi‰tním ztvárnûní slovinské-
ho divadla brnûnsk˘m divákÛm ne neznámého.
Pfieklad: Sreãko Fi‰er
ReÏie, scéna: Diego de Brea
Kost˘my: Leo Kula‰
Dramaturgie: Petra Pogorevc 
Hrají: Uro‰ Smolej, Jana Zupanãiã, Bernarda
Oman, Lotos Vincenc ·parovec, Jure Henigman,
Milan ·tefe
Délka pfiedstavení: 1:15 hod. (bez pfiestávky)
Více informací na http://www.mgl.si

Václav Havel: SPIKLENCI
politická tragikomedie
Západoãeské divadlo v Chebu
17. 6. 2010 / âinoherní scéna
Co si vlastnû o mnû myslí‰? Îe vrazím své vládû
kudlu do zad?
Absurdní komedie z roku 1971 o záchranû de-
mokracie v nejmenované latinskoamerické zemi.
KaÏd˘ sice splétá intriky proti kaÏdému, ale jde
pfiece o dobro vûci - vÏdyÈ základy nového reÏi-

mu jsou je‰tû tak kfiehké…! Jakákoliv podobnost
s dne‰kem ãistû náhodná…
„Jako bychom postavy a jejich ãiny dÛvûrnû zna-
li. Nemusíme se vracet do normalizaãních let, na
která vzpomínají uÏ jenom jejich tvÛrci v nov˘ch
pozicích… Jako by Havel na zaãátku 70. let vidûl
o tfiicet let dopfiedu. Do ãasÛ, kdy politiãtí paÀá-
cové pfii hlídání vlastních koryt volí na‰i budouc-
nost, aãkoli lidu je to uÏ zase fuk… HavlÛv pûta-
tfiicet let star˘ kousek je znovu cajt‰tykem.“

J. P. KfiíÏ, Právo 11. dubna 2008
ReÏie: Filip Nuckolls
Dramaturgie: Marta Ljubková
V˘prava: Pavel Kodeda
Hudba: Daniel Fikejz
Hrají: Vladimíra Vítová, Petr Batûk, Luká‰ JÛza,
Pavel Marek, David Bene‰, Diana Toniková, Petr
Koná‰, Pavla Jani‰‰ová, Kamil Prachafi, Jindfiich
Kotula, Jarmila ·imãíková, Jindfiich Skopec,
Martin Jurajda, Klára ·tûpánková, Petr Koná‰
Délka pfiedstavení: 2:40 hod.
Více informací na http://www.divadlocheb.cz

Na cizojazyãn˘ch pfiedstaveních bude pouÏito
titulkovacího zafiízení. 

Vstupenky lze zajistit v pokladnû Mûstského
divadla Brno, Lidická 16, 602 00  Brno, 
kaÏd˘ v‰ední den od 8.00 do 20.00 hodin,
v sobotu a v nedûli uÏ hodinu a pÛl pfied za-
ãátkem pfiedstavení. Jednotlivé lístky lze re-
zervovat také telefonicky na ãísle 
533 316 347 nebo mailem na adrese: 
predprodej@mdb.cz. Hromadné objednávky
vyfiizuje komerãní oddûlení na 
telefonních ãíslech 533 316 410 a 533 316 318 
(e-mail: komercni@mdb.cz).

Více informací o festivalu naleznete na strán-
kách http://www.divadelnisvet.cz.
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Jifií Îáãek
Zdenek Merta

ReÏie: Stanislav Mo‰a

Stanislav Mo‰a, 
Jifií Îáãek

Andrea Kuãerová, 
Stanislav Mo‰a, 
Alan Novotn˘, Mária Lalková, 
Martina Severová

Zdena Herfortová, 
Viktor Skála, 
Jaroslav Matûjka

Jifií Îáãek, 
Andrea Kuãerová, 
Stanislav Mo‰a

Barbora Javorová, 
Roman Onderka, 

Stanislav Mo‰a

Luká‰ Vlãek, 
Erik Pardus
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Du‰an Vitázek, Martin Havelka, 
Pavla Vitázková, Jan Mazák, Viktor Skála 

Tomá‰ Sagher a sbor

Ptaãí sbor

Premiéra 24. dubna 2010
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Herec Zdenûk Junák je takov˘ srdeãn˘
hromotluk, se kter˘m se povídá jedna ra-
dost. Za nic se neschovává, slova pentlí
a ‰pendlí pfiehlednû. Tu pfiidá historiku,
jednou si dokonce sám fiekne o otázku.
Tento nezvykl˘ obrat na konci rozhovoru je

ale víc neÏ povolen˘. Zdenûk Junák se to-
tiÏ chtûl pochlubit moÏná nejvût‰í událostí
leto‰ního roku. Po prázdninách se stane
dûdeãkem a pro jistotu hned dvojnásob-
n˘m. A radost z této své nastávající praro-
diãovské funkce má stejnû silnou jako uÏ
léta z divadla. Ano, Zdenûk Junák je jed-
ním z hercÛ, ktefií o své vá‰ni pro divadlo
a doslova Ïivotní potfiebû zÛstat mu na-
blízku hovofií bez teatralit, silnû, zdravû
a upfiímnû. Bavili jsme se o létû, konãící

sezonû a byl by hfiích si s tako-
v˘m zku‰en˘m hercem neza-
mudrovat o divadle jen tak.
Nedostavuje se k hercÛm
v ãervnu tfieba pocit marnos-
ti, kdyÏ jsou v publiku ãasto
uÏ fiady profiídlé a o‰ívající se
lidé myslí víc na léto neÏ di-
vadlo?
V na‰em divadle to tak nefun-
guje. V posledních letech b˘val
ãerven navíc mûsícem divadel-
ního festivalu Dokofián pro hu-
dební divadlo a lidí k nám prou-
dilo plno. Do divadla se chodí
i pfied létem.
Vy jste zku‰en˘ herec.
Pojìme se tedy bavit o publi-
ku. Co podle Vás lidi v hledi‰-
ti dokáÏe nejvíc na‰tvat kro-
mû toho, Ïe jde tfieba o blbû
udûlan˘ ‰píl?
To jste uhodil hfiebíãek na hla-
viãku. KdyÏ je to na jevi‰ti nuda,
diváci se ãasto vrtí na Ïidlích.
Dal‰ím nepfiíjemn˘m faktorem
mÛÏe b˘t také délka. Divák
chce b˘t v divadle pfiedev‰ím
baven, kdyÏ není, je to spatnû.
KdyÏ je to navíc je‰tû pûkná po-
dívaná, ne‰etfií se na v˘pravû
a kost˘mech jako tfieba z po-
slední doby Ptákoviny, je ta po-
dívaná taková zakulacená.
Divák se také ãasto vrtí, kdyÏ to
pro nûj není srozumitelné, ale
nefiíkám, Ïe se v‰e musí do hle-
di‰tû servírovat po lopatû.
Vy jste zfiejmû typick˘ proto-
typ lidumila, Ïe?
Lidi jsou pro mne v‰echno

a mám je uÏ z podstaty rád. Samozfiejmû
kromû tûch, ktefií se do vás naváÏejí.
Pokfiikují na vás na ulici tfieba i nûco nega-
tivního.
Stává se Vám to ãasto?
Stávalo se mi to hodnû ãasto tfieba v ob-
dobí kolem inscenace Kean IV. Nejdfiíve
jsem tam hrál Prince Waleského a posléze
krále Jifiího IV. Na jevi‰ti jsem se objevil 
úplnû nah˘, coÏ asi nûkteré lidi iritovalo.
Nyní jste v inscenaci Ptákoviny jen top-
less. Bûháte po jevi‰ti jako zápasník
sumo. To se také vefiejnosti nelíbí?
Koneãnû jsem mohl na jevi‰ti prodat svoji
vanu. Nikdo mne nenutil hubnout.
Dokonce ani mÛj pan doktor ne. Ale vidíte,
do divadla chodí sprosté dopisy a mejly,
ale nikdo je nepodepí‰e. To je sprosté.
Rád bych s tûmi pisateli zapfiedl diskusi.
Tfieba jestli se sami doma koupou v teplá-
kové soupravû Adidas nebo vidûli zápas-
níka sumo v nûjakém hábitu.
B˘váte Vy sám nûkdy divákem?

âERT Tù VEM
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ZDENùK
JUNÁK
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Ano. Do divadla chodím ãasto. V kvûtnu
jsem dohnal nûkteré resty na domácí scé-
nû, takÏe znám ve‰kerou na‰i produkci.
Tfieba v Mahence jsem byl naposled uÏ
dávno, ale chystám se tam na tfii inscena-
ce. Pravidelnû chodím na projekt Listování
svého hereckého kolegy Luká‰e Hejlíka.
Chystám se do Buranteatru, jelikoÏ kdyÏ
kolegové Isteník a Matûjka hrající i na této
scénû, chtûjí mít volno, já musím na
jevi‰tû.
Jak˘ je Zdenûk Junák divák?
Rozãiluje se tfieba vnitfinû, Ïe by
nûco udûlal ãi zahrál jinak a líp?
To vÛbec ne. Mnû na zaãátku vÏdy
silnû bu‰í srdce. Mám stra‰nou tré-
mu za kolegy, aby jim to dobfie do-
padlo. Opravdu. Navíc, kdyÏ se mi to
pfiedstavení líbí, mám ‰ílenou touhu
stát tam s nima na jevi‰ti.
A co dûlá herec Junák, kdyÏ je
vlaÏn˘ nebo pfiímo na‰tvan˘?
Já jsem opravdu vÏdy shovívav˘
k hercÛm. KdyÏ se mi nûco nelíbí,
zlobím se na reÏiséra. Je to logické,
znám svoji profesi a v‰echny obtíÏe
herectví i z druhé strany.
Respektovaná teatroloÏka, profe-
sorka Eva Stehlíková,  míní a neo-
pomíná mi kouzelnû pfiipomínat,
Ïe herci jsou podle ní nejbezbran-
nûj‰í sloÏkou divadla...
To je krásné tvrzení. A já nevûfiím to-

mu, Ïe existuje herec, kter˘ by chtûl úmy-
slnû nûjakou inscenaci po‰kodit. Mne uãil
uÏ pfied mnoha roky na JAMU docent
Hyn‰t. Nabádal nás vÏdy, Ïe kdyÏ se nám
nûco nedafií, máme zaãínat pfiedev‰ím od
sebe. Nesvádût svoji neschopnost na
kost˘m, na svícení. Tfieba je ve hfie ‰patná
pfiíprava nebo nedostatek talentu. Nûkdy
mû ale schválnosti reÏisérÛ dokáÏou 
opravdu vytoãit.
A jak˘ jste herec Vy? Jste neodmlouva-
jící v˘konná a v‰eplnící ma‰ina nebo
chcete b˘t aktivní spolutvÛrce a reÏisé-
rÛm do toho tfieba i mluvíte?
Já si vÏdy nejdfiív poãkám, s ãím drama-
turg a reÏisér pfiijde. Nefiíkám dopfiedu ja-
ko mazánek ve tfiídû, já bych to myslel tak
a tak. Mrzí mû, Ïe u velk˘ch projektÛ od-
padávají ãtené zkou‰ky. Jeden dva dny
ãtení a jde se na jevi‰tû. Já mám rád ãte-
né zkou‰ky tfieba dvanáct dnÛ, oposlou-
cháte si kolegy, nauãíte se perfektnû text.
Jsem vyãkávající herec, kdyÏ ale reÏisér
na jevi‰ti chce, nabídnu mu, co ráãí. I kdyÏ
mi jednou reÏisér âernín fiekl, aÈ mû na 
jevi‰ti netrefí pepka. Ale lépe je pfiehnat
a ubírat neÏ vÛbec nic. Jsem víc pudov˘
neÏ pfiem˘‰liv˘ herec.
V ãem bylo na plo‰e konãící sezony pu-
dovému herci Junákovi nejlíp a proã?
Obrovsk˘m záÏitkem pro mne bylo zkou-
‰ení muzikálu Probuzení jara. Pfiedtím
jsem nikdy tento text o zkostnatûlosti
a konzervativnosti star‰ích a probouzející
se sexualitû teenagerÛ nikdy ani jako hru
neznal.  ¤e‰í se tam témata jako sebe-
vraÏda, homosexualita, pohlavní obtûÏo-
vání vlastních dûtí. Pracovali jsme s téma-
ty, o kter˘ch se málo mluví a pfiitom jsou
souãasné. Musím také pfiiznat, Ïe hrát pe-
dofila a osahávat na jevi‰ti vlastní dceru se

11

S Klárou ·Èastnou, 
Ivanou Skálovou,
Martou Prokopovou 
a Michaelou Horkou 
v muzikálu 
Probuzení jara, 
reÏie: Stanislav Mo‰a

V komedii 
Charleyova teta, 
reÏie: Gustav Skála
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mi nehrálo moc dobfie.
Jak reagujete, kdyÏ se Vám nûco nelíbí?
¤íci napfiímo, Ïe se mi nûco nelíbí, mohu
jenom svému nejlep‰ímu kamarádovi.
U mne do toho spadá Zdena Herfortová,
Stano Slovák, Petr ·tûpán, Viktor Skála,
Tomá‰ Mazák, Pavlínka Vitázková a mÛj
guru Erik Pardus.
To je ale aÏ jakási schizofrenie ãi závan
dob minul˘ch, kdy se doma a na vefiej-
nosti mohly a musely fiíkat zcela jiné vû-
ci...
Tady samozfiejmû není Ïádn˘ politick˘ roz-
mûr. Mám na mysli to, Ïe ne kaÏd˘ zaãíná
od sebe. Chcete tfieba
mlad‰ímu kolegovi v dob-
ré vífie poradit a on vás od-
mítne stylem: VraÈ se do
hrobu dûdku, já pfiece sta-
tuju v jednom muzikálu
v Praze. 
V hudební politické sati-
fie Ptákoviny v jisté pa-
sáÏi parodujete hlavu
na‰eho státu. Ptákoviny
tedy pro Vás byly také
pomysln˘m bonbon-
kem?
Leto‰ní sezona se tfiemi
vzpomínan˘mi tituly ke
mnû byla vcelku skoupá.
A karikování Václava
Klause bylo trochu z nou-
ze ctnost. ReÏisér Mo‰a to
chtûl podtrhnout souãas-
ností. Viktor Skála má
zmáknutého Zemana a já
se snaÏil o Klause. On je
ale v˘born˘, protoÏe tfieba
zopakuje jedno slovo
v jedné vûtû ãtyfiikrát.
Tady to ne‰lo, protoÏe
scénáfi Jifiího Îáãka je

12

v krásn˘ch ver‰ích, které mají své
metrum a nedají se rozbít podob-
nou mluvní finesou na‰eho prezi-
denta.
Jak jste tedy svého Klause nebo
tedy jeho humornou podobu
studoval?
Je‰tûÏe máme internet. Na You
Tube jsem si na‰el nûkolik jeho
projevÛ a studoval je. Václav Klaus
pro mne byl nejjednodu‰‰í.
Humor dost ãasto tûÏí z imitová-
ní znám˘ch lidí a jejich zpÛsobu
vyjadfiování. Vy sám se k tomu
tfieba i jako moderátor vracíte?
Nikdy jsem to nedûlal. Maximálnû
nûkoho cituju. Imitátofii si dost ãas-
to pfiidávají vlastní vtipy a ãasto to
není ani humorné, ani moc ko‰er.
My tentokrát ty politiky napodobu-
jeme barvou hlasÛ, ale nedáváme
jim do pusy Ïádné tvrdé vtípky, ale

texty Jifiího Îáãka. Vlastnû je nijak extra
neshazujeme a neuráÏíme.
Pojìme udûlat pofiádek i ve Va‰ich akti-
vitách mimodivadelních...
Dûlám dabing, moderuju a hrávám s kape-
lou Vinafi‰tí romantici. Musím se v‰ak vrá-
tit i k divadlu. Nedávno jsem zaskakoval za
SváÈu Skopala v Divadle na Vinohradech.
Mûli vyprodan˘ barák a já nemûl to srdce
odmítnout. Dopadlo to dobfie a tak mi na-
bídli je‰tû dal‰í reprízu. A já zaskakoval
kdysi dávno jen v Uherském Hradi‰ti a jed-
nou v Divadle na provázku za Jirku Pechu.
I proto to byla tak potû‰ující záleÏitost.

S Janem Mazákem 
a Petrem Gazdíkem 

v muzikálu Ptákoviny, 
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Luká‰em Janotou 
v muzikálu Probuzení jara, 
reÏie: Stanislav Mo‰a
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S Lenkou Filipovou Kudelovou jsem dûlal
‰ansonov˘ pofiad k osmdesátinám textafi-
ky Jifiiny Fikejzové. S m˘m kolegou a mi-
láãkem Erikem Pardusem stále jezdíme
s pofiadem âetníci na cestách.
No vidíte, na Va‰e uÏ mnohokrát pro-
brané angaÏmá v âetnick˘ch humores-
kách jsem se ptát uÏ nechtûl a vidím, Ïe
není zbytí. Jak ãasto jste jako prvore-
publikoví ãetníci Ïádáni o vystoupení?
AÏ tfiikrát do mûsíce. Já si pfiipadám uÏ ja-
ko Karel Fiala. Tento operetní bard natoãil
svého slavného Limonádového Joe uÏ
v ‰edesát˘ch letech a dodnes v‰ude chodí
v bílé kovbojské ko‰ili a klobouku.
Podmínkou na‰ich vystoupení je, Ïe na so-
bû musíme mít právû uniformy, které si
fiádnou smlouvou z âeské televize pÛjãu-
jeme. Platíme z tûch ohozÛ fiádn˘ nájem.
Erik Pardus jako stráÏmistr Zahálka
a Vy jako praporãík AmbroÏ slavíte nej-
vût‰í úspûchy kde?
V seriálu zaznûlo, Ïe Zahálka je z Deblína.
Erik Pardus uÏ pfied tfiemi lety pfiijal ãestné
obãanství právû v Deblínû. Dokonce se 
uvaÏovalo, Ïe v tomto mûstysu bude mít
i ulici. BohuÏel zbyla jenom jedna, která
vedla kolem kostela a konãila na smeti‰ti.
Pfii té slávû udûlování ãestného obãanství
se ale deblínsk˘m zÏelelo i AmbroÏe a tak
zfiejmû proto mne zdej‰í dobrovolní hasiãi
vytroubili a pfiijali za svého ãestného ãlena.
Od té doby tam jezdíme. Jinak ale vystu-
pujeme opravdu napfiíã republikou.
Pan Fiala jako Limonádov˘ Joe,
Ladislav Chudík jako Doktor Sova ãi
Milo‰ Kopeck˘ jako doktor ·trosmajer.
Nûkdy figura dokonale pfiekryje herce.
Nebál jste se nûãeho takového?
Toto nám asi opravdu nehrozí. Ale Josefu
Vinkláfiovi alias zápornému doktoru
Cvachovi nechtûli prodávat banány. To je
ale pfiece bezvadné. Takové historky svûd-
ãí zejména o tom, Ïe jste to zahrál dobfie
a pravdivû.
BlíÏíme se k létu. Pojìme k volnému ãa-
su. Jak˘ jste sportovec?

Jsem uÏ léta ãlenem fotbalové Bolkovy je-
denáctky. Hraju tam cokoliv. Vloni mi fieza-
li nohu a lékafi Ziegelbauer mi doporuãil, 
abych se ‰etfiil, na fotbal abych zapomnûl.
Pak mû vidûl hrát a tuto aktivitu mi naopak
schválil. ¤ekl mi, Ïe pr˘ se pfii hfie po tom
trávníku jen procházím a to pr˘ je zdravé.
Prvních 45 minut jdu na jednu stranu hfii‰-
tû a druh˘ch 45 minut se vracím zpût, sa-
mozfiejmû pfies nûkolik obãerstvovacích
stanic.
Îádn˘m jin˘m sportÛm neholdujete?
Máme v divadle fitko a já si umiÀuju, Ïe
zaãnu chodit. Zatím alespoÀ na ten chodí-
cí pás. A v létû se projedu na kole.
A na co se nyní tfieba nejvíc tû‰íte? 
Îe budu dûdeãek. Moje dcera ãeká dvoj-
ãata. Tím opravdu Ïiju a na fiíjen uÏ se moc
tû‰ím. Mûl jsem obavy, Ïe se toho nedo-
ãkám. Pfií‰tí rok mi bude ‰edesát a tak pfie-
m˘‰lím, Ïe bychom s kapelou v˘hledovû
nûco natoãili.
Dfiíve jste provozoval  i restauraci. UÏ
nejste hostinsk˘ bokem?
Pro jednoduchost fiíkám, Ïe jsem zkracho-
val. Ten objekt se naráz sanoval a jako
souãást VUT zboural. UÏ jsem vyléãen˘
a drÏím se svého kopyta, tedy divadla. Aby
hospoda jela musíte v ní b˘t osobnû.
Tak vzhÛru do léta. Co Vás ãeká
o prázdninách?
Budu leno‰it a hodnû ãíst. S mojí Ïenou uÏ
tradiãnû nav‰tívíme ¤ecko. Doufám, Ïe se
to tam uklidní. Ale my jezdíme na ostrovy,
kde asi Ïijou jinak neÏ ve velk˘ch pevnin-
sk˘ch mûstech. Ve Valticích pojedu na tfii
dny do speciálního motelu, odkud budou
vyráÏet na kole po vinafisk˘ch stezkách.
KaÏd˘ rok nav‰tûvuju tfii hrady, to uÏ je tra-
dice. Ani letos nevynechám Buchlov,
Bouzov a Pern‰tejn. A opravdu celé
prázdniny se budu tû‰it na ta dvû oãeká-
vaná pacholátka.

Lubo‰ Mareãek 
foto: Jef Kratochvil

K v˘znaãnému Ïivotnímu jubileu pfii‰li Ing. Lubomíru Spáãilovi poblahopfiát kolegové z divadla. Na snímcích hudební 
skladatel Zdenek Merta, principál Stanislav Mo‰a a Eva Hrbáãková, Sylvie Mazáková a Sylva Smutná. Foto: Tino Kratochvil
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Herec Petr Gazdík provázel pana Ivo ·loufa a jeho sestru Evu po lond˘nsk˘ch
muzikálov˘ch divadlech. Pan Ivo ·louf byl 555 555 divákem muzikálové scény

Mûstského divadla Brno a byl za v‰echny pfiíznivce brnûnského divadla 
odmûnûn cestovní kanceláfií âEDOK fakultativním v˘letem do Lond˘na. 

Sourozenci shlédli muzikály: Fantom opery, Wicked a Lví král. 
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Primátor mûsta Brna 
Roman Onderka

Petr Gazdík, 
Stanislav Mo‰a

V primátorském salonku

Primátor mûsta Brna
Roman Onderka 
pozval na radnici 
ãerstvé drÏitele 
prestiÏních cen Thálie
a podûkoval jim 
za dobrou reprezentaci
mûsta. 
Mûstské divadlo bylo
zastoupeno hercem,
reÏisérem a ‰éfem
muzikálové sekce
Petrem Gazdíkem.

15
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SVATOJÁNSKÁ KYTIâKA 
PRO VÁCLAVA MÜLLERA

24. ãervna 2010 vstoupí mezi osmdesátníky
Václav Müller, dlouholet˘ vedoucí osvûtlovaãské-
ho pracovi‰tû (ale také zdej‰í ‰éf v˘roby dekora-
cí i kost˘mÛ nebo zodpovûdn˘ bezpeãnostní
technik) Mûstského divadla Brno (i pfiedchozího
Divadla bratfií Mr‰tíkÛ) a pfiední funkcionáfi Svazu
ãesk˘ch divadelních ochotníkÛ, nositel vyzname-
nání Zlat˘ harlek˘n i Zlat˘ odznak J. K. Tyla. Jeho
oblíbená ko‰atá osobnost, ve sv˘ch zájmech
soustavnû propojující sféru profesionální s ama-
térskou, je dobfie známá nejen umûlecko-tech-
nick˘m ãlenÛm MdB, ale rovnûÏ vût‰inû ãesk˘ch
a moravsk˘ch pûstitelÛ ochotnické Thálie, které
v rozliãn˘ch oblastech obûtavû zasvûtil pûta‰e-
desát rokÛ svého plodného Ïivota. 

Václavu Müllerovi jsme vûnovali shrnující
medailonek u pfiíleÏitosti jeho pûtasedmdesátin
(Dokofián, ãerven 2005), takÏe se tentokrát ome-
zíme jen na v˘bûrové pfiipomenutí nûkter˘ch fak-
tÛ. Brnûnsk˘ rodák pÛsobil v MdB
nepfietrÏitû pfies ãtyfii dekády (v ob-
dobí 1963-2004) a spolupracoval te-
dy s mnoha jeho fiediteli, reÏiséry,
v˘tvarníky a dal‰ími tvÛrci. Uplat-
Àoval se nejen coby vynikající od-
borník na technickou stránku prak-
tického dotváfiení scénografické
sloÏky témûfi v‰ech tehdej‰ích na-
studování, ale téÏ jako pfiíleÏitostn˘
herec (Páskovo pojetí Dürrenma-
ttovy Náv‰tûvy staré dámy,
Polákova úprava Ibsenova Peera
Gynta aj.). ·iroce pojímané sféfie di-
vadelní techniky a jevi‰tního provo-
zu se t˘kala také Müllerova sou-
stavná ãinnost lektorská, pedago-

gická (FF MU, VUT), Ïurnalistická (de-
ník Rovnost, revue Amatérská scéna),
rozhlasová (Radio Proglas) a publi-
kaãnû odborná (vyhledávaná skripta
a broÏury jako kupfi. Svûtlo v rukou re-
Ïiséra, obsaÏn˘ Divadelnû technick˘
slovník, Popis divadelní budovy
a technického zázemí, Abeceda javis-
kovej techniky atd.).

V nûkolika kontinuálních liniích pro-
bíhala rovnûÏ jubilantova souãinnost
s amatérsk˘mi soubory. Z titulu náplnû
rozliãn˘ch funkcí v SâDO na mûstské,
krajské i celostátní úrovni, ale pfiede-
v‰ím kvÛli nebûÏné divadelnické po-
sedlosti absolvoval coby zku‰en˘ or-
ganizátor ãi uváÏlivû hodnotící porotce
nejrÛznûj‰í soutûÏe, festivaly, pfiehlíd-
ky a dílny. Sám získával ostruhy v po-

lovinû padesát˘ch let u pozdûji renomovaného
brnûnského Divadelního studia Josefa Skfiivana.
Ve vyzrál˘ch letech se jeho reÏisérská, drama-
turgická i scénografická aktivita soustfiedila 
zejména do královopolského Dûlnického divadla
a husovického Svatoboje (inscenoval tu 
mj. Molièrova Zdravého nemocného nebo
Calderonovu alegorii Velké divadlo svûta).
KolektivÛ z celé Moravy, kter˘m rÛzn˘m zpÛso-
bem konkrétnû pomáhal,  bychom na‰li nejspí‰
nûkolik desítek. 

Pfiedpokládáme, Ïe právû v pfiípadû v‰e-
stranného divadelníka tûlem i du‰í Václava
Müllera není ani dnes Ïádné definitivní bilanco-
vání – zde beztak jen neúplné – na místû. Na
prahu léta mu tedy upfiímnû podûkujme a za
v‰echny jeho pfiátele popfiejme dostatek zdraví
a sil k naplnûní dosud neuskuteãnûn˘ch tvÛrãích
plánÛ.  

Vít Závodsk˘

16
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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 ná-
vratu 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 fietû-
zec komick˘ch situací, nedorozumûní, zámûn a zmatkÛ...
Eduardo Rovner ve své komedii o nádhernû vitální, byÈ
mrtvé Ïenû, neopakovateln˘m zpÛsobem vystihuje dÛleÏi-
tost 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.

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

Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a: 
SNY SVATOJÁNSK¯CH NOCÍ
Muzikálová féerie na motivy hry Williama Shakespeara
Sen noci svatojánské, byla v roce své premiéry v roce
1991 ocenûna âesk˘m hudebním fondem jako nejlep‰í
inscenace roku. Jedná se o první ze série muzikálÛ ús-
pû‰né brnûnské autorské dvojice Zdenek Merta 
a Stanislav Mo‰a. JiÏ devatenáct let je inscenace na re-
pertoáru brnûnského Mûstského divadla a s úspûchem
se hrála nejen na jeho jevi‰ti, ale nûkolik desítek uvede-
ní se doãkala i na KfiiÏíkovû fontánû v Praze, v anglické 
a nûmecké verzi pak slavila úspûch na zájezdech v mno-
ha evropsk˘ch zemích (Finsko, Rakousko, Slovensko,
Slovinsko, Nûmecko). Nyní, po dvou letech, hrajeme Vá‰
oblíben˘ muzikál koneãnû zase v Brnû, a to pod ‰ir˘m
nebem na Biskupském dvofie. Vychutnejte si desítky ni-
tek snov˘ch variací a kouzelnou oslavu lásky v neopako-
vatelné atmosféfie romantického prostfiedí pod Petrovem!
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Ale‰ Slanina, Markéta Sedláãková, Igor Ondfiíãek,
Zdenûk Bure‰, Tomá‰ Sagher, Johana Gazdíková,
Radka Coufalová, Karel ·karka, Robet Jícha, Petr
Brychta, Ivana Skálová, Karel Mi‰urec, Erika Kubálkova.

Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU
Novoromantická komedie Edmonda Rostanda Cyrano 

â I N O H E R N Í  S C É N A

Jean Anouilh: BECKET ANEB âEST BOÎÍ
Proslulá Anouilhova hra je ozdobou svûtov˘ch jevi‰È uÏ
dobré pÛlstoletí a jaksi ne a ne zestárnout. Snad proto, Ïe
je prostû moudrá. Drama s námûtem z anglické historie
(12. století) vyuÏívá techniky „divadla na divadle“ k evo-
kaci vzru‰ujícího pfiíbûhu o pfiátelství a posléze rivalitû
mezi králem Jindfiichem II. Plantagenetem a jeho kumpá-
nem, anglosask˘m feudálem Thomasem Becketem. Ten
jako noblesní kolaborant virtuóznû „tanãí mezi vejci“, jen
aby si zachoval své v˘sady: je mlad˘, lehkomysln˘, chce
Ïít a uÏívat si. AÏ do chvíle, kdy ho král pfiinutí pfiijmout 
úfiad arcibiskupa canterburského, hlavy církve v Anglii:
„Byl jsem ãlovûk beze cti, a najednou jsem ãest zase na-
‰el, kfiehkou a zranitelnou jako dítû, ãest BoÏí. A ta se
stala i mou ctí.“ 
PfieloÏeno do obyãejn˘ch slov: Becket nachází ztracenou
dÛstojnost a poctivost k sobû samému. Pro tuto ãest
Becket obûtuje pohodlí, majetek, pfiátelství krále a vpo-
sled i Ïivot. V dramatu, které se vyznaãuje Anouilhovou

elegantní schopností pojednat politikum vzru‰ivû a s nad-
sázkou, such˘m humorem a brilantní konverzaãní vy-
brou‰eností oscilující mezi vtipem a filozofickou meditací,
mezi tragikou a komikou, oÏívají témata vzpoury indivi-
dua proti zavedenému fiádu, samoty jedince uprostfied
druh˘ch, vztahu lidského soukromí a svûta... 
ReÏie: Janez Starina
Hrají: Petr Gazdík, Petr ·tûpán, Pavel Kunert, Ján
Jackuliak, Josef Jurásek, Rastislav Gajdo‰, Stano
Slovák, Viktor Skála, Jana Musilová, Miroslava Koláfiová,
Hana Holi‰ová, Jakub Przebinda, Ladislav Koláfi, Jan
Mazák, Eva Ventrubová, Vojtûch Blahuta nebo Luká‰
Janota, Michal Isteník, Jaroslav Matûjka a dal‰í.

Francis Veber: BLBEC K VEâE¤I
V zemi galského kohouta se nerodí pouze vynikající víno
a skvûlé s˘ry. Snad díky pohnut˘m dûjinám je Francie ze-
mí, která rodí i znamenité komedie. Pierre Brochant má
s pfiáteli podivuhodn˘ zvyk. KaÏd˘ t˘den pozvou na ve-
ãefii nûjakého prostého, respektive hloupého ãlovûka
a cel˘ veãer se potom baví na úãet tohoto „blbce, tupce,
osla“, aniÏ by dotyãn˘ vûdûl, Ïe se mu spoleãnost vysmí-
vá. Dal‰ím takov˘m obûtním beránkem mûl b˘t i Francois
Pignon, jehoÏ nejvût‰í zábavou je stavût modely rÛzn˘ch
budov ze sirek. Obvykl˘ veãírek se ov‰em nekoná.
Situace se podle pravidel situaãní komedie zamotává,
kdyÏ Pierrovi oznámí Ïena, Ïe jej opou‰tí. Na pomoc ne-
‰Èastnému manÏelovi zÛstává pouze jednoduch˘
Francois, jehoÏ vinou se do dûje pfiiplete spirituálnû ‰íle-
ná milenka, ‰kodolib˘ (ne)pfiítel a dokonce kontrolor da-
Àového úfiadu. Mistrnû vybudovaná zápletka s jiskrn˘mi
dialogy pochází z pera francouzského autora Francise
Vebera, kter˘ je znám˘ i jako filmov˘ autor a reÏisér. Tuto
komedii plnou omylÛ, nedorozumûní, gagÛ a vá‰ní s mra-
voliãn˘m koncem uvedeme v reÏii ZdeÀka âernína.
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Erik Pardus, Luká‰ Hejlík, Jana Glocová nebo
Lenka Janíková, Patrik Bofieck˘, Alan Novotn˘, Pavla
Vitázková, Martin Havelka.

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˘
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âERVEN

âINOHERNÍ SCÉNA HUDEBNÍ SCÉNA
úter˘ Jean Anouilh C2
19.30 Becket aneb âest BoÏí
stfieda Jean Anouilh AB3
19.30 Becket aneb âest BoÏí
ãtvrtek Jean Anouilh A4
19.30 Becket aneb âest BoÏí
pátek Jean Anouilh C5 
19.30 Becket aneb âest BoÏí
sobota Jean Anouilh A6
19.30 Becket aneb âest BoÏí
nedûle Francis Veber
19.30 Blbec k veãefii
pondûlí Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci
úter˘ Robin Hawdon E2
19.30 Dokonalá svatba
stfieda Robin Hawdon zakoupeno
19.30 Dokonalá svatba
ãtvrtek Jean Anouilh D
19.30 Becket aneb âest BoÏí

V RÁMCI FESTIVALU DIVADELNÍ SVùT BRNO
pátek Jean Anouilh (MdB) AB5
19.30 Becket aneb âest BoÏí
sobota W. Shakespeare (Divadlo PieÊƒ Koz∏a Vratislav / Polsko)
19.00 Macbeth
nedûle W. Shakespeare (Divadlo PieÊƒ Koz∏a Vratislav / Polsko)
19.00 Macbeth
úter˘ Éva Pataki (Nová scéna Bratislava)
20.30 Edith a Marlene
stfieda Percy Bysshe Shelley (Mestno gledali‰ãe Ljubljana / Slovinsko)
20.30 Cenci
ãtvrtek V. Havel (Západoãeské divadlo Cheb)
19.00 Spiklenci

pátek Robin Hawdon C5
19.30 Dokonalá svatba
nedûle Robin Hawdon
19.30 Dokonalá svatba
pondûlí Francis Veber
19.30 Blbec k veãefii
úter˘ Jean Anouilh AB2
19.30 Becket aneb âest BoÏí
stfieda Francis Veber
19.30 Blbec k veãefii
stfieda Z. Merta, S. Mo‰a Brno, Biskupsk˘ dvÛr
20.30 Sny svatojánsk˘ch nocí
ãtvrtek Jean Anouilh C4
19.30 Becket aneb âest BoÏí
ãtvrtek Z. Merta, S. Mo‰a Brno, Biskupsk˘ dvÛr
20.30 Sny svatojánsk˘ch nocí
pátek Jean Anouilh A5
19.30 Becket aneb âest BoÏí
pátek Z. Merta, S. Mo‰a Brno, Biskupsk˘ dvÛr
20.30 Sny svatojánsk˘ch nocí
sobota Jean Anouilh AB6
19.30 Becket aneb âest BoÏí
nedûle Jean Anouilh E7
19.30 Becket aneb âest BoÏí
pondûlí Jean Anouilh AB1
19.30 Becket aneb âest BoÏí
úter˘ Jean Anouilh A2
19.30 Becket aneb âest BoÏí
stfieda E. Rostand Brno, Biskupsk˘ dvÛr
20.30 Cyrano z Bergeracu
ãtvrtek E. Rostand Brno, Biskupsk˘ dvÛr
20.30 Cyrano z Bergeracu

2.6.
3.6.
4.6.
5.6.
6.6.
8.6.
9.6.

11.6.
13.6.
14.6.
17.6.
20.6.
21.6.
25.6.
26.6.
27.6.
28.6.

stfieda Jerry Herman, Michael Stewart
19.30 Hello, Dolly!
ãtvrtek Jerry Herman, Michael Stewart
19.30 Hello, Dolly!
pátek Jerry Herman, Michael Stewart
19.30 Hello, Dolly!
sobota Jerry Herman, Michael Stewart
19.30 Hello, Dolly!
nedûle Jerry Herman, Michael Stewart
18.00 Hello, Dolly!
úter˘ Jifií Îáãek, Zdenek Merta A2/AB2
19.30 Ptákoviny podle Aristofana
stfieda Jifií Îáãek, Zdenek Merta
19.30 Ptákoviny podle Aristofana

V RÁMCI FESTIVALU DIVADELNÍ SVùT BRNO
pátek S. Sater, D. Sheik (MdB)
19.00 Probuzení jara

nedûle Jifií Îáãek, Zdenek Merta
18.00 Ptákoviny podle Aristofana
pondûlí Jifií Îáãek, Zdenek Merta
19.30 Ptákoviny podle Aristofana
ãtvrtek Jifií Îáãek, Zdenek Merta A4/AB4 
19.30 Ptákoviny podle Aristofana
nedûle A. Lloyd Webber, T. Rice
19.30 Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È
pondûlí A. Lloyd Webber, T. Rice PPP/P18
18.00 Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È
pátek Koncertní pfiedstavení zakoupeno
11.00 Muzikály z Broadwaye
sobota Jerry Herman, Michael Stewart
19.30 Hello, Dolly!
nedûle Jerry Herman, Michael Stewart
19.30 Hello, Dolly!
pondûlí Jerry Herman, Michael Stewart
19.30 Hello, Dolly!

Mûstské divadlo Brno se podílí 
na organizaci mezinárodního festivalu 

Divadelní svût Brno, kter˘ se koná 
11. - 19. ãervna 2010.

Na cizojazyãn˘ch pfiedstaveních bude pouÏito titulkova-
cího zafiízení. 

Vstupenky lze zajistit v pokladnû Mûstského divadla
Brno, Lidická 16, 602 00  Brno, kaÏd˘ v‰ední den od
8.00 do 20.00 hodin, v sobotu a v nedûli uÏ hodinu a pÛl
pfied zaãátkem pfiedstavení. Jednotlivé lístky lze rezer-
vovat také telefonicky na ãísle 533 316 347 nebo mai-
lem na adrese: predprodej@mdb.cz. Hromadné objed-
návky vyfiizuje komerãní oddûlení na telefonních ãíslech
533 316 410 a 533 316 318 (e-mail: komercni@mdb.cz).

Více informací o festivalu naleznete na stránkách
http://www.divadelnisvet.cz.

1.6.
2.6.
3.6.
4.6.
5.6.
6.6.
7.6.
8.6.
9.6.

10.6.

11.6.
12.6.
13.6.
15.6.
16.6.
17.6.
18.6.
20.6.
21.6.
22.6.
23.6.
23.6.
24.6.
24.6.
25.6.
25.6.
26.6.
27.6.
28.6.
29.6.
30.6.
1.7.
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ZÁ¤Í

âINOHERNÍ SCÉNA HUDEBNÍ SCÉNA
pátek Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová vefiejná generálka
14.00 ·kola základ Ïivota
pátek Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová E5
19.30 ·kola základ Ïivota
sobota Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová premiéra, P
19.30 ·kola základ Ïivota
nedûle Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová premiéra
19.30 ·kola základ Ïivota
pondûlí Georges Feydeau
19.30 Brouk v hlavû
úter˘ Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová C2
19.30 ·kola základ Ïivota
stfieda Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová A3
19.30 ·kola základ Ïivota
ãtvrtek Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová AB4
19.30 ·kola základ Ïivota
pátek Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová C5
19.30 ·kola základ Ïivota
nedûle Robin Hawdon
18.00 Dokonalá svatba
pondûlí Robin Hawdon
19.30 Dokonalá svatba
úter˘ Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová E2 
19.30 ·kola základ Ïivota
stfieda Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová AB3  
19.30 ·kola základ Ïivota
ãtvrtek Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová A4 
19.30 ·kola základ Ïivota
pátek Tennessee Williams
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
sobota Tennessee Williams
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
nedûle Carlo Goldoni
19.30 Sluha dvou pánÛ
pondûlí Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
úter˘ Brandon Thomas
18.00 Charleyova teta
stfieda Jean Anouilh 
19.30 Becket aneb âest BoÏí
ãtvrtek Jean Anouilh 
18.00 Becket aneb âest BoÏí

16.9.
17.9.
17.9.
18.9.
19.9.
20.9.
21.9.
24.9.
25.9.
26.9.
27.9.
28.9.

ãtvrtek ·imon Caban, Ale‰ Bfiezina C4
19.30 Muchova epopej
pátek ·imon Caban, Ale‰ Bfiezina vefiejná generálka
14.00 Muchova epopej
pátek ·imon Caban, Ale‰ Bfiezina A5/AB5
19.30 Muchova epopej
sobota ·imon Caban, Ale‰ Bfiezina premiéra, P
19.30 Muchova epopej
nedûle ·imon Caban, Ale‰ Bfiezina D/E7
19.30 Muchova epopej
pondûlí ·imon Caban, Ale‰ Bfiezina A1/AB1
19.30 Muchova epopej
úter˘ ·imon Caban, Ale‰ Bfiezina A2/AB2
19:30 Muchova epopej
pátek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg zakoupeno
18.30 Les Misérables (Bídníci)
sobota Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg R/X2010
19.30 Les Misérables (Bídníci)
nedûle Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg Z/T2010
19.30 Les Misérables (Bídníci)
pondûlí Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg A/M2010
19.30 Les Misérables (Bídníci)
úter˘ Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg
18.00 Les Misérables (Bídníci)
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10.9.
10.9.
11.9.
12.9.
13.9.
14.9.
15.9.
16.9.
17.9.
19.9.
20.9.
21.9.
22.9.
23.9.
24.9.
25.9.
26.9.
27.9.
28.9.
29.9.
30.9.

Luká‰ Hejlík a Hana Brie‰Èanská 
v inscenaci Koãka na rozpálené 

plechové stfie‰e, reÏie: Zdenûk âernín

Petr Gazdík a Petr ·tûpán 
v muzikálu Bídníci, 

reÏie: Stanislav Mo‰a
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z Bergeracu se stala bûhem více neÏ sto let od svého
vzniku jednou z nejhranûj‰ích her svûtového repertoáru
na na‰ich jevi‰tích, pfiedev‰ím díky vynikajícímu pfiekladu
Jaroslava Vrchlického, kter˘ hru jako první do ãe‰tiny
pfiebásnil. Z jeho pfiekladu vychází také inscenace na‰e-
ho divadla. Autofii úpravy Stanislav Mo‰a a Jaromír
Vavro‰ tento pfieklad respektovali, upravili v‰ak místa,
která bûhem století ztratila pro svou archaiãnost komuni-
kaãní schopnost. Slavná romantická tragikomedie o po-
sledním z rytífiÛ, Cyranovi z Bergeracu, a jeho velké lás-
ce k Roxanû je pfiíbûhem o utajované lásce, cti, stateã-
nosti a síle i poklescích umûní... Pozoruhodnou hru se
zcela mimofiádn˘mi hereck˘mi pfiíleÏitostmi, ve které se
pÛsobivû prolínají hrdinské, romantické, komické i histo-
rické roviny, uvádíme po dlouh˘ch ãtyfiech letech s ãás-
teãnû upraven˘m obsazením pod ‰ir˘m nebem na br-
nûnském Biskupském dvofie. Nenechte si ujít pfiíbûh fan-
farónského básníka a rváãe v neopakovatelné atmosféfie
romantického prostfiedí pod Petrovem!
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Igor Ondfiíãek, Alena Antalová, Petr ·tûpán, Viktor

Skála, Jifií Mach, Zdenûk Bure‰, Ladislav Koláfi, Irena
Konvalinová a dal‰í.

H U D E B N Í  S C É N A

Jerry Herman, Michael Stewart: HELLO, DOLLY!
Mûstské divadlo Brno kromû své systematické snahy o u-
vádûní titulÛ ve svûtov˘ch i ãesk˘ch premiérách samo-
zfiejmû cítí povinnost uvádût i tituly z tzv. „zlatého fondu
hudebního - muzikálového divadla“. Mezi nû nepochybnû
patfií i dílo skladatele Jerryho Hermana a libretisty a texta-
fie Michaela Stewarta, muzikál vpravdû svûtového jména -
Hello, Dolly! Dílo, které po své newyorské premiéfie v roce
1964 zaznamenalo svûtov˘ úspûch, je geniální hudební 
adaptací divadelní hry Thorntona Wildera „Dohazovaãka“,
jejíÏ pfiedlohou zase byla bláznivá komedie Johanna
Nepomuka Nestroye „A jde se fiádit“, jejíÏ pfiedlohou zase
byla vtipná jednoaktovka Johna Oxenforda „Dobfie stráve-
n˘ den“ (geneze námûtu byla tedy ponûkud sloÏitûj‰í, ale
vÏdyÈ se jedná o tak vzru‰ující téma!). Kdo muzikál nezná,
tomu pfiipomínáme: Jedná se o pfiíbûh podnikavé zpro-
stfiedkovatelky sÀatkÛ na newyorském pfiedmûstí – doha-
zovaãky Dolly Leviové, která si ov‰em toho nejlep‰ího zá-
kazníka nechává pro sebe a kouzlem své osobnosti do-
káÏe mrzoutského starého mládence Horáce
Vandergeldera nakonec zmûnit i proti jeho vÛli v galantní-
ho a milujícího muÏe. Ústfiední píseÀ byla nahrána ne-
sãetnûkrát, ale ‰lágr z ní udûlal sv˘m osobit˘m „chrapla-
v˘m“ hlasem aÏ Louis Armstrong. Filmové zpracování za-
jistilo muzikálu nesmrtelnou slávu, kdyÏ v roce 1969 vû-
hlasn˘ taneãník, choreograf a reÏisér Gene Kelly natoãil
film s Barbrou Streisandovou a Waltrem Matthauem
v hlavních rolích. Od své premiéry se tento muzikál hrál na
Broadwayi do roku 1970 a dosáhl fantastického poãtu
2844 repríz. 
ReÏie: Gustav Skála
Hrají: Alena Antalová nebo Ivana VaÀková, Igor Ondfiíãek
nebo Petr ·tûpán, Hana Kováfiíková nebo Marta
Prokopová, Radek Novotn˘ nebo Robert Rozsochateck˘,
Jakub Przebinda nebo Ale‰ Slanina, Vojtûch Blahuta ne-
bo Alan Novotn˘, Lenka Janíková nebo Ivana Skálová,
Mária Lalková nebo Tereza Martinková, Zdena Herfortová
nebo Kvûtoslava Ondráková, Jifiina Prok‰ová, Karel
Jansk˘, Karel Mi‰urec nebo Zdenûk Bure‰ a dal‰í.

Jifií Îáãek, Zdenek Merta:  
PTÁKOVINY PODLE ARISTOFANA
¤eck˘ dramatik Aristofanés je pro svÛj ostr˘ vtip, odvahu
tnout do Ïivého bez ohledu na to, koho z momentálních
spoleãensk˘ch „elit“ a „celebrit“ si pohnûvá, právem zván
praotcem v‰ech satirikÛ. PfiestoÏe jsou jeho hry témûfi
2400 let staré, jsou ve své velkolepé spoleãenské kritiã-
nosti  stále inspirující. Zfiejmû nejznámûj‰í a nejúspû‰nûj-
‰í adaptací v âechách je pfiepis "PtákÛ" básníka Jifiího
Îáãka "Ptákoviny podle Aristofana", jeden z ojedinûl˘ch
poãinÛ ãeského satirického divadla 80. let. Îáãek svou
znaãnû volnou adaptaci Aristofanov˘ch PtákÛ tehdy ko-
mentoval vûtou: „Na pfiípadnou námitku, Ïe tohle uÏ je ji-
ná hra neÏ Ptáci, mohu odpovûdût protinámitkou, Ïe i svût
se od Aristofanov˘ch dob ponûkud zmûnil.“ Jde o text,
kter˘ má pro Mûstské divadlo takfiíkajíc historick˘ v˘znam
– pfii jeho inscenaci se v tûsnû pfiedrevoluãním Národním
divadle poprvé se‰li reÏisér Stanislav Mo‰a a hudební
skladatel Zdenek Merta. Nyní se k patfiiãnû aktualizované-
mu a revidovanému textu vracejí, aby se opût pokusil
(Îáãkov˘mi slovy) „vyvolat ducha lidové ta‰kafiice s její Ïi-
velnou hravostí, plebejskou neuctivostí a humornou nad-
sázkou.“ NeboÈ: „Staré se tváfií jako nové, /coÏ mûní leda
kolorit./ VÏdycky se sãuchnou vyÏírkové/ a usadí se u ko-
ryt!“ 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Petr Gazdík nebo Martin Havelka, Rastislav Gajdo‰
nebo Tomá‰ Sagher, Jan Mazák nebo Karel Mi‰urec, Ján
Jackuliak nebo Du‰an Vitázek, Johana Gazdíková nebo
Tereza Martinková, Libu‰e Barto‰ková nebo Martina
Severová, Jifií Mach nebo Jakub Przebinda, Michal
Isteník, Alan Novotn˘ nebo Ale‰ Slanina, Svetlana
Slováková, Ivana Skálová nebo Pavla Vitázková, Zdena
Herfortová nebo Markéta Sedláãková, Jan Apolenáfi nebo
Ladislav Koláfi, Igor Ondfiíãek nebo Viktor Skála, Jaroslav
Matûjka, Zdenûk Junák nebo Erik Pardus, Luká‰ Vlãek,
Mária Lalková, Vojtûch Blahuta, Eva Jedliãková a dal‰í. 

Andrew Lloyd Webber, Tim Rice: 
JOSEF A JEHO ÚÎASN¯ PESTROBAREVN¯ PLÁ·Ë
Prvním dílem geniálního muzikálového skladatele A. Lloyd
Webbera, kter˘ vytvofiil spolu s textafiem Timem Ricem, je
biblick˘ muzikál Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È.
Tehdy devatenáctilet˘ Webber jej napsal pÛvodnû jako
patnáctiminutové dílo na objednávku jedné lond˘nské
‰koly k ukonãení semestru. Mûlo v‰ak takov˘ úspûch, Ïe
jej autofii záhy roz‰ífiili na celoveãerní muzikál a ve své
premiéfie uvedli v Lond˘nû roku 1972. Jedná se o muzikál
doslova pro celou rodinu a my jej uvádíme v ãeské premi-
éfie v reÏii Stanislava Mo‰i a choreografii Igora Barberiçe.
Podobnû jako jsme uvádûli muzikál Jesus Christ
Superstar nejprve v zahraniãí v anglickém a nûmeckém
jazyce. Inscenace má za sebou jiÏ 128 úspû‰n˘ch repríz
v celé fiadû evropsk˘ch zemí. Vzhledem k tomu, Ïe vyprá-
ví zcela neobvykl˘m zpÛsobem o vûcech dávno minul˘ch,
i kdyÏ nám blízk˘ch, a pouÏívá k tomu rozliãn˘ch technik,
vãetnû animací, hovofií se o této inscenaci jako o nejlep-
‰ím ztvárnûní v Evropû, a i proto se máte na co tû‰it.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jakub Uliãník nebo Du‰an Vitázek nebo Vladimír
Voleãko, Radka Coufalová nebo Hana Holi‰ová nebo
Markéta Sedláãková, Jifií Hork˘ nebo Zdenûk Junák, Petr
Gazdík nebo Stanislav Slovák, Robert Jícha nebo Oldfiich
Smysl, Karel ·karka, Luká‰ Vlãek, Jifií Zmidloch, Michal
·ebek, Ale‰ Slanina, Petr Doãkal, Michal Matûj, Radek
Novotn˘, Petr Brychta nebo Ján Jackuliak, Robert
Rozsochateck˘, Pavla Vitázková, Vendula ·eráková,
SoÀa Jányová, Gabriela Karmazínová, SoÀa Kubi‰ová,
Hana Kratochvilová, Aneta Majerová, Jan Dûdek, Vladimír
Strouhal, Dana Puková, Karla Spilková, TáÀa ·tefkovião-
vá a dal‰í.

HRAJEME
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První mûsíce kaÏdého roku b˘vají zamû-
fieny na rÛzné ankety, pfiipomínající úspûchy
minulého období v rozliãn˘ch sférách.
V˘jimkou není ani kultura a v jejím rámci nás
zajímající oblast Thálie, kde tûchto republiko-
vû bilancujících akcí zaznamenáváme hned
nûkolik. Pouze v bezprostfiedním vztahu
k Mûstskému divadlu Brno si nyní na sklonku
sezony v‰imneme alespoÀ tfií nejv˘znamnûj-
‰ích. 

Pohotová b˘vá anketa z 1. ãísla celostát-
ního ãtrnáctideníku Divadelní noviny, pravidel-
nû otiskujícího také Ïánrovû diferencovan˘
„hvûzdiãkov˘“ Kritick˘ Ïebfiíãek vybran˘ch
premiér v âR. Do jejího 17. roãníku pfiispûlo
tentokrát 120 zasvûcen˘ch úãastníkÛ – hlavnû
kritikÛ, publicistÛ a teatrologÛ, ale téÏ oslove-
n˘ch divadelníkÛ a dal‰ích Thálii blízk˘ch 
osobností. Kritériem pro oznaãení „Inscenace
roku 2009“ byl kromû vymezené, leã ne vÏdy
pfiesnû respektované (a redakcí tolerované)
doby vzniku její ‰iroce pojíman˘ ãesk˘ pÛvod.
Dostateãnû pestré odpovûdi zmínily ve vel-
kém druhovém rozptylu 69 nastudování ze 43
„tradiãních“ i experimentálních scén, a to vãet-
nû amatérsk˘ch. Jako obvykle respondenti,
vût‰inou doprovázející své tipy struãnou zdÛ-
vodÀující charakteristikou, sledovali pfieváÏnû
pfiedstavení praÏská nebo festivalová. Tím
spí‰e si ‰ir‰í divácké i ãtenáfiské pozornosti

zaslouÏí fakt, Ïe také tentokrát dosáhlo v˘raz-
n˘ch v˘sledkÛ právû Brno, kde ostatnû nûko-
lik vyzvan˘ch publicistÛ pÛsobí. Moravská me-
tropole se totiÏ opût jako první po Praze s ne-
cel˘mi 15 body prosadila díky tfiem divadelním
institucím hned osmi tituly, nechávajíc v‰ech-
na ostatní kulturní centra daleko za sebou. 

O ‰esté místo se tu pfiiãinila nároãná dra-
maturgie MdB: první mimopraÏskou inscenací
se s pûti hlasy stalo první ãeské uvedení
Bernhardovy Síly zvyku od jedné z nejúspû‰-
nûj‰ích loÀsk˘ch reÏisérek (rok pfiedtím v DN
bodovala její a Otãená‰kova adaptace
Dumasov˘ch Tfií mu‰ket˘rÛ), hostující Hany
Bure‰ové. Jako doklad ocitujme úryvky z hod-
notících vyjádfiení: „V‰echny sloÏky inscenace
(poãínaje pfiekladem Josefa Balvína pfies v˘-
pravu a kost˘my aÏ k hereck˘m v˘konÛm)

jsou v dokonalém souladu s Bernhardov˘m
textem, takÏe reÏii Hany Bure‰ové povaÏuji za
dokonalou“; „Skvelá a inteligentne vtipná in-
terpretácia dnes uÏ klasického textu minulého
storoãia inscenovaná s veºk˘m divadeln˘m
gustom a imagináciou (teda nijaká suchopár-
na intelektuálãina)“; „Pro v˘bûr titulu, rytmus
a vyznûní inscenace, pro její pravdivost a na-
léhavost“; „Koncert kvintetu Pstruh se sice ne-
uskuteãnil, ale herecké virtuozity bylo habadûj
a miláãek Bernhard krásnû oÏil – zamuzicíro-
val“. Zájmu neu‰ly ani dvû ãeské muzikálové
premiéry na zdej‰í Hudební scénû. Kunzeho
a LevayÛv jazzrockov˘ Mozart! v reÏii
Stanislava Slováka: „Inscenace je pfiíkladem
brilantnû provedeného, moderního, av‰ak kla-
sicky vystavûného muzikálu. Jejím hlavním
pfiínosem je, Ïe pfiedstavila ãeskému publiku
zcela poprvé dílo nejúspû‰nûj‰í muzikálové
autorské dvojice kontinentální Evropy a upo-
zornila tak na skuteãnost, Ïe mezinárodnû ús-
pû‰né tituly se rodí i mimo Broadway a West
End.“ Podobnû pochvalnû dopadla i wedekin-
dovská adaptace Probuzení jara v pojetí
Stanislava Mo‰i: „Chytré, stfiízlivé, nepatetic-
ké, ale pfiitom velmi jímavé divadlo.“

V˘roãní Ceny Thálie 2009, které ve ãty-
fiech základních soutûÏních kategoriích vyhla-
‰uje a pomûrnû sloÏit˘m dvoustupÀov˘m zpÛ-
sobem vybírá Herecká asociace v ãele
s Václavem Postráneck˘m (pfiím˘ televizní
pfienos z praÏské „zlaté kapliãky“ 20. bfiezna t.r.),
znaly své nominanty jiÏ od poloviny ledna.
Mûly dostateãnou masmediální publicitu
(vãetnû mûsíãníku Dokofián), takÏe jen pro 
úplnost pfiipomeÀme, Ïe se po pfiedchozím,
vÛãi Brnu nepfiejícném roãníku mezi pûtici od-
mûnûn˘ch BrÀanÛ pfii odskoku ze zahraniãní-
ho souborového turné zafiadil i ‰éf muzikálo-
vého tûlesa MdB Petr Gazdík, a to díky ztvár-
nûní postavy Jeana Valjeana v Mo‰ovû nastu-
dování Boublilova a Schönbergova titulu Les
Misérables-Bídníci; svÛj úspûch pak mj. ko-
mentoval v nûkolika novinov˘ch a televizních
rozhovorech.

Snad je‰tû prestiÏnûj‰í postavení si vybu-
dovaly Ceny Alfréda Radoka, jeÏ byly jiÏ po
osmnácté pfiedávány opût v praÏském
Divadle Kolowrat 27. února 2010 (sestfiih 
vysílala âeská televize 6. bfiezna t.r.).
Odpolednímu ceremoniálu rovnûÏ pfiedcháze-
lo publikování ‰ir‰ích nominací. Pofiádající re-
vue Svût a divadlo (SAD) tentokrát uÏ v 1. le-
to‰ním ãísle zvefiejnila podrobné „radokovské“

O DIVADLE
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v˘sledky, které televizní záznam ani denní tisk
pochopitelnû nezachytily. Reprezentativní an-
kety se pfiím˘m neanonymním hlasováním zú-
ãastnilo 62 osloven˘ch kritikÛ (tedy o málo
ménû neÏli loni), vãetnû nûkolika brnûnsk˘ch.

Jejich tipy se ov‰em net˘kaly pouze ãinoher-
ních pfiedstavení, ale nej‰ir‰ího spektra ve‰ke-
r˘ch jevi‰tních aktivit, a to i zahraniãních.
ProtoÏe vût‰ina na‰ich náv‰tûvníkÛ patrnû ne-
má moÏnost SAD pravidelnû sledovat, zalis-
tujme tímto pomûrnû obsáhl˘m, odbornû kom-
petentním zhodnocením zde. AlespoÀ enume-
rativnû si pov‰imnûme, jak je tu reflektován
právû umûleck˘ pfiínos MdB, aniÏ bychom
ov‰em bagatelizovali soubûÏné v˘sledky dal-
‰ích scén Brna (ND, Divadlo Husa na prováz-
ku, Divadlo U stolu, HaDivadlo, LD Radost,
Buranteatr) a jiÏní Moravy (MD Zlín, Slovácké
divadlo Uherské Hradi‰tû), resp. brnûnsk˘ch
tvÛrcÛ v souborech jin˘ch mûst i b˘val˘ch ãle-
nÛ MdB.

Jak známo, v‰echny zlaté medaile zÛstaly
(stejnû jako loni) v Praze. V kategorii „Nejlep‰í
inscenace roku 2009“ – podobnû jako ve zmí-
nûné anketû DN – tfii kritiky prvofiadû zaujalo
nastudování Síly zvyku, a to s telegrafick˘m,
nadto nejednou redakãnû krácen˘m pochval-
n˘m hodnocením. Napfi.: „V˘teãnû uchopen˘
Bernhard, kter˘ v ãeské premiéfie a precizním
hereckém obsazení ukazuje nekoneãnû gro-
teskních podob slavného Raku‰ana“ nebo
„Pro v˘bûr textu, kter˘ otevírá Ïivotní pravdu
z je‰tû neotfiel˘ch stran. Pro perfektní jevi‰tní
zvládnutí“. Pût hlasÛ patfiilo jiné ãeské premi-
éfie, Probuzení jara, neboÈ „ukázala nepolevu-
jící sílu Wedekindovy sto let staré pfiedlohy,
ale také invenci tvÛrcÛ“, jeden pak BídníkÛm.
V oddíle „MuÏsk˘ hereck˘ v˘kon roku 2009“

se doãkal nejv˘raznûj‰ího zviditelnûní se ‰es-
ti tipy Jan Mazák jakoÏto BernhardÛv
Caribaldi. Pro ilustraci opût odcitujme superla-
tivní charakteristiky: „Umanutou vizí posedl˘
pedantick˘ tyran v˘teãnû demonstroval nejen

existenciálnû naléhavé téma nemoci, 
osamûlého stáfií a zmaru, ale i vypjat˘
kontrast umrtvující banality a nenaplni-
telné touhy po vzne‰eném cíli absolutní
dokonalosti, a také rafinovanû stylizova-
n˘ obraz záhubné neschopnosti vzá-
jemné komunikace“; „Do nejmen‰ího
mimického detailu a gesta vyhrává po-
stavu tyrana, nemocného a deptajícího
dobyté, ale i zbité spoleãenství“. Díky
kreaci Ivana Karamazova z Dostojev-
ského Legendy o Velkém inkvizitorovi
v Divadle U stolu pochválili tfii respon-
denti Viktora Skálu. Za v˘kony na do-
mácí scénû byli jmenováni je‰tû Michal
Isteník a Zdenûk Junák, zatímco u ob-
dobné kategorie Ïenské vzbudila pozor-
nost Hana Brie‰Èanská v roli Maggie
z Williamsovy Koãky na rozpálené ple-

chové stfie‰e. 
V prestiÏním Ïebfiíãku „Divadlo roku 2009“

obdrÏelo MdB ãtyfii hlasy: „Témûfi pravidelnû si
zaslouÏí ocenûní vytrvalá a cílevûdomá praco-
vitost tfií zãásti autonomních, av‰ak plynule se
prostupujících tûles, koordinovan˘ch dlouho-
let˘m úspû‰n˘m managerováním fieditele
Stanislava Mo‰i“; „Pro imponující fiadu pÛvod-
ních a ãesk˘ch premiér, od hitÛ po první ães-
ká uvedení mimofiádn˘ch dûl. K tomu festival
Dokofián pro hudební divadlo nahlíÏející zdej‰í
hudební divadlo v evropském kontextu“;
„Divadlo, které dokáÏe diváky i kritiky za-
ujmout jak muzikálem, tak i ãinohrou a které
se nespokojuje s dosaÏen˘m standardem“;
„Pfiedev‰ím pro profesionálnû perfektní a mú-
zické ãeské premiéry…“. V MdB v˘raznû „bo-
dovali“ také dva v˘tvarníci – Andrea Kuãerová
(kost˘my k titulu Mozart!) a ‰éf v˘pravy
Jaroslav Milfajt (scéna k Probuzení jara).
V kategorii „Hudba roku 2009“ najdeme jméno
Dalibora ·trunce za pfiínos k pÛvodní pastorá-
le Betlém. V oddíle „Talent roku 2009“ se pro-
sadili herci Svetlana Slováková a Michal
Isteník. 

Jak z tohoto moÏná ponûkud suchopárné-
ho pfiehledu tfií odborn˘ch anket celostátního
mûfiítka vypl˘vá, mÛÏe se Mûstské divadlo
Brno v uplynulém roce vedle trvalé divácké
pfiíznû pochlubit i nejedním oficiálnû deklaro-
van˘m úspûchem.

Vít Závodsk˘

Tereza Martinková, 
Ivana Skálová,
Klára ·Èastná, 

Marta Prokopová
v muzikálu Probuzení jara,

reÏie: Stanislav Mo‰a
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Janez Starina vnesl do Becketa humor
Usmûvav˘ Janez Starina hovofií velmi dobfie ãesky,
snad jen dvakrát po dobu na‰eho povídání jsem se
musel obrátit s prosbou o upfiesnûní slovíãka na
Stana Slováka, jenÏ zase ovládá slovin‰tinu a reÏi-
sérovi Starinovi dûlá v Becketovi asistenta. Starina
není star˘, má teprve dvaa‰edesát a cel˘ Ïivot se vû-
nuje divadlu. Pfiíznivci Mûstského divadla Brno 
o nûm urãitû sly‰eli nebo alespoÀ ãetli také v souvis-
losti s hostovaãkami zdej‰ího souboru v Nové Gorici,

kde svého ãasu Starina ‰éfoval, ãi v Mûstském diva-
dle v Lublani, ke pracuje dnes. Na zdej‰í scénû jiÏ 
reÏijnû vytvofiil v roce 1992 komedii Du‰ana
Kovaãeviãe Maratónci bûÏí ãestné kolo a o devût let
pozdûji FeydeauÛv vaudeville ManÏelství na druhou.
Nyní reÏíruje hru Becket aneb âest BoÏí, jak zní cel˘
název. Starina hrál v jedenácti filmech a v mnoha te-

levizních inscenacích a seriálech, s televizí
spolupracuje dosud. V Brnû se cítí velmi dob-
fie, má rád lidi i víno, je to sympaÈák. Do Brna
si pfiivezl syna Matice, studenta dramaturgie
na lublaÀské univerzitû, tátovi pomáhá 
s Becketem. Do Brna Starina jezdí ke star˘m
dobr˘m znám˘m.

Thomase Becketa jste si vybral sám, nebo
Vám tento titul v Brnû nabídli?
Se Standou Mo‰ou jsme mluvili nejdfiíve o au-
torech, dûlali jsme takovou selekci. Já jsem
pfii‰el s tím, Ïe pro zdej‰í divadlo by mohl b˘t
vhodn˘ Jean Anouilh, Standa souhlasil.
PfiedloÏil jsem tedy nûkteré tituly a pan fieditel
se rozhodl pro Becketa.
UÏ jste nûkdy tuto hru nebo alespoÀ toho-
to autora doma ve Slovinsku inscenoval?
Ne! Becket se vÛbec ve Slovinsku nehrál! 
I kdyÏ máme skvûlé pfieklady. Ovûfiil jsem si
to, kdyÏ jsem si pÛjãil text Becketa ve
Slovinském národním divadle v Lublani.
Skuteãnû se tento kus u nás nehrál. Tato hra
je na hranici absurdna, mnû se absurdní diva-
dlo velice líbí. Ve Slovinsku jsem takové in-
scenace reÏíroval, ale od jin˘ch autorÛ.
Jaké úpravy jste se synem a s dramatur-
gem Jifiím Závi‰em dûlali?
·krtali jsme jen nûkteré scény, napfiíklad ve
francouzské katedrále... Hodnû jsme ‰krtali
popisné vûci. KaÏd˘ se dnes mÛÏe podívat na
internet, kdo byl Jindfiich II. Plantagenet, kdo
byl Thomas Becket. Nás zajímají osobní dra-
mata hlavních osob. Tro‰ku to pfiipomíná bás-

niãku Oscara Wilda Balada o Ïaláfii v Readingu, kaÏ-
d˘ zabije milovanou vûc... 
Odpovídají obû hlavní postavy v podání Petra
Gazdíka a Petra ·tûpána Va‰im pfiedstavám?
Vybral jste si tyto herce sám?
Sám jsem si je oba vybral. Petra Gazdíka znám je‰-
tû jako malého kluka, vidûl jsem ho kolem 80. roku,
kdyÏ va‰e divadlo pfiijelo s panem Mo‰ou na festival
do Nové Gorice. A s Petrem ·tûpánem jsem praco-
val v roce 2001 na Fyedeauovû komedii ManÏelství

na druhou. Poznal jsem, Ïe je to skvûl˘ herec,
má impresi, váÏí slova a také je dobr˘ komik 
i dobr˘ dramatick˘ herec. Proto jsem ho vybral
do role krále. Je zjevné, Ïe oba pfiedstavitelé
hlavních rolí hráli jiÏ dfiíve vícekrát spolu. Jsou
to sehraní partnefii, dobfie se znají. To, Ïe má
MdB skvûlé herce, je neoddiskutovateln˘ fakt.

Za v‰echny vzpomenu Jana Mazáka a Láryho
Koláfie jako kardinála s papeÏem, ktefií ilustrují dobu,
kdy byl kolem papeÏského stolce velk˘ zmatek.
PapeÏ Alexandr III. mûl tfii nebo ãtyfii vzdoropapeÏe.
Byla stra‰ná korupce, mluvilo se jen o penûzích.
To znamená, Ïe obsah Tomá‰e Becketa má hod-
nû spoleãného s dne‰kem, Ïe nelze tuto hru

K¤ÍÎ * ULRYCH * HAJDA * ·TùDRO≈ * KUNDERA * P¤IDAL * KRÁTK¯ * âERN¯ * ZIEGELBAUER * MIKULÁ·KOVÁ
* ULRYCHOVÁ * POLÍVKA * KRATOCHVIL * MONYOVÁ * GIRSTLOVÁ * CÓN * TREFULKA *  ZOUBEK * ZÁBRANSKÁ
* âERNÁ * NùMEC * PLCH * HNILIâKA * SCHERHAUFER * JEST¤ÁB * ROTREKL * MYSLIVEâEK * POSPÍ·IL *
VONDRÁK * UHDE * BLÁHA * MACHOUREK * JE¤ÁBEK * GROCH * SPÁâIL * TUSCHNEROVÁ *  VESEL̄   *  RICHTER
* GAZDÍK * KUâEROVÁ * HEGER * KROâIL * KUDùLKA * BORN * DOSTÁL * KUBÍâEK * LEJSKOVÁ * LAPâÍKOVÁ *
SMEJKAL * OND¤ÍâEK * LASICA * PAVLICA * WITTMANN * TR¯BOVÁ * BLATN¯ * JUNÁK * MO·A * MILKOV *
BURE·OVÁ * MERTA * KO·ËÁL * CEJPEK * OSTR¯ * PETRDLÍK * ONDERKA * JIRÁSEK * JAVOROVÁ * MORÁVEK *
DUCHO≈ * MARTINEC * CIPRIAN * HRUBÁ * PROSTùJOVSK¯ * SÍS * POHANKA * NOVÁâEK * PECINA * MAREâEK 
* KRACIK * FIEBER * JOSEK * DU·EK * MICHÁLEK * SRBA * MAJEROVÁ * ANTALOVÁ * POSTRÁNECK¯ * ÎÁâEK *
VLA·ÍNOVÁ

JANEZ
STARINA

HOST DO DOMU
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Rozhovor s Vámi vychází aÏ v ãerv-
novém ãísle Dokofiánu, my spolu ho-
vofiíme 27. dubna. V jaké fázi zkou-
‰ek se nacházíte? 
Pracujeme naplno. Zkou‰ky jsme 
museli skloubit s moÏnostmi Petra
Gazdíka, kter˘ alternuje v hlavní roli
Ptákovin. Dnes, koncem dubna, konãí-
me aranÏovací zkou‰ky, chybí nám jen
tfii nebo ãtyfii z celkov˘ch tfiiadvaceti ob-
razÛ. Máme nejménû tfii t˘dny na to, 
abychom v‰e vylep‰ovali, vybru‰ovali,
abychom si nûkteré vûci ujasÀovali.
Zatím zkou‰íme bez kost˘mu a dekora-
cí, ale byl jsem se podívat v krejãovnû 
a nedûlám si starosti, Ïe by nûco neby-
lo pfiipraveno vãas. 
Jaké typy divadla jsou Vám nejbliÏ‰í,
pfiípadnû co radûji reÏírujete?
Dramata, nebo veselohry a lehãí kusy?
Dûlám rád veselohry, také z Becketa

dûlám veselohru (smích)! Moc se mi líbí pracovat 
s herci, ktefií mají velkou fantazii a takoví jsou v tom-
to divadle. Napfiíklad Michal Isteník a Jarda Matûjka,
ktefií skvûle hrají v‰echno, co je zapotfiebí. Jsou ‰a‰-
ci, sluhové, páÏata, etc.
Kdy a jak dûláte v Becketovi humor?
Je tam mnoho situací, kde lze pouÏít humor. V na‰í
koncepci jsme nezvolili klasickou kost˘movou hru,
hranou témûfi úplnû realisticky. Nevûnujeme se také
dvorské etiketû, ostatnû ve 12. století, kdy se dûj 
odehrává, etikety pfiíli‰ nebylo. Ano, v seriálu
Tudorovci - napfiíklad - máte etikety více. My klade-
me dÛraz na vztahy mezi lidmi. KdyÏ se hádá král 
s královnou, tak se hádá manÏel a manÏelka, nikoli
král a královna. Také tímto zpÛsobem jsme chtûli pfii-
blíÏit divákovi obû hlavní postavy. 
Zafiadili jste s dramaturgem Jifiím Závi‰em do
textu nûjaké naráÏky na ãeskou souãasnost?
Ne. Ale myslím, Ïe kdyÏ jsme odstranili historick˘ rá-
mec, zÛstala jakási hra ze soukromí dvou hlavních
hrdinÛ. Nov˘ pfieklad Jifiího Îáka pfiímo pro tuto in-
scenaci je v˘born˘, více lidsk˘. Pro diváka je text jed-
nodu‰‰í, snadnûji pfiijateln˘. 
NeuvaÏujete s Mo‰ou o zájezdu Thomase
Becketa do Lublanû?

vnímat jen jako pfiíbûh z historie. Souhlasíte?
Nejen peníze. Hra má nûco spoleãného se soukro-
m˘m Ïivotem, protoÏe pfiátelství je vûãné. ¤íkal
jsem, Ïe ve Slovinsku se tato hra nehrála. MoÏná, Ïe
slovinská politická garnitura to vy‰krtla z repertoáru
jiÏ v dobû, kdy byl prezidentem celého na‰eho teh-
dej‰ího státu Josip Broz-Tito, kter˘ proÏíval hodnû
becketovsk˘ch pfiíbûhÛ. Mûl hodnû pfiátel. Nûkteré
zabil na politické úrovni, jiné fyzicky. Myslím, Ïe se
tento pfiíbûh tenkrát do politiky pfiíli‰ nehodil. Mûli
jsme jednoho velikého básníka a ãlovûka, kter˘ bo-
joval u partyzánÛ, Edvard Kocbek, kfiesÈansk˘ de-
mokrat. Byl politicky likvidován spolu s dal‰ími slo-
vinsk˘mi partyzány, ãleny osvobozenecké fronty,
patfiil mezi prezidentovy pfiátele. Jeho politická pfií-
slu‰nost ale ne‰la dohromady s komunistickou politi-
kou, tak byl odstranûn. Do smrti Ïil i s celou rodinou
v izolaci. To je také becketovská osobnost. 
Jak vyuÏíváte zdej‰í jevi‰tní techniku?
Moc. Projekce, osvûtlení, mikrofony, bohudík v tomto
divadle je v‰echno velmi skvûlé.
Není Vám líto, Ïe nebudete hrát na vût‰í Hudební
scénû?
Ano, to by bylo nûco jiného (smích)! Bylo by to skvû-
lé, tfieba pro scény na velkém námûstí. Ale pro tuto
inscenaci je âinoherní scéna
vhodnûj‰í.
Jak se Vám spolupracuje se
Stanem Slovákem?
Super! Je to skvûl˘ asistent, velmi
precizní. Má také dobré nápady,
dost mi i v tomto smûru pomáhá.
VÛbec technické zázemí je skvûlé,
pfiipomenu tfieba inspicienta Mí‰u
Nevûãného. Nemûl bych zapome-
nout na dramaturga Jifiího Závi‰e,
pfied zahájením zkou‰ek byl na
pár dnÛ ve Slovinsku. Nakonec
v‰echno zvládáme i v trochu stre-
sujících podmínkách, protoÏe se
zaãátkem na‰eho zkou‰ení vrcho-
lily v Mûstském divadle Brno pfií-
pravy na inscenaci Ptákoviny. 
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S Petrem Gazdíkem 
na zku‰ebnû

S Uro‰em Smolje 
v muzikálu Sugar, 

reÏie: Stanislav Mo‰a
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MoÏná ano. Je‰tû jsme o tom nemluvili, nejdfiíve mu-
síme vidût, jak to vypadá (smích)! Ale v˘mûny mezi
Mûstsk˘m divadlem Brno a mûstsk˘mi divadly v
Lublani i v Nové Gorici fungují. V Brnû byl ná‰ ·umafi
na stfie‰e, Kabaret i Nûkdo to rád horké. A ve
Slovinsku jsme vidûli va‰e pfiedstavení Golden
Broadway, Koloãava, Josef a jeho úÏasn˘ pestroba-
revn˘ plá‰È. Vzpomínám si, Ïe kdyÏ mûlo jet va‰e di-
vadlo do Slovinska se Sny svatojánsk˘ch nocí, zaãí-
nala u nás ráno válka. Volal jsem panu fiediteli, aby 
k nám nejezdili.
Existují nûjaké vût‰í rozdíly v reakcích obecen-
stva v Lublani a v Brnû?
Ne. Va‰i lidé mají své oblíbené herce, publikum je to-
lerantnûj‰í a hlavnû je nûÏnûj‰í. Zato v Lublani je to
tvrd‰í. MÛÏete b˘t kdokoliv, i velmi oblíben˘ herec,
ale jakmile zahrajete nûco ‰patnû, máte ostudu.
Mluvíte velmi dobfie ãesky. Kdy a jak jste se uãil?
Nejdfiíve jsem hovofiil jakousi hospodskou ãe‰tinou.
Zaãínal jsem reÏírovat Maratónce a na ãe‰tinu mû
pfiilákal zdej‰í dramaturg Viktor Kudûlka, v˘znamn˘
brnûnsk˘ slavista, jugoslavista, bohemista, teatrolog
a tak dále. JenÏe s hospodskou ãe‰tinou jsem ne-
mohl nic dûlat, zaãal jsem tedy ãíst 
pohádky. Od Jana Drdy, tfieba
Zapomenut˘ ãert, Hrátky s ãertem. Pak
mi Standa Mo‰a pfiinesl Dûjiny ãeského
státu a pozdûji jsem uÏ dokázal pfieãíst
v originále ·vejka. V té dobû jsem taky
mluvil jako ·vejk a herci se mi smáli. 
V ãe‰tinû jsem si s chutí pfieãetl básnû
Jana Skácela. Je to mÛj nejoblíbenûj‰í
ãesk˘ básník. Potkal jsem ho ve Vilenici
ve Slovinsku, pfiebíral tam Evropskou
cenu, bylo to krátce pfied jeho smrtí, byl
uÏ hodnû nemocen. KdyÏ jsme ho vezli
zpátky do Brna, povídal mi, kde bydlí.
Dodnes si pamatuji: Kotláfiská 35a.
Také vím, Ïe je to název jedné z jeho
nádhern˘ch básní. âtu v ãe‰tinû 
i Milana Kunderu, do slovin‰tiny ho
skvûle pfiekládá Jaroslav Skru‰n˘.
Pokud mluvím o ãe‰tinû a svém vztahu

k âechÛm, nemohu jako divadel-
ník zapomenout na reÏiséra
Rudolfa Innemanna a na herce
Rudolfa Deyla a Bohumila Frantu,
ktefií v Lublani je‰tû pfied první svû-
tovou válkou v roce 1912 zakláda-
li profesionální národní divadlo.
Vzájemná spolupráce trvala aÏ do
doby, kdy se Jugoslávie odtrhla od
Sovûtského svazu.
Jak dlouho jedete autem z Brna
do Lublanû a kolikrát sem v do-
bû zkou‰ek pojedete?
Cesta mi trvá pût hodin. Odhaduji,
Ïe celkovû pfiijedu osmkrát, devût-
krát.
Závûrem se obracím na Stana
Slováka, jenÏ byl rozhovoru s
reÏisérem Janezem Starinou pfií-
tomen. Jak se Vám pracuje s pa-
nem reÏisérem?
Mne baví potkávat se s lidmi, od

kter˘ch se je co uãit. S Janezem se uÏ známe 15 let.
Poprvé jsme se setkali, kdyÏ na‰e divadlo hostovalo
s West Side Story v Nové Gorici, Janez tam byl teh-
dy fieditelem. Od toho momentu se vÏdycky setkává-
me, aÈ uÏ hostují Slovinci u nás nebo naopak. Sleduji
jeho práci a vÛbec v‰e, co se dûlo v divadlech 
v Nové Gorici i nyní v Lublani, kde Janez pracuje.
Pokládám ho za jednoho z nejlep‰ích hercÛ, které
znám. Je nesmírnû ‰ikovn˘, jazykovû vybaven˘.
KdyÏ jsem dûlal asistenta reÏie Stanislavu Mo‰ovi pfii
nûmecké verzi Kabaretu pro turné po Nûmecku 
a Rakousku, ov‰em s premiérou v Lucembursku –
ale pozor, v angliãtinû, vypadl nám Herr Schultz. Pan
fieditel fiekl, Ïe zná jediného herce v Evropû, kter˘ to
mÛÏe okamÏitû zahrát i anglicky - Janeze Starinu.
Janez dojel do Luxu a v angliãtinû bájeãnû odehrál
Schultze a pfiitom jen s jednou zkou‰kou! Je oprav-
du vynikající. Pokud jde o na‰i spolupráci, je to skvû-
l˘ a zku‰en˘ divadelník. Vûnuje se herecké stránce,
klade dÛraz na situaci, na vztahy a charaktery. Pro
mne je to spolupráce velmi inspirující a jsem za ni
vdûãn˘.       

Jan Trojan
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práce baví, tû‰í, záleÏí jim na tom, co dûlají,mají to
ãemu se fiíká profesní hrdost, mají radost z kaÏdé
podafiené inscenace, Ïijí tím – to je zázrak, kter˘
bych já za nic nevymûnila. To, jak se v‰ichni podí-
líme na spoleãné vûci, energie se násobí a na kon-
ci z toho vyjde nûco krásného a v˘jimeãného.
Na realizaci velké hry se dûlá odnevidím donevi-
dím, takÏe na navrhování následující hry mám nû-
kdy jen veãery a noci. Pak se stane, Ïe návrhy nû-
kdy nejsou hotové tak rychle, jak by dílna potfiebo-
vala, aby v˘roba navázala. A uÏ vás to tlaãí, víte,
Ïe se musí ‰ít, aby se to stihlo do premiéry.

Kost˘my zkou‰ím na hercích, není to tak,
Ïe bych pfiedala návrhy a pak aÏ vidûla ho-
tové kost˘my, to vÛbec. Na první kost˘mo-
vé zkou‰ce se toho dá hodnû vychytat –
proporce, tvary, to, jak to komu sedí, a pfie-
dev‰ím celkové pÛsobení, vyznûní kost˘-
mu, protoÏe kaÏd˘ má mít urãit˘ charakter.

Tyhle první zkou‰ky dûlám ráda, protoÏe na nich
zachytíte fiadu problémÛ. A zároveÀ kost˘m dotvá-
fiíte.
Co máte aktuálnû na pofiadu dne?
U Becketa máme teì (3. kvûtna, pozn. aut.) dva
t˘dny do generálek. Minul˘ t˘den se na tom zaãa-
lo intenzivnû pracovat v dílnách, pfiedtím se nakou-
pil materiál. KdyÏ vybíráte materiál, fiídí se to i pod-
le toho, kolik máte ãasu. KdyÏ musíte v‰echno vy-
brat bûhem jednoho dne, stane se, Ïe není k dis-
pozici materiál takov˘, kter˘ je pro dan˘ úãel po-
tfieba, musíte udûlat kompromis. Napfiíklad  Ïe vez-
mete jinou barvu nebo kvalitu, je to míÀ nebo víc tr-
ãavé nebo spl˘vavé, neÏ jak to potfiebujete. A ma-
teriálu, kter˘ máte k dispozici, potom musíte
kost˘m zpûtnû pfiizpÛsobit. Pfiivezeme materiál a já
do druhého dne návrhy pozmûÀuji, aby vyhovova-
ly aktuálnímu materiálu. Potom to stfiihaãky nastfií-

Stfiíbro se k dvorní kost˘mní v˘tvarnici Mûstského
divadla Brno Andreji Kuãerové hodí, obvykle chodí
oblékaná v praktické ãerné. Na kontû má pfies se-
dmdesát pestrobarevn˘ch inscenací (ano, vãetnû
Josefa a jeho úÏasného pestrobarevného plá‰tû),
v posledních pûti letech navrhuje kost˘my témûfi
v‰ech premiér. Stanislav Mo‰a o ní prohlásil, Ïe by
ji nevymûnil za Ïádného jiného kost˘mního v˘tvar-
níka v Evropû. Jak˘ zápfiah to obná‰í? A co v‰ech-
no vlastnû kost˘mní v˘tvarník v divadle dûlá?
Pojìme spoleãnû nahlédnout, co se skr˘vá za
dvefimi ãíslo 301, kde Andrea sídlí.

Jste podepsaná pod vût‰inou aktuálních insce-
nací Mûstského divadla. Co v‰echno stojí za
tím fiádkem v programu: „Kost˘my: Andrea
Kuãerová“?
Provoz bûhem sezony je dost hektick˘. Mívám de-
set aÏ dvanáct premiér do sezony, spolupracuji
i s jin˘mi ãesk˘mi a zahraniãními divadly. Jde to
jedno za druh˘m, nûkdy je to na doraz. 
Ale mnû se prací v divadle splnil sen. Jako dítû
jsem si pfiedstavovala, co budu v Ïivotû dûlat,
a pfiestoÏe jsem to nevidûla úplnû konkrétnû,
vÏdycky jsem mûla pocit, Ïe to bude nûco v˘jimeã-
ného. A to tady zaÏívám, to nad‰ení, zaujetí, touhu
vydat ze sebe to nejlep‰í, cítím nejen z lidí na je-
vi‰ti. Kromû reÏiséra jsou mí nejbliÏ‰í spolupracov-
níci dámy v krejãovnách, a to jsou opravdoví mist-
fii, profíci se schopností a vÛlí dotáhnout vûc k do-
konalosti. Navíc b˘t  dennû mezi lidmi, které jejich
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KUâEROVÁ

RODINNÉ ST¤ÍBRO

DOKORAN cerven2010  24.05.2010 14:35  Stránka 27



hají a krejãové pfiipraví na první zkou‰ky. Souãástí
kost˘mÛ jsou také boty, klobouky, úãesy a líãení,
k tomu v‰emu se musí  nakreslit nebo fiíct, jak to
má vypadat. Jsme tedy ve fázi plné práce, aby se to
stihlo.
Becket je v˘jimeãn˘ v tom, Ïe je tam velmi málo
Ïensk˘ch postav oproti muÏsk˘m, takÏe teì i dám-
ská dílna ‰ije pánské kost˘my.
Nedûlám kopie historick˘ch kost˘mÛ, je to divadel-
ní stylizace a pfiesun ve smyslu charakteru hry.
Becket se odehrává ve stfiedovûku, stylizace spo-
ãívá v urãitém zjednodu‰ení. Z té hry a odobí cítím
urãitou strohost, pfiímoãarost a tvrdost, proto mám
potfiebu vidût to i v kost˘mech. Vycházím z histo-
rického tvarosloví, ale je to transformované podle
m˘ch pocitÛ, toho co mi to téma evokuje. Vnímám
to jako vzdálené období, kdy se i odûv vyvíjel, pro-
to je to o stfiizích, vycházejících ze základních tva-
rÛ – ãtverce, obdélníky – skládané pfies sebe, rÛz-
nû fiasené a spojované, doaranÏované na figufie,
materiály, které jsou pevné, mají kovov˘ charakter
a pomohou vytvofiit ostfie fiezané tvary jako u gotic-
k˘ch soch. PouÏívám základní odûv, ko‰ili a kalho-
ty a pfies to vrchní ãásti, tuniky a plá‰tûnky.
Kost˘my naznaãují i odli‰nosti tehdej‰ího pojetí Ïi-
vota anglického a francouzského svûta. Myslím, 
Ïe hra je pfiedev‰ím o vztahu krále a Becketa
a o Becketovû promûnû. V‰echno kolem je 
asambláÏ, která jejich pfiíbûh dotváfií. Souãasnû
pfiipravuji návrhy pro muzikály Kráska a zvífie, Mary
Poppins a Honeggerovu Jeanne d’Arc. 
Kolik lidí v dílnách pracuje?
Dámská má ‰est krejãov˘ch, stfiihaãku a vedoucí,
to je osm, pánská devût plus modistka-klobouãni-
ce. Nejvût‰í nápor práce má stfiihaã, to je kon-
struktér, kter˘ musí pro kaÏd˘ kost˘m, kter˘ vidí na
návrhu, zkonstruovat stfiih. Je to v˘jimeãná profe-
se, která vyÏaduje odbornost a praxi, velkou pfied-
stavivost, schopnost pfieãíst návrh a vûdût, jak˘m
stfiihem pfievést dvojrozmûrnou látku v poÏadova-
n˘ trojrozmûrn˘ objekt, ve kterém se navíc musí
dát pohybovat. Pracuji ve vícero divadlech a mu-
sím fiíct, Ïe na‰e dílny jsou poklad.
Lidé ãasto kost˘my hodnotí jen podle pocitu na
‰kále „líbí – nelíbí“. Není pro Vás v‰echno to

prom˘‰lení konceptÛ práce navíc, kterou málo-
kdo ocení?
Pfiiznám se, Ïe v poslední dobû mû tahle hfií‰ná
my‰lenka napadla. Najednou se mi zdálo, Ïe má-
lokdo vidí to, co za kost˘my vidím já. Koncept, cha-
raktery a souvislosti. Najednou jsem mûla takov˘
pocit marnosti, zklamání. Ale byla to jen reakce na
hodnocení nûjakého kritika typu: zajímavé kost˘-
my vytvofiila. KdyÏ ale pfiijde úplnû neznám˘ divák
a fiekne, Ïe se mu moje práce líbí, je to krásné 
ocenûní. 
Tû‰í mû, kdyÏ se v˘sledek líbí m˘m kolegÛm
z branÏe, nejen v˘tvarníkÛm a divadelním v˘tvarní-
kÛm, ale i reÏisérÛm, hercÛm a ostatním kolem.
ZároveÀ jsem si uvûdomila, Ïe to nemÛÏu a ani ne-
umím udûlat jinak. Dûlám to proto, Ïe mû to baví.
Navíc kdyÏ o inscenaci pfiem˘‰lím, potfiebuji si k té
konkrétní vûci najít svÛj klíã. Vûdût, cítit proã to má
b˘t právû takhle. KdyÏ najdu svou koncepci, svÛj
klíã, potom vím, jak na to, a jede to skoro samo.
Musím dûlat i to dotváfiení kost˘mu v prÛbûhu
zkou‰ení. Jsem moÏná perfekcionistka a tûÏko 
opou‰tím svou pfiedstavu. Mám ji v hlavû i na pa-
pífie a v realizaci se jí potfiebuji co nejvíce pfiiblíÏit.
A kdyÏ to tam není, jsem zklamaná. NemÛÏu to ne-
chat b˘t, protoÏe by mû to trápilo. KdyÏ to není tak,
jak jsem si to pfiedstavovala, nespím, pofiád se mi
to honí hlavou, hledám zpÛsob, jak to tam dostat.
TakÏe umím pracovat jedinû tímto zpÛsobem.
KdyÏ dûlám nûjak˘ svûtov˘ muzikál, kter˘ je uÏ 
ovûfien˘, funguje a jako by tam uÏ nebylo nûco 
nového k vym˘‰lení, realita je jiná. Za prvé to ne-
mÛÏu jen tak okopírovat a za druhé by mû to ani
nebavilo. Je to o tom najít si v jednom konkrétním
rámci zadání svou cestu. Navíc poÏadavkem 
agentury vlastnící práva b˘vá právû to pfiinést nûco
nového.
Inspirujete se kost˘my v zahraniãních inscena-
cích tfieba právû velk˘ch svûtov˘ch muzikálÛ?
Nûkteré jsem vidûla naÏivo, jiné na DVD záznamu.
Dnes uÏ to mám za povinnost, Ïe se na to dívám
vÏdycky. Ze zaãátku a tfieba je‰tû pfied deseti lety
mi pfiipadalo, Ïe je lep‰í jiná provedení nevidût. Îe
mû to zavádí. Ale pozdûji, kdyÏ jsem toho mûla za
sebou víc, pfie‰el mû strach z ovlivnûní nûãím ji-
n˘m, chtûla jsem vidût jiné realizace tfieba i proto,
abych si fiekla, Ïe to právû takhle nechci, protoÏe
to nepÛsobí tak, jak to cítím já.
Udûláte první vûc a je to super, lidem se to líbilo.
Ale tou druhou a pak kaÏdou dal‰í inscenací se
musíte sebepotvrdit. Musíte se jakoby pofiád pfie-
konávat, aby vás chtûli zase. Tak mi nûjakou dobu
trvalo, neÏ jsem si sama sobû mohla fiíct: Jsem
kost˘mní v˘tvarník.
Myslím, Ïe v˘tvarník a vÛbec v‰echny sloÏky, které
se na pfiípravû inscenace podílejí, by mûly hfie slou-
Ïit. Nemám potfiebu se na jevi‰ti exhibovat ve
smyslu: „Hele, tohle jsem vymyslela já.“ A pfiedvá-
dût nûjaké kreace, které s hrou nemají vÛbec nic
spoleãného, jen jsou úplnû úÏasnû vymy‰lené. To
je podle mne naprosto proti smyslu. Divadelní in-
scenaci povaÏuji za celek a kost˘my dûlám ve
smyslu tohoto celku, ve smyslu jednotliv˘ch figur
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a jejich vztahÛ, v souvislostech. Musí to pro mne co
nejvíc splÀovat to, Ïe to tam patfií, Ïe kost˘my od-
ráÏejí charaktery postav tak, jak je cítím a jak jsme
domluvení s reÏisérem, Ïe mají mít takov˘ a tako-
v˘ v˘raz. Mívám radost, kdyÏ se to propojí a fun-
guje to dohromady. KdyÏ sedím na generálce a vy-
jevují se obrazy. Herci hrají, ale vy to ani nevnímá-
te, samotn˘ fakt, Ïe to plyne hladce, vás pohlcuje,
najednou jste uvnitfi, Ïijete ty situace, ten pfiíbûh, ty
emoce. To je kouzlo divadla – spoluproÏívání. Ne
Ïe vás odvádûjí otázky, proã tamto vypadá takhle?
Ru‰ivé prvky. Mnû nevadí, kdyÏ lidé kost˘my nû-
kdy ani nevnímají. To je pro mne známka toho, Ïe
to funguje dobfie, protoÏe je vzala celá hra, vníma-
li sdûlení a potom debatují o tom, o ãem to bylo. Ala
jasnû, Ïe mám ráda, kdyÏ si jich v‰imnou, ne Ïe ne.
KdyÏ vytváfiíte návrhy kost˘mÛ, jak velkou mí-
váte svobodu u reÏisérÛ?
ReÏisér má absolutní slovo, protoÏe on je ten, kte-
r˘ pfiiná‰í pojetí a koncept celé hry. To, o ãem to je,
proã to hrajeme, co to jemu fiíká a proã to chce dû-
lat. Má vidinu celku. Ale já mám svobodu dost vel-
kou. Musím fiíct, Ïe tfieba za léta spolupráce se
Standou Mo‰ou jsme se dopracovali k tomu,
Ïe nám staãí fiíct si hroznû málo. On má na-
víc dar vystihnout podstatu vûci v jedné vûtû.
A tím, Ïe si rozumíme, Ïe vûci vidíme podob-
nû, postupnû nám staãí fiíkat si ãím dál míÀ.
Teì se podívá na návrhy a fiekne: „Tady tenh-
le kost˘m bych potfieboval takov˘,“ nebo
„Chtûl bych, aby tahle figura pÛsobila tak
a tak.“ U nûãeho chce korekce, ale vÏdycky
vysvûtlí proã. Ze stovky kost˘mÛ chce takhle
upravit tfieba dva. âasem to dospûlo tak da-
leko, Ïe jsem nûkteré inscenace dûlala bez
toho, aby vidûl návrhy, kost˘my vidûl aÏ na
první oblékané zkou‰ce. Na‰e spolupráce je
o dÛvûfie, která vznikla na základû dlouhodo-
bé zku‰enosti.
Ostatní reÏiséfii mû oslovují proto, Ïe znají moji
práci, proto si mû vybrali. A protoÏe mi vûfií, taky mi
do toho moc nemluví. Pfiijímají, co pfiinesu a obãas
drobnû upravujeme. Nikdy jsem nezaÏila stav, Ïe
bych nûco musela promûnit tak, Ïe bych s tím ne-
souhlasila. Jenom jednou se mi stalo, Ïe reÏisér mé
návrhy nebral, chtûl to jinak, ozvala jsem se, Ïe to tak
necítím. Pak to bylo o debatû, o tom, kdo ustoupí,
jestli reÏisér pfiijme mé vnímání figury. KdyÏ to nepfii-
jme, beru to tak, Ïe reÏisér má hlavní slovo, vidí do
toho víc neÏ já  a ustoupím. Ale to co dûláme je pfie-
dev‰ím o spolupráci - tvofiíme spoleãnou vûc, o hfie a
jejím pojetí diskutujeme, fiíkáme si nápady, svá vidû-
ní, co si myslíme a vzájemnû se ovlivÀujeme. 
DokáÏete spoãítat, kolik jste za sedmnáct let,
co se vûnujete návrhÛm kost˘mÛ, oblékla in-
scenací?
Pfiedloni to bylo kolem ‰edesáti, takÏe s loÀsk˘m
rokem to musí b˘t pfies sedmdesát inscenací. Asi
pfied pûti lety jsem se dostala k tûm dvanácti za
sezonu a od té doby se to moc nesniÏuje. Obvykle
pracuji na tfiech hrách souãasnû – dvû se navrhují
a jedna se realizuje. Nebo se dvû navrhují a dvû re-
alizují.

Mám ‰tûstí, Ïe spolupracuji s reÏiséry, které pova-
Ïuji za pfiátele a spfiíznûné du‰e. V první fiadû je to
Standa Mo‰a, ten mi dal první pfiíleÏitost a na‰e
vnímání se se‰lo. Pak je to Stano Slovák, Pavel
Fieber, Becketa dûlá Slovinec Janez Starina – to-
ho znám léta jako herce, dûlali jsme spoleãnû
Cabaret, ·umafie na stfie‰e, Sugar. Jako s reÏisé-
rem s ním pracuji podruhé. Je to skvûl˘ ãlovûk.
Petr Kracik z Prahy – Cikáni jdou do nebe, chystá-
me Jméno rÛÏe. S Petrem Gazdíkem budu dûlat
kouzeln˘ muzikál Mary Poppins. 
Jak dlouho Vám trvá navrhnout kost˘my do
jedné inscenace, fieknûme velkého muzikálu?
KdyÏ se nûkolik her zaãne prolínat, pfiestávám sle-
dovat ãas, protoÏe je podstatné ty vûci udûlat a uÏ
nerozli‰uji, kolik ãasu která zabrala. U Mozarta!
jsem navrhování vûnovala mûsíc a pÛl. To si pa-
matuji proto, Ïe jsem ho dûlala pfies prázdniny, bez
soubûhu s jinou hrou. V ãervnu jsme se o tom za-
ãali bavit, se scénografem Jaroslavem Milfajtem
jsme vymysleli koncept – ten studen˘ svût okolo
ãerveného Mozarta, kde ãervená symbolizuje ra-
dost ze Ïivota, energii a svobodu. A v‰ichni kolem

nûj jsou ve studen˘ch barvách. Pak jsem vybírala
materiály, aby kdyÏ nastoupí lidi do dílen, se moh-
lo  okamÏitû zaãít ‰ít. Pak dva mûsíce realizace.
U jin˘ch vûcí je to tfieba takhle: dva t˘dny tu hru
studuji, ãtu a hledám materiály k tématu. KdyÏ je to
nûco historického, dívám se na dobu, ve které se
hra odehrává. Vím, jaké v té dobû bylo odívání, ale
dívám se na detaily a okolnosti Ïivota, studuji ob-
razy. NeÏ pfiijdu na klíã k inscenaci, nechávám to
v hlavû uleÏet tfieba dva t˘dny. Potom se vrhnu do
navrhování, na muzikál jsou to asi tfii t˘dny. TakÏe
dohromady je navrhování asi pût t˘dnÛ a potom
následuje ‰est t˘dnÛ realizace. Vyberou se materi-
ály a zaãne se ‰ít. A do dílny chodím vût‰inou kaÏ-
d˘ den. âili celkem asi jedenáct t˘dnÛ práce. Ale to
je ideální stav. Obvykle jsou to dva plus ãtyfii.
V muzikálech se hodnû alternuje, takÏe to zna-
mená násobení mnoÏství kost˘mÛ.
Ano, zkou‰ím kaÏdého ãlovûka, protoÏe kaÏd˘ he-
rec je jin˘. Pokud je to sborová vûc a jsou tam na-
pfiíklad uniformy nebo livreje, je to jednodu‰‰í, ale
vût‰inou ani jeden kost˘m není stejn˘ jako ostatní.
To potom chci v kost˘mu vidût kaÏdého. KaÏd˘ he-
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rec je jin˘ a nejde jen o rozdíly proporcí, jsou rÛzní
typem. Stejná vûc na kaÏdém pÛsobí jinak a já to
musím vidût. TakÏe kdyÏ je tam s alternacemi se-
dmdesát hercÛ, mají pût pfievlekÛ, udûláme tfiista-
padesát kost˘mÛ.
Máte uÏ nûkteré herce takzvanû v oku? ·ijete
nûkomu kost˘m vyslovenû na míru?
Pfii navrhování na to uÏ myslím, protoÏe herce
znám, pfiem˘‰lím o kost˘mu a figufie v souvislosti
s konkrétním hercem. Víc moÏná u hereãek, co je
dobré podtrhnout nebo naopak potlaãit. Îeny jsou
nádherná stvofiení, ale i krásu mÛÏete blb˘m
kost˘mem zabít, a kdyÏ to není poÏadavek role, je
to prostû prÛser. KdyÏ ty lidi znáte, tak s tím pra-
cujete.
Co v‰echno musí kost˘mní v˘tvarník vstfiebat
pfiedtím, neÏ se pustí do navrhování? Listovala
jste napfiíklad u pfiípravy na Ptákoviny ornitolo-
gick˘m atlasem?
Mûla jsem fotografie ptákÛ z internetu, konkrétních
druhÛ, které se ve hfie vyskytují. Potom Atlas ptákÛ
z domova a od kolegy v˘tvarníka Petra Hlou‰ka
jsem dostala Atlas ptákÛ, kter˘ ilustroval. Nûkolik
ptákÛ jsem mohla i sama urãit, protoÏe byli ve scé-
náfii nepojmenovaní. Standa Mo‰a mi fiekl: „Tyhle
vyber ty.“ Vybrala jsem ty, ktefií byli zajímaví na po-
hled i jménem – Harpyji, Korunáãe a Karanão.
Zadání bylo takové, Ïe ptáci jsou symbolem svo-
bodné spoleãnosti. Nebylo dÛleÏité, Ïe mají kfiídla
a Ïe umûjí lítat. Mo‰a fiíkal, Ïe ptáci v inscenaci
v Nûmecku mûli sedmimetrová kfiídla a stejnû nelí-
tali. TakÏe uÏ na zaãátku fiekl, Ïe tohle nechce –
Ïádné ilustrace ptákÛ, Ïádné zobáky a Ïádná kfiíd-
la. ·lo o to vytvofiit krásné svobodné bytosti.
K ptákÛm jsem se ale utíkala a hledala u nich inspi-
raci. Dívala jsem se na stavbu tûl, na skladbu a mí-
chání pefií, co mají na sobû zajímavého – to v‰ech-
no jsem pfievádûla do lidského odûvu. Jakákoliv
ãást jejich charakteristiky se dá pouÏít a pfievést do
kost˘mu. Témûfi u kaÏdého kost˘mu mÛÏu fiíct, ja-
kou inspirací vznikl. Ale nic nebylo striktnû dané,
kost˘m nemûl ilustrovat pfiedlohu. Má tfieba barvy
odjinud. Kost˘m kachny je zelenomodr˘, coÏ je úpl-
nû jinak neÏ ve skuteãnosti, ale je to vodní pták, pro
mne se ta barva s ní pojí. KdyÏ jsem je studovala,
zjistila jsem, Ïe ptáci mají hodnû pfiírodních zemi-
t˘ch barev – béÏové, hnûdé, ‰edé, ãerné, bílé – jen
obãas mají navíc nûjak˘ v˘razn˘ barevn˘ akcent,
z toho jsem také vycházela. Mám tam rÛzné délky
a tvarování, které evokují ocásky nebo spojení ru-
kávÛ s límcem dohromady, které pfiipomíná kfiídla.
Celkov˘ v˘raz dotváfií líãení. Byla to zábavná hra
a radost.
Nadával Vám uÏ nûkdy nûkter˘ z hercÛ, Ïe
v tom kost˘mu, kter˘ jste navrhla, absolutnû
nejde hrát? 
Oni nenadávají, ale obãas se stane, Ïe nûkdo pro-
hlásí: „JeÏí‰i, v tom bude vedro.“ To je nûkdy ofií-
‰ek, jak skloubit vizuální stránku vûci a úãelnost.
Herec se v tom navíc musí pohybovat, coÏ je pod-
statné zejména u muzikálu. Musíte tedy kost˘m vy-
myslet tak, aby se v tom pohybovat mohli. Je to v˘-
bûrem materiálÛ, stfiihem nebo obojím. Pak se to

pfiípadnû upravuje na zkou‰kách. Jsou ale obãas
vûci, u kter˘ch potfiebujete, aby byly tuhé, nebo
jsou to látky, které ned˘chají, takÏe je v tom oprav-
du vedro. Myslím na to, na herce rozhodnû neka‰-
lu, ale nûkdy to jinak nejde. KdyÏ se dûj hry ode-
hrává v zimû v Rusku, nemÛÏu herce obléct do plá-
t˘nka.
A jestli nûkdo dal najevo nelibost, tak ano,
v Zahradû divÛ chlapci, ktefií dûlali psa Bafsteina.
Kdybych to mohla nûjak napravit, udûlala bych to,
ale nevím, jak udûlat kost˘m velkého chlupatého
psa jinak neÏ z koÏe‰iny, kdyÏ to zrovna nemá b˘t
stylizace. Chápu, Ïe v koÏe‰inû je vedro, ale pes je
pes. Stano jen fiíkal, Ïe je vedro, ale Petr ·tûpán
byl vytoãen˘ – ten mi fiekl, aÈ si to oblíknu a jdu si
to zkusit. Uznávám to a nedivím se.
Jak se chystáte relaxovat o divadelních prázd-
ninách?
Musím fiíct, Ïe to obvykle pfiíli‰ dopfiedu nechystám,
protoÏe mám Ïivot podfiízen˘ divadlu. Ale jsem ta-
kov˘ typ, sama jsem si to tak vybrala. A ono se
o divadelních prázdninách sice v kamenném diva-
dle nehraje, ale herci hrají na zájezdech a zahra-
niãních turné a já taky dûlám buì inscenaci pro tur-
né, nebo hry pro pfií‰tí sezonu. Tak to fie‰ím spí‰ na
poslední chvíli. Ale letos jsem si naplánovala jednu
vûc, kterou nejsem schopna bûhem pracovního
maratonu zvládnout, a to je nauãit se anglicky.
Umím nûmãinu, anglicky se tak nûjak domluvím,
ale je mi nepfiíjemné, Ïe nemluvím pofiádnû. BûÏn˘
kurz se mi nevejde do rozvrhu – kaÏd˘ t˘den je ji-
n˘. Dospûla jsem k závûru, Ïe jedin˘ zpÛsob je in-
tenzivní kurz. TakÏe v létû jedu na dva t˘dny do
Lond˘na. To mûsto miluju, má úÏasnou atmosféru,
skvûlé galerie a dají se tam vidût v˘borná pfiedsta-
vení. Pfiijede i moje dcera, tak si to uÏijeme spo-
leãnû. A zrelaxovat chci teì po premiéfie Becketa,
vyrazím na t˘den nûkam do tepla k vodû, odpoãi-
nout si a vymyslet jak na Mary Poppins.  

Honza ·mikmátor
foto: Jef Kratochvil

V Benátkách
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Jifií Îáãek, Zdenek Merta : 
PTÁKOVINY PODLE ARISTOFANA  
Mûstské divadlo v Brnû, 
Hudební scéna, premiéra 24. dubna 2010
MÛÏe b˘t Îáãkova pfiedlistopadová komedie aktuální i za
jiného reÏimu? Nepochybnû ano, fiekli si mladí dramatur-
gové Klára Latzková a Jan ·otkovsk˘ a pÛvodní text úto-
ãící proti totalitû revidovali na souãasnou politickou satiru.
Zatímco v roce 1989 na jevi‰ti praÏského Národního diva-
dla ‰lo o lidovou ta‰kafiici se zpûvy a reprodukovanou hud-
bou, v Mûstském divadle Brno jde dnes o muzikálovou ko-
medii s Ïiv˘m orchestrem a skvûl˘mi pûveck˘mi sóly.
Zatímco tehdy byl pfiedmûtem v˘smûchu hlavnû frázovit˘
jazyk funkcionáfiÛ, dnes je zdrojem humoru politika ve

v‰ech sv˘ch podobách vãetnû lobování.
Libreto Jifiího Îáãka motivicky ãerpá z Aristofanovy ko-
medie Ptáci. Dva kumpáni s promlouvajícími jmény
Primabrachos a Doufalion pfiesvûdãí obyvatele ptaãí fií-
‰e, aby zaãali vládnout svûtu. Protfielí intrikáni spoleãnû
s vychytral˘m Dudkem a ptaãím náãelníkem Supem po-
stupnû vytvofií kastu samovládcÛ, která bravurnû potírá
individualitu i své odpÛrce, aÏ nakonec v‰ichni pfiíslu‰-
níci ptaãího rodu konãí v kleci. Symbolika klece, která
v‰echny vûzní, moÏná nemá takov˘ úãinek, jako pfied
jedenadvaceti lety, navíc je dost prÛhledná. 
Îáãkovy r˘mované ver‰e jsou vÛbec pfiedvídatelné: dojde
na pfiipomínku „mocné ptákostrany“ a ‰éfÛ se „sexy moz-
kem“, ale i obecnou kritiku spoleãnosti ve ver‰ích typu:
„V‰ichni se naparují jako páv / a domáhají se sv˘ch práv.“
Obsahují v‰ak úãinné satirické ‰lehy, které autor rozdává –
a to je tfieba uznat – podle hesla „padni komu padni“. 
ReÏisér Stanislav Mo‰a si uvûdomuje úskalí pfiímoãaré
satiry a snaÏí se proto o plastiãtûj‰í podívanou. Úvodní i-
dylick˘ obraz ptaãí fií‰e vystavûl s pomocí úchvatné scé-
ny hostujícího Christophera Weyerse. Herci v rolích ptá-
kÛ tu ‰plhají po vûtvích, houpou se v sítích, ale také léta-
jí mezi bujnou vegetací. Zásluhu na v˘sledném dojmu má
rovnûÏ choreografie Anety Majerové, která vybavila kaÏ-
dého ptaãího aktéra jeho charakteristick˘m stylizovan˘m
pohybem: podle nûj tak poznáme tfieba Kachnu, Sovu,
Rajku ãi Holuba. Originalita a jedineãnost figur zámûrnû
mizí ve druhé ãásti inscenace, poté, co se pohlaváfii ují-
mají otûÏí. Promûnu svobody na uniformitu doprovází
i zmûna kost˘mÛ. Zatímco dosud se aktéfii pohybovali ve
vzne‰en˘ch a originálních róbách Andrey Kuãerové, po
„pfievratu“ si oblékají jednotné modré mundúry. 
Nejvíce hereckého prostoru má uÏvanûn˘ Primabra-
chos Martina Havelky, s nímÏ alternuje Petr Gazdík.
Havelka je v roli intrikána spolehliv˘, dokáÏe diváka
vtáhnout i s ním komunikovat. Vdûãnou roli ale dostala
také dvojice Zdena Herfortová a Markéta Sedláãková,
jeÏ alternují v úloze Slepice. Jde o figuru divaãky, která
po celou dobu takfika nenápadnû sleduje dûní na jevi‰-
ti z první fiady, aÏ to nakonec nevydrÏí a rozpoutá afek-
tovan˘ monolog na obhajobu Ïenského pohlaví.  
Nová verze Ptákovin podle Aristofana prokázala, Ïe po-
litická satira má na jevi‰ti stále smysl. Vyznaãuje se si-
ce jin˘mi akcenty neÏ pfied léty, ale reakce smíchem je
pofiád nutná a oãistná. Nejspí‰ to bude platit i po kvût-
nov˘ch parlamentních volbách, do nichÏ se nûkteré na-
ráÏky Îáãkova star‰ího textu docela pfiesnû trefují...

David Kroãa, recenze pro âR 3 Vltava,
vysíláno 3. 5. 2010 

DOMA MÁME HOLUBNÍK, CHYTÁME V NùM LELKY
KéÏ by Ptákoviny podle Aristofana Jifiího Îáãka
a Zdenka Merty znamenaly jednoznaãnûj‰í návrat na
v˘sluní v˘sostného lyrika, pichlavého satirika, autora
krásn˘ch kníÏek pro dûti, následníka v˘jimeãné obraz-
nosti Jana Skácela, i kdyÏ stále jen do krajiny bez du-
cha! 
ZpÛsobily rozruch uÏ pfied dvaceti lety ve Zlaté kapliã-
ce. S podzimem 1989 je chtûli zakázat nejprve ptáci vy-
pelichaní, aby je pak pfiepefiení supové, blbouni nejap-
ní, koÀadry a slepice prohlásili za kousek nebezpeãnû
ãechrající sametové pápûfií. 
Co je na Ptákovinách nebezpeãného, prostofiekého
a hodno zadupání do prachu, i kdyÏ pochopitelnû radû-

ji opatrného? Neptejte se ptákÛ na tahu, n˘brÏ
tûch v domácím zasmrádlém kurníku. A nebojte
se usednout na hfiad brnûnského Mûstského di-
vadla. 
UÏ premiéra a nedûlní první repríza pustila do
hledi‰tû boìák, kter˘ odhalil jednak úlevu, Ïe to
nûkdo umí fiíct za nás i bez blbé nálady, ale ta-
ké ztrhané struny zvuk pfiíznivcÛ ptákÛ mod-

r˘ch, oranÏov˘ch i jinak pestfie zbarven˘ch. Tûm z té
‰píny, kterou na jevi‰ti autofii na na‰e ãisÈounké lídry
z kbelíkÛ vylévají, naskakuje husí kÛÏe. 
JenomÏe bohat˘r Îáãek strhl do proudu v‰echny kolem
sebe. Druhá ãást, kdyÏ uÏ je jasné, Ïe v Mrako-
ptákohradu se budou rozdávat posty, je strhujícím sar-
kastick˘m obrazem na‰í ‰Èastné doby s Poseidónem
Klausem, Héraklem Zemanem i vûãnû bit˘m slovan-
sk˘m Triglavem. 
Monology slépky-feministky (Zdena Herfortová nebo
Markéta Sedláãková), holuba zaznamenávajícího jak 
se poptaãÈuje lidsk˘ svût (Michal Isteník), ale i dal‰í no-
vé Îáãkovy kousky odmûÀuje publikum nekoneãn˘mi
aplausy na otevfiené scénû. 
Velké inovace doznala hudba. Pfiipomínám jen, Ïe
Ptákoviny byly první spoluprací tandemu Merta-Mo‰a.
MdB má i rozkfiídlenû nevyãerpatelnou kostymérku
Andreu Kuãerovou, svûÏí choreografku Anetu Majero-
vou... V˘sledek? Tû‰te se na kousek jako lusk. 
Vítej kousavá satiro, salve star˘ barde Îáãku, jeho spo-
luautofii a tvÛrci! âeká vás osud satirikÛ od Botiãe aÏ
k Ponávce. Lidi se budou chechtat s vámi, p‰ouci vás
nebudou mít rádi. 

Jifií P. KfiíÏ, Právo – JiÏní Morava, 27. 4. 2010 

PTÁKOVINY PODLE ARISTOFANA 
– ZÁBAVNÁ POLITICKÁ SATIRA, 
KTEROU STOJÍ ZA TO VIDùT 
"Krásní pestrobarevní ptáci, ktefií Ïijí svobodn˘m Ïivo-
tem v divukrásné pfiírodû, pfiicházejí pod vládou moci-
chtivého ãlovûka o svobodu i svoji jedineãnost."
Je s podivem, jak vûrnû se historie neustále opakuje.
Jedním z dÛkazÛ tohoto jevu je hra nejvût‰ího fieckého
komediografa Aristofana nazvaná Ptáci, která se hrála
v Athénách na Velk˘ch Dion˘siích jiÏ pfied 2 424 lety.
Pfiíbûh vypráví o dvou uprchlících z Athén jménem
Primabrachos a Doufalión, ktefií svou údernou demago-
gií ovládnou svobodnou ptaãí fií‰i a pfiesvûdãí ptáky, kte-
fií mají kromû obrovské svobody také maliãk˘ mozeãek,
aby vybudovali velk˘ Mrakoptakohrad, oddûlili jím zemi
od nebe, a tím si podmanili bohy i lidi. 
Moderní zpracování PtákÛ se skuteãnû osvûdãilo a za-
hrálo na notu souãasného diváka opravdu zábavn˘m
a trefn˘m zpÛsobem.
Zdenek Merta a Jifií Îáãek pfiekvapili fiadou vynikajících
textÛ, herci sv˘mi vynikajícími pûveck˘mi v˘kony
a Andrea Kuãerová zase originálními ptaãími kost˘my.
V pfiíbûhu se objevují nejen ikony dne‰ní politické scé-
ny, které autofii skuteãnû vtipnû a na úrovni vystihli, ale
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také duch totality a jeho absurdní schopnost ovládnout
ãlovûka klamn˘mi idejemi.
Otázka, která se nabízí hned od zaãátku zní, jak velk˘
rozdíl je mezi ptáky sveden˘mi vzpourou rebela z Atén,
kter˘ rozpoutal boj proti nebesÛm i lidem, a samotn˘mi
lidmi, jejichÏ slepé následování touhy po moci a vlastní
velikosti se jim stává osudn˘m krokem do propasti.
Ptákoviny podle Aristofana jsou zároveÀ také dokona-
lou studií totalitních vlád, kter˘ obsahuje jak prvky fa-
‰ismu a nacismu, tak i komunismu a maoismu.
Ve vtipném v˘voji událostí na scénû se krásní pestro-
barevní ptáci, ktefií Ïijí svobodn˘m Ïivotem v divukrásné
pfiírodû, stávají pod vládou mocichtivého ãlovûka otroky
vlastní omezenosti. Nevûdomky pfiicházejí o svoji jedi-
neãnost a stále více se ztrácejí v uniformním svûtû,
z nûhoÏ mizí svoboda i krása a místo toho zÛstávají
pouze fale‰né ideály.
Zpod fádních uniforem ptákÛm vyãnívají pestrobarevná
pera, která pfiipomínají jejich ztracenou pfiirozenost a je-
dineãnost.
Pokud bych mûl celou inscenaci vystihnout jednou vû-
tou, napsal bych, Ïe se jedná o dílo velmi pozitivní, di-
váka nejen potû‰í a pouãí, ale nauãí jej dívat se na vû-
ci, kvÛli kter˘m se pfii ãtení novin zatrpkle rozãiluje, s ú-
smûvem a nadhledem.
Ptákoviny podle Aristofana jednoznaãnû stojí za to vi-
dût, rozhodnû se dobfie pobavíte a od srdce zasmûjete.
Podle autorÛ není inteligentní, vtipné, nápadité a úder-
né politické satiry nikdy dost, jak fiíká reÏisér inscenace
Stanislav Mo‰a, „znovu nastala doba, ve které ‰ikovní
‰ibalové rÛzného typu, hráãi velké politiky, s námi hrají
obdobnou hru jako hrdinové téhle hry (...) je zapotfiebí
znovu se zaãít vyjadfiovat k vûcem obecn˘m skrze di-
vadlo, skrze dobré politické i satirické divadlo“.

Milan Kajínek, 
Velká Epocha, 24. 4. 2010

Z TÉHLE DOKONALÉ SVATBY 
VÁS ZABOLÍ BRÁNICE 
Britská komedie, která tfiíská dialogy a je tfieskutá i smû-
rem k publiku, se v brnûnském Mûstském divadle váÏ-
nû povedla 
V Mûstském divadle Brno uvádûjí od víkendu tfieskutou
komedii Dokonalá svatba. A dluÏno uznat, Ïe text Rona
Hawdona je skuteãnû brilantnû napsanou ‰vandou, kte-
rá tfiíská od repliky k replice herce a se stejnou intenzi-
tou vlastnû i samotného diváka.
Bulvární komedie, která od roku 1994 doslova obletûla
Evropu a v tuzemsku se hraje popáté, tûÏí z jednodu-
chého fórku. Nastávající Ïenich se probudí den pfied
svatbou v posteli s jinou dívkou. Do svatebního apartmá
se v tomto okamÏiku dere jeho kamarád, nastávající,
pokojská a dal‰í lidé...
Jako kdyÏ rozrazíte koule na kuleãníkovém stole a stá-
le ‰Èoucháte do tûch, které o sebe je‰tû nenarazily. Na
stejném principu je sestrojen HawdonÛv pfiíbûh. Ne-
dorozumûní jsou stále násobena stejnû jako zámûny
Ïensk˘ch jmen. Zku‰en˘ britsk˘ dramatik to prostû s ja-
zykem i zápletkami umí a témûfi marnotratnû si s nimi
pohrává.
Je jasné, Ïe podobnû namazan˘ stroj na ‰vandu vyÏa-
duje hereckou perfekci ve smyslu pohotového jazyka
a neumdlévajícího postfiehu. V tomto pohledu je insce-
nace Stano Slováka solidní pulzující podívaná. Králem
veãera je Milan Nûmec jako postiÏen˘ Ïenich, kterého
zkou‰ejí okolnosti v lyrickém happy endu i jeho vlastní
srdce. Nûmec je nefal‰ovan˘ jeliman chycen˘ do vlast-
ních pastí a komiku umí rozhazovat po hrstech. Ideálnû
zvolen˘m protihráãem je mu fyzicky i herecky robust-
nûj‰í Petr ·tûpán jako svûdek Tom. Obûma potom v˘-
teãnû sekunduje dámská ‰atna v podobách Ïenství no-

vomanÏelsky panovaãného (Lenka Janíková), ne‰Èast-
nû zamilovaného (Hana Holi‰ová) ãi manipulovatelné-
ho (Lucie Zedníãková).
Solidnû odvedená legrace je na divadle skuteãnû tûÏk˘
a váÏn˘ kum‰t. Tady se vcelku povedla. Pfied publikem
stojí, co do fórkÛ, v˘konÛ i rytmu, vyváÏená fra‰ka.
Fekálními vtípky na první signální to tady na‰tûstí – aÏ
na jednu záchodovou ‰tûtku – moc neprokvétá. 
Herci slovnû sviÏn˘ komediální odér nepfiehrávají do la-
cin˘ch pitomostí. K bláznivému mumraji ústrojnû slouÏí
prostá, v k˘ãovitém divadelním realismu vyvedená, ale
uÏ autorem pfiedepsaná scéna. Dva propojené pokoje
jsou dílem Jaroslav Milfajta.
PodtrÏeno, seãteno. Anglicky bfiitk˘ vtip kofienûn˘ ães-
kou hereckou vervou. Tato svatba sice nevyjde, srdce
vás z toho bolet nebude, ale bránice ano.

Lubo‰ Mareãek, 
MF Dnes, 31. 3. 2010  

DOKONALÁ SVADBA 
– DOKONALÁ KOMÉDIA 
Robin Hawdon: Dokonalá svadba. Preklad: Jan ·ot-
kovsk˘. Dramaturgia: Klára Latzková, Jan ·otkovsk˘.
RéÏia a úprava: Stano Slovák. Scéna: Jaroslav Milfajt.
Kost˘my: Andrea Kuãerová. Hudba: Karel Albrecht.
Premiéra: 27. 3. 2010 v Mestskom divadle Brno.
V Mestskom divadle v Brne mala na konci marca pre-
miéru hra Angliãana Robina Hawdona Dokonalá svad-
ba. Autor v ãeskom divadelnom priestore nie je napodiv
veºmi známy, hoci sa jeho hry v ostatnom desaÈroãí
hrajú nielen v desiatkach britsk˘ch divadiel, ale aj v trid-
siatich krajinách sveta. Preto treba pochváliÈ Jana ·ot-
kovského (je prekladateºom aj jedn˘m z dramaturgov
hry), Ïe sa rozhodol zoznámiÈ ãeské publikum s auto-
rom a jeho komédiou. Je totiÏ najmenej tak vydarená
a lákavá, ako napríklad na celom svete hran˘ Slamen˘
klobúk Eugéne Labicha. 
Tie dve hry majú veºa spoloãného. Îenícha s nevestou
a ostatn˘mi, ktorí sa medzi nich pripletú, a spôsobia, Ïe
v‰etko, ão by mohlo ísÈ hladko, skomplikujú tak, Ïe
v‰etci na v‰etk˘ch naráÏajú, navzájom sa klamú, vyho-
várajú na druh˘ch, zaplietajú do vlastn˘ch lÏí, aÏ je si-
tuácia taká neúnosná, Ïe musí v‰etko „rachnúÈ“. A keì
nastane ten v˘buch, napodiv sa v‰etko skonãí dobre,
kaÏd˘ nájde svoju lásku a v‰etci sú spokojní. 
Tento typ divadelnej hry má dávne korene snáì uÏ
v bakchantsk˘ch hrách antiky, ale ustálil sa vo svojej ty-
pológii v talianskej commedii dell`arte, ktorú koãovní 
umelci v ãasoch renesancie rozviezli do celej Európy.
MoÏno je najpriliehavej‰ie Ïánrové oznaãenie „fra‰ka“,
hoci v na‰ej jazykovej praxi fra‰ka znamená skôr ãosi
odsúdeniahodného. Ale áno, Dokonalá svadba JE fra‰-
kou v tom najlep‰om zmysle slova. Je to konverzaãná
komédia, kde má kaÏd˘ svoje nezameniteºné postave-
nie. A postavy sa nevyvíjajú, len sú bezmocne vláãené
od trápnosti k trápnosti a divák sa smeje nad bezmoc-
nosÈou protagonistov, ktorí sa neuveriteºne zaplietajú do
vlastn˘ch lÏí.
Autor komédie Robin Hawdon sa v ktoromsi rozhovore
priznal, Ïe veºmi váÏil kaÏdé slovo, aby nebol príbeh prí-
li‰ utáran˘ a plynul ão najr˘chlej‰ie. Treba kon‰tatovaÈ,
Ïe sa toho drÏal aj prekladateº a vyuÏil v‰etky finesy
ãe‰tiny, aby dej plynul r˘chlo, ale aby dialógy boli aj ko-
mické, hoci sú vÏdy interpretované ão najváÏnej‰ie.
(A ãím sú protagonisti váÏnej‰í, t˘m sú smie‰nej‰í.)
Nevdojak mi tie scény (hneì prvá posteºová, keì sa
hlavn˘ hrdina zobudí s cudzou Ïenou v cudzej posteli...)
pripomínajú komédie Georgesa Feydeaua, zvlá‰È
Dámu od Maxima. UÏ samotná situácia, keì sa chlap
zobudí nah˘ vedºa krásnej nahej Ïeny a má do minulosti
otvorené obrovské prázdne okno, je neskonalá sranda.
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(Odvolávam sa na pána Wericha, ktor˘ tvrdil, Ïe sran-
da nie je nadávka, ale terminus trechnicus.) Tak teda,
sranda to je, od zaãiatku do konca. Urãite na tom má
veºkú zásluhu reÏisér Stano Slovák, ktor˘ si vlastne pr-
v˘krát vyskú‰al réÏiu r˘chlej komédie. A zvládol ju bra-
vúrne. Klobúk dolu. V‰etky gagy sú správne naãasova-
né, situácie, napriek obrovskej r˘chlosti, ktorú nasadil,
sú zrozumiteºné, nie je tam zbytoãné ani prebytoãné
gesto, krok, kaÏd˘ detail je nádherne prepracovan˘.
Urãite mu v tom pomohol cel˘ tvoriv˘ tím. Ako vÏdy ve-
ºmi funkãnú scénu navrhol Jaroslav Milfajt, kost˘my
Andrea Kuãerová. V˘borné hudobné bodky skompono-
val Karel Albrecht a na dramaturgii sa podieºala Klára
Latzková, ktorej práca v MdB je stále viditeºnej‰ia. A to
hlavné „klobúk dolu“ patrí hercom. 
Milan Nûmec ma prv˘ raz zaujal ako Celestén
v Mam`zelle Nitouche. Pri‰iel do Mestského divadla
v roku 2007 z Pardubíc uÏ ako vyzret˘ herec. Ale svoju
komediálnosÈ naplno „rozbalil“ skutoãne aÏ v Dokonalej
svadbe. Jeho herectvo je dosÈ expresívne, ale dokázal
svoje gestá, rozorvanosÈ du‰e udrÏaÈ v tej správnej ko-
mediálnej rovine. Ako Ïeních Bill bol úprimne ne‰Èastn˘
a diváka te‰ilo, Ïe nie je v jeho prekérnej situácii. 
Partnerom Billovi bol jeho priateº a svadobn˘ svedok
Tom, ktorého rovnako energicky so zmyslom pre ko-
miãno zahral Petr ·tûpán. âastej‰ie som ho videl v hu-
dobno-dramatick˘ch inscenáciách, napríklad v posta-
vách Nikolaja ·uhaja v Koloãave, Javerta v Bedároch,
ale zahral si vlastne aj Viktora Champsboisa v komédii
Chrobák v hlave. To bol tieÏ pekn˘ komediálny v˘kon.
No a je nositeºom prestíÏnej Ceny Thálie za rok 2007,
za postavu Horna v muzikáli âarodejnice z Eastwicku.
Trochu nevìaãná je postava nevesty Rachel. Lenka
Janíková ju zahrala dobre, aj keì je ÈaÏké nájsÈ si k ne-
veste, ktorá netu‰í, ão sa okolo nej deje, prístup. Je to
jediná váÏna postava v povahe aj v hereckom podaní
a jej nevìaãnosÈ tkvie práve v tom, Ïe sa od tejto váÏ-
nosti odráÏajú v‰etky tie bláznivé a komické situácie. 
Na druhej strane postavy milenka a chyÏná sú napísa-
ní v˘borne, in‰pirujúco a protagonistky to, samozrejme,
vyuÏili. Judy Hany Holi‰ovej nie je len pekná a krehká
mladá Ïena. Prv˘krát som Hanu Hole‰ovú videl v takej-
to komediálnej úlohe a skutoãne prekvapila. VÏdy som
ju mal totiÏ zaradenú ako muzikálovú hereãku, uÏ od jej
prvého vystúpenia v Národnom divadle Brno, kde hrala
v Divotvornom hrnci a no potom, a predov‰etk˘m, v ús-
pe‰nej inscenácii MDB, v âarodejniciach z Eastwicku.
V Dokonalej svadbe bola v˘bornou partnerkou obom do
ne‰Èastia sa hrnúcim kamarátom (Ïeníchovi a jeho
svedkovi), ktor˘m ten pletenec lÏí a v˘myslov e‰te viac
krehká Judy komplikuje.
Júlia, chyÏná v hoteli, je úprimná bytosÈ, ktorá sa dobrác-
ky snaÏí zachrániÈ budúcu svadbu, napraviÈ nenapravite-
ºné a t˘m e‰te viac skomplikuje sériu lÏí a trapasov. Hrala
ju Lucia Zedníãková, nová posila Mestského divadla
v Brne. Po absolvovaní herectva na praÏskej DAMU osta-
la Prahe verná. Zaãínala v Realistickom divadle, potom
hrala v âinohernom klube, nakoniec roky úãinkovala v di-
vadelnom spolku Háta. Je známa aj z televízie (napr.
DobrodruÏstvo kriminalistiky), ale vÏdy som mal dojem, Ïe
na tie pravé herecké príleÏitosti iba ãaká. A doãkala sa. Jej
chyÏná je energická, úprimná a smie‰na súãasne. Pre di-
váka je to lahôdka. Nazdávam sa, Ïe nástup Lucie
Zedníãkovej do MDB bol „dobr˘ kauf“ pre obe strany.
Dokonalá svadba je krásna komédia plná srandy. VÏdy
je dobré baviÈ sa na problémoch, ktoré sa nás net˘kajú.
A v˘borné je baviÈ sa, keì máme istotu, Ïe sa v‰etko
dobre skonãí. 

Peter Stoliãn˘, divadlo.sk, 31.3. 2010 

KDYÎ SE SVATBA DOKONALE POVEDE, 
JE TO PRÒ·VIH 
Tfieskutá komedie Robina Hawdona je diváck˘m
bonbónkem Mûstského divadla Brno
V urãitém vûku nenajde se nejspí‰ jedin˘/jediná, kdo by
nechtûl/nechtûla zaÏít dokonalou svatbu. Jenom Robin
Hawdon mûl tolik drzosti, Ïe v Dokonalé svatbû rozvrá-
til bûhem pfiedsvatební noci v‰elijak poslepované 
a udrÏované vztahy, a je‰tû staãil vybudovat nové, moÏ-
ná nadûjnûj‰í.
Nejznámûj‰í Hawdonova komedie z jeho rozsáhlého
komediálního rejstfiíku se u nás hraje zatím jako jediná.
Po Pardubicích, kam ji pfied pûti lety do âeska uvedl
Zdenûk Du‰ek s Milanem Nûmcem v roli svûdka Toma,
ji pro brnûnské Mûstské divadlo znovu pfieloÏil Jan ·ot-
kovsk˘ a na scénu uvedl Stanislav Slovák, reÏisérská
‰tika.
S cizí Ïenou v cizím pokoji
Pfieklad je to rozhodnû souãasnûj‰í neÏ u perníkáfiÛ
FahnerÛv. Zvuãí i slovy, která se je‰tû pfied pár lety na
jevi‰tích objevovala s uzardûním. A Milan Nûmec, kter˘
se zatím od Labe staãil pfiesunout ke Svratce, exceluje
tentokrát v roli Ïenicha Billa. Mohla by tato recenzní glo-
sa b˘t vlastnû studií jeho hereckého v˘voje. Dokonalou
svatbu promûnil se Slovákem z konverzaãky v geniální
crazy. Gag stíhá gag od chvíle, kdy se Bill probírá z ko-
coviny v loÏnici urãené aÏ k radovánkám svatební noci.
Ale s jinou sleãnou. Milan Nûmec herecky vyzrál v maj-
stra pardusovského typu. To je poklona, kterou hned
tak nûkomu nevyseknu. Peripetie nûkolika málo hodin
pfied svatebním obfiadem vedou k netu‰enému cíli tak-
fika v reálném ãase vydatnû infarktové dvouhodinovky.
V kulise ob˘váku a loÏnice hotelového apartmá
(Jaroslav Milfajt), v provokativních kost˘mech Andrey
Kuãerové a s muzikou Karla Albrechta, zbûsilou stejnû
jako pfiíbûh.
Îenské jako lusk
Protipólem Ïenicha je usedlej‰í, ale stejnû nevyrovnan˘
svatební svûdek Tom, v Brnû Petr ·tûpán. Pfiíkladem
budiÏ nevûsta Rachel, dívka Judy, pokojská Julie a mat-
ka nevûsty Dafné. Lenka Janíková, Hana Holi‰ová,
Lucie Zedníãková a Irena Konvalinová k hraní pfiidávají
je‰tû opeãovávaná tûla. Role jim pak na nû pûknû pad-
nou.
Zedníãková je typovû dobr˘m pfiírÛstkem Mûstského di-
vadla. V pokojské Julii hlasovû boufií pfiímo barovû. 

Jifií P. KfiíÏ, Právo – JiÏní Morava, 1. 4. 2010 

PETR GAZDÍK  
- Záznam NetHovoru 19. 4. 2010 
* Dobr˘ den, pfiejeme hodnû jarního slunce do Brna.
Vítáme Vás u NetHovoru. MÛÏete pfiiblíÏit, jak˘ byl Vá‰
dne‰ní den. redakce
Dobr˘ den, taky vás srdeãnû zdravím, dne‰ní den byl
jako za posledního pÛl roku témûfi kaÏd˘, a to pracov-
ní... Zkou‰ím titulní roli v dramatu Becket aneb âest
BoÏí v MdB, v meziãase fie‰ím rÛzné administrativní zá-
leÏitosti a veãer hraju inscenaci Ptákoviny...
* Máte za sebou premiéru muzikálu Ptákovin, jaké to je
táhnout celé pfiedstavení? Tedy mít hlavní roli? trouml
Je to podobné, jako u jin˘ch velk˘ch rolí, ãlovûk pfii
zkou‰kách musí dobfie rozloÏit v‰echny síly, aby byl na
následná pfiedstavení dobfie pfiipraven. Je to dfiina, ale
souãasnû také zábava, která ãlovûka nabíjí. 
* Va‰e postava, fieãeno kulantnû, je dost podrazácká,
v ptaãí fií‰i zavedete novinky a nakonec chudáky ptáky ko-
lonizujete do klece? Trochu drsné, nemyslíte? vitokaba
Tak pan autor jiÏ v Antice dobfie vûdûl, jací my - lidé -
jsme, a jací také po dal‰í tisíciletí budeme... Drsné to
vûru je. Dávejme si proto pozor... 
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* Jakého opefience byste si vybral za postavu, pfiípad-
nû, kter˘ je Vám charakterovû nejbliÏ‰í? jalkon
Orla skalního. 
* Ptákoviny jsou velmi nároãné na stylizaci pohybu - ne-
závidíte tak trochu kolegÛm, Ïe hrajete ãlovûka, tudíÏ se
nemusíte stylizovat do ptáka? sorvon
To víte, Ïe závidím... Tfieba pfií‰tû...
* Dobr˘ den, mám otázku "z jiného soudku". Máte ãas
si pfii svém pracovním vytíÏení uÏívat rodiny - sv˘ch
chlapeãkÛ, skvûlé partnerky, ale i sestry a maminky, ve
kter˘ch máte urãitû velkou oporu pro svoji nároãnou
práci? Tak aÈ se i nadále dafií!!! Jsme rádi, Ïe je Thálie
opût v Brnû. jedna z mnoha fanynek jk
To víte, Ïe mám! Rodina je pro mne to nejdÛleÏitûj‰í. 
* Ahoj Petfie, chtûla bych ohromnû smeknout pfied
Va‰imi v˘kony v muzikálu Bídníci - nav‰tívila jsem toto
úchvatné pfiedstavení uÏ nûkolikrát :). Zajímalo by mû -
zaÏil jste nûkdy v prÛbûhu pfiedstavení i nûjakou nepfií-
jemnou ãi problematickou situaci? Nebo jde vÏdycky
v‰echno tak krásnû lehce a hladce, jak se zdá nám, di-
vákÛm :)? Verãa, Brno
Vût‰inou to jde tak hladce, jak se i Vám zdá. Pokud tfie-
ba i dojde k nûjak˘m men‰ím problémÛm, vÏdy se je
snaÏíme vyfie‰it tak, aby divák nic nepoznal. 
* V Mûstském divadle Brno dostáváte veliké pfiíleÏitos-
ti. Na kterou vzpomínáte nejradûji? Hana, Vevefií
Vzpomínám rád na v‰echny své role. Jedna z nich by-
la fieknûme vût‰í v˘zvou, a to, kdyÏ jsem hrál Vida ve
Hfie o lásce, smrti a vûãnosti, kde jsem se celou insce-
naci musel pohybovat ve speciální síti 3 metry nad je-
vi‰tûm. Byla to zábava.
* Dobr˘ den, v prvé fiadû bych Vám chtûla pogratulovat
k obdrÏení Thálie za roli Jeana Valjeana (konkrétnû
v této roli jsem Vás vidûla 3x a nepochybnû jste byl ze
v‰ech nejlep‰í) a poté jsem se chtûla zeptat, jestli neví-
te jak je na tom slibované dvouCD BídníkÛ...? Dûkuji za
odpovûì a pfieji mnoho divadelních moÏností a úspûchÛ
a samozfiejmû pfiíjemn˘ zbytek dne... Tereza Cindy
Mnohokrát dûkuji, to mû tû‰í. Co se t˘ká CD, vzhledem
k nároãnosti projektu, to bude dokonãeno cca do konce
kvûtna. 
* Dobr˘ den pane Gazdíku, pfiedem gratuluji k získání
ceny Thálie. Vá‰ Jean Valjean je opravdu ojedinûl˘.
Mám dotaz k muzikálu Mary Poppins, jehoÏ jste reÏisé-
rem. Kdy bude známo obsazení dûtsk˘ch rolí? Na dal‰í
Va‰e role, ale hlavnû na muzikál Mary Poppins se tû‰í
Eva ·tûpánková
Obsazení dûtsk˘ch rolí je jiÏ rozhodnuto, rodiãe uÏ byli
informováni. Zvefiejníme co nejdfiíve. Dûkuji za gratula-
ci, mám radost. 
* Dobr˘ den pane Gazdíku. Za první: Vám moc gratulu-
ji k Tháliím, rozhodnû jste si tu cenu zaslouÏil. Jako
Jean Valjean jste naprosto nejlep‰í a ani kdyÏ jsem Vás
vidûla po ‰esté jste mû nenudil. Jak Vás ta role baví ne-
bo jakou ãást máte nejradûji? Jinak jste v˘born˘ zpûvák
a v MDB záfiíte v kaÏdé roli. Jaká role Vás za poslední
dobu baví nejvíce? I jako reÏisér jste úÏasn˘, protoÏe
pfiedstavení Balada o lásce je nádherné (jen ‰koda Ïe
se moc nehraje :(). Mûjte se krásnû a aÈ se Vám dafií.
Tereza V. (Brno)
Jean Valjean je opravdu krásná role. Tedy mû baví od
zaãátku do konce. MoÏná taky proto Vás nenudím. Baví
mû v‰ak v‰echny moje role. Rád fiíkám, Ïe jsou jako dû-
ti. A ono to tak skuteãnû je. Dûkuju, jste milá. 
* Gratuluji k Thálii... Mûl jste od rána nûjak˘ zvlá‰tní po-
cit? ¤íkal Vám tfieba nûjak˘ Vá‰ vnitfiní hlas, Ïe to dnes-
ka dobfie dopadne a Ïe tu krásnou cenu dovezete do
Brna? divaãka Bára, Brno
Koupil jsem si v Nûmecku oblek a abych ho nepomaã-
kal, vzal jsem si ho na sebe. Aãkoli se to je‰tû nikdy ne-
stalo, tentokrát na mne nûmeck˘ spolucestující pfii prv-

ních minutách letu vylil dÏus. ¤íkal jsem si, Ïe to bude
zábavné, aÏ budu veãer stát na prknech Národního di-
vadla s velk˘m flekem na kalhotách... 
* Nemáte touhy - pfiesunout se do Prahy? Vladimír,
Praha
Mám úplnû jiné touhy. 
* Petfie, je tfieba ke zpívání a hraní nûjaké vnitfiní napû-
tí, nebo klid? Libor, Rosice
¤ekl bych, Ïe obojí. Spí‰e v‰ak preferuji klid.
* Dobr˘ den pane Gazdíku, v ãervnovém programu je u-
vedeno, Ïe budete hrát opût Cyrana. Obsazení zÛstane
stejné nebo jej budete mûnit??? Pokud by zÛstalo, tak
doufám platí, Ïe nemáte alternaci? Hezk˘ den.
Tereza.V. (Brno)
Obsazení se zãásti promûní o na‰e nové mladé kolegy.
Já uÏ Kristiána hrát nebudu...
* Petfie motivují vás va‰i kolegové k lep‰ím v˘konÛm?
Bronislav, Brno
V kaÏdém pfiípadû. âím více kvalitních umûlcÛ je kolem
vás, tím je vá‰ v˘kon lep‰í. Mám vynikající kolegy!
* Ráda bych vûdûla,zda se mÛÏeme tû‰it na CD BídníkÛ
ve Va‰em podání??? 
Ano. Valjeana na CD zpívám já.
* KdyÏ se divadlu vûnujete tak dlouho, pofiád Vás to ba-
ví, nebo jsou chvilky, kdy byste s tím nejrad‰i pra‰til?
Simona / Hodonín
Herectví a divadlo je krásná práce, myslím, Ïe vás mÛ-
Ïe pfiestat bavit jedinû kdyÏ se vám nedafií. 
* Oslovují Vás i lidi na ulicích? Ve dvoranû, Ïe se jim
pfiedstavení líbilo? Máte tfieba nûjakou stálou fanynku?
Nûkdy se to stává. Ale aãkoli se to nezdá, jsem pomûr-
nû uzavfien˘ ãlovûk, tedy to se mnou mají fanynky tûÏ-
ké. :)
* Petfie, jak vnímá‰ divadlo? Leona
Jako úÏasnou moÏnost proÏít pfiíbûhy a emoce, které
mnohdy v bûÏném Ïivotû nepotkáváme... 
* Jsou ãeské muzikály srovnatelné se zahraniãními?
Matias
Ty v Mûstském divadle rozhodnû ano! Co se t˘ká o-
statní produkce, je to k mé lítosti bohuÏel problematic-
ké. Dobr˘ muzikál by, dle mého názoru, mûl vznikat
stejnû ãi podobnû jako kvalitní ãinohra, tedy s v˘teãn˘-
mi herci, ktefií navíc zvládají dovednosti jako je zpûv
a tanec. U nás se toto mnohdy fie‰í opaãnû a potom se
zdá, Ïe muzikál je jen nûjaká "odlehãená komerãní" dis-
ciplína, nikoli opravdové divadlo. To se ve svûtû nestá-
vá. 
* Co chystáte v Mûstském divadle Brno pro ãeské mu-
zikálové publikum? Martin, Praha
Chystáme jedineãn˘ muzikál - souãasnû nejvût‰í svûto-
v˘ hit - z dílny Camerona Mackintoshe, kterou je Mary
Poppins. Budeme ‰est˘m divadlem na svûtû, které do-
stalo tuto moÏnost. 
* Jééé, tak kdyÏ uÏ jste prozradil, Ïe na CD BídníkÛ bu-
dete Valjeana zpívat Vy, tak Ïe prosím prozradíte, kdo
bude zpívat inspektora Javerta? Moc díky za odpovûì.
Mûjte se hezky ;) Mi‰ka
Javertové se stfiídají po tfietinách. 
* Ohlednû toho Cyrana.. Mrzí mû, Ïe Vás tam neuvidím,
ale chtûla jsem se zeptat, jestli se ví, kdo z toho pÛvod-
ního obsazení zÛstane, zajímalo by mû, jestli se mÛÏe-
me tû‰it na Petra ·tûpána a Alana Novotného? Jinak
mockrát gratuluju k Thálii, do Mûstského divadla cho-
dím moc ráda, a vÏdycky odcházím plna krásn˘ch zá-
ÏitkÛ. Dûkuju moc, Ïe dûláte takové divadlo!! S pozdra-
vem a pfiáním mnoha úspûchÛ, Vlaìka
BohuÏel to pfiesnû nevím, jen se domnívám, Ïe rozhod-
nû v roli Cyrana zÛstane Igor Ondfiíãek. 
* Dobr˘ den Petfie, jak se máte? Chtûla bych se zeptat
jestli budete v kvûtnu hrát v Bídníkách jen vy, nebo uÏ
nastoupí i Jan JeÏek?? Pokud budete hrát oba a víte ja-
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ké dny hrajete Vy, byla bych Vám velice vdûãná, kdyby jste mi napsal jaké. Moc Vám dûku-
ju a mûjte se hezky. Tereza V.(Brno)
Hraji první pfiedstavení 8. 5. Honza JeÏek je díky Bohu koneãnû v pofiádku a hraje dal‰í dvû
pfiedstavení. 
* Jaka role je Vam nejblize? A co herci z divadla rikali na Thalii? Moc Vam fandim a preji
krasny zivot... Vy jako Jean Valjean nejlepsi...furt brecim u Bidniku, kdyz hrajete Vy :) a je mi
18 :) Lucinka
Byl jsem aÏ zaskoãen, mile, kolik kolegÛ, ale i cizích lidí z toho mûlo radost. Jak uÏ jsem na-
psal, v‰echny role jsou mi blízké...
* Obdivoval jste nûkoho je‰tû pfiedtím, neÏ jste se dostal k velkému divadlu, s k˘m jste si po-
zdûji sám zahrál? Zdenûk, Brno
Obdivoval jsem mnoho hercÛ tehdej‰ího Divadla bfií Mr‰tíkÛ. Ale také Mahenovy ãinohry, me-
zi nimi vzpomenu Jifiího Tomka, Karla Janského, Jaroslava Kune‰e, Dagmar Pistorovou, mo-
ji maminku a dal‰í. 
* VáÏen˘ Petfie, dûkujeme za pfiíjemnû stráven˘ veãer. Doufáme, Ïe se s Vámi budeme mo-
ci v Praze potkat ãastûji, neÏ jen o Tháliích. Pfieji nejménû dal‰í stovku poveden˘ch insce-
nací a to nejen Vám, ale celému divadlu... A jak se fiíká: Zlomte vaz. Redakce
Taky se budu tû‰it. Moc dûkuju v‰em ãtenáfiÛm Sceny.cz, Ïe si se mnou dnes odpoledne po-
vídali. V‰echny zdravím, mûjte se krásnû. Petr Gazdík 

www.scena.cz 

VINNÉ PLODY DIVADLA 
V sobotu 20. 3. 2010 byly posedmnácté udûleny Ceny Thálie, já jsem mûla moÏnost úãast-
nit se slavnostního veãera poprvé. Na‰tûstí jsou nûktefií ocenûní nejen talentovaní, ale i vtip-
ní a duchaplní. Napfiíklad Petr Gazdík, kter˘ zavzpomínal na tfii rady (musí‰ tomu vûfiit, ne-
pfie‰lapuj na jevi‰ti a nejdÛleÏitûj‰í je my‰lenka), díky kter˘m se mohl stát leto‰ním laureá-
tem Thálie v kategorii Muzikál a opereta. 

Lenka Dombrovská, Divadelní noviny, 6. 4. 2010 

HANA HOLI·OVÁ: 
SNILA JSEM O VLASTNÍ ·KOLCE 
V hektickém tempu, ãasto na cestách mezi Brnem a Prahou. Tak tráví poslední roky devûta-
dvacetiletá hereãka Hana Holi‰ová. Minulou sezonu pfieskakovala v domovském Mûstském
divadle z role do role, aby ji nakonec zakonãila získáním divácké ceny Kfiídla pro nejoblíbe-
nûj‰í hereãku souboru. 
Od loÀského podzimu je Hana Holi‰ová navíc jednou z tûch, ktefií na scénû praÏské Státní
opery ‰plhají do vy‰‰ích pater Penziónu svût v Horáãkovû lyrikálu Kudykam. Plánované zpo-
malení rozjetého rychlíku se tak u Hanky zatím odkládá na neurãito. Ale jak uÏ sama pozna-
la, i cesta mÛÏe b˘t cíl... 
âasto stfiídáte muzikál a ãinohru. V ãem se cítíte líp? 
Nemám to vyhranûné, vÏdycky jsem tíhla k obojímu. Na JAMU jsem se hlásila jak na ãino-
hru, tak na muzikál. K mému pfiekvapení mû pfiijali na ãinohru. A i kdyÏ mám teì za sebou
víc muzikálov˘ch rolí, ãinohra by mi chybûla. Muzikál mû zaãal daleko víc bavit po tom, co
jsem se ve zpûvu zaãala sama dovzdûlávat. Nemám v nûm klasickou prÛpravu, takÏe cho-
dím k mamince na hodiny zpûvu. Jsem jí vdûãná za to, Ïe jsem se technicky dostala nûkam,
kam jsem ani netu‰ila, Ïe mÛÏu dojít. A lituju, Ïe jsem nezaãala zpívat dfiív. 
Zmínila jste maminku Hanu Horkou, známou sólistku brnûnské zpûvohry. KdyÏ se k tomu pfii-
dá je‰tû tatínek, dirigent a korepetitor EvÏen Holi‰, bfiemeno slavn˘ch rodiãÛ je na svûtû.
Pot˘kala jste se s tím?
Docela jsem se s tím potrápila. KdyÏ mû pfiijali na JAMU, na stfiední ‰kole mû spoluÏáci
v podstatû zavrhli, protoÏe hned mûli jasno v tom, Ïe mi rodiãe zafiídili protekci. Nikoho ani
nenapadlo, Ïe bych mohla od rodiãÛ mít místo protekce nûjaké umûlecké geny. Postupnû
jsem to ale pfiestala fie‰it a teì uÏ se tím nezab˘vám vÛbec. 
Chodíte si k nim pro radu? 
Dám na jejich názor, probírám s nimi pracovní nabídky nebo jednotlivá pfiedstavení. A jak uÏ
jsem fiíkala, maminka mi taky aktivnû pomáhá s pûveckou technikou. I kdyÏ dfiív to byla prá-
vû ona, kdo byl ne‰Èastn˘, Ïe jsem chtûla jít k divadlu. 
Pokud vím, máte za sebou víc divadelních záskokÛ i v jin˘ch divadlech. 
Poprvé jsem takhle narychlo zaskakovala uÏ v Divadle Bolka Polívky ve Variacích na
chlast. Bylo to taky ze dne na den, roli jsem se nauãila pfies noc u videa. A stejnû neãe-
kanû to bylo potom i v âarodûjkách z Eastwicku v Mûstském divadle, kde jsem roli Sukie
nazkou‰ela asi aÏ mûsíc po premiéfie. Tehdy se zjistilo, Ïe Alenka Antalová uÏ nemÛÏe ve
svém poÏehnaném stavu tolik hrát, a Jitka âvanãarová a Radka Coufalová byly hodnû vy-
tíÏené. A aby jim nûkdo pomohl, tak jsem byla doobsazená já. TakÏe zase trocha adrena-
linu, mûla jsem na to asi jenom deset dní, ale dnes je pro mne Sukie velkou srdeãní zále-
Ïitostí. 
Nelákal by Vás muzikál v zahraniãí, tfieba na Broadwayi nebo v lond˘nském West Endu? 
MoÏná bych to ráda zkusila, ale jak nic nelámu pfies koleno, tak ani toto. Pfied ãasem se mû
ptal dirigent Caspar Richter, kter˘ s námi v divadle spolupracoval pfii Mozartovi, jestli bych
nechtûla pfiijet do Vídnû na konkurz. JenÏe by to znamenalo odejít od rodiny a uvázat se na
‰est dní v t˘dnu. TakÏe to asi nechám na nûkter˘ z pfií‰tích ÏivotÛ. 
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Minulou sezonu jste v Mûstském divadle Brno ‰la z role do role. Stihla jste si to v‰echno vÛ-
bec uÏít? 
Musím fiíct, Ïe nûkdy to byl pûknû velk˘ ‰rumec, zkou‰ela jsem prakticky nonstop. TakÏe
jsem si dala závazek, Ïe se odteì pokusím v‰echno líp plánovat a trochu zpomalit, aby mi
zbyl ãas taky na obnovu sil. Jenom za posledního pÛl roku jsem nastudovala Konstance
Weberovou v Mozartovi nebo Elsu v Probuzení jara. Zkou‰ení i hraní této inscenace je pro
nás v‰echny opravdovou odmûnou. Dál to byla Magdaléna v ‰ansonovém muzikálu Nahá
múza, teì Judy v Dokonalé svatbû a letos mû je‰tû ãeká Gwendolina v tragédii Becket aneb
âest BoÏí. UÏ se tû‰ím na prázdniny, kdy nebudu dûlat vÛbec nic. (smích) 
Role si s Vámi asi hodnû uÏívali i diváci Mûstského divadla, ktefií Vás v anketû Kfiídla zvolili
nejpopulárnûj‰í hereãkou sezony. Pfiekvapilo Vás to? 
Byl to ‰ok. VÛbec jsem o tom dopfiedu nepfiem˘‰lela a ani to neãekala. Potû‰ila mû uÏ sa-
motná nominace. Ale cena od divákÛ je pro mne nejvût‰í odmûnou a mám radost, Ïe ta mo-
je práce kvapná nebyla málo platná. 
Pofiád se ale mÛÏete dál herecky vyvíjet. Tfieba v nejnovûj‰í premiéfie, Dokonalé svatbû, hra-
jete poprvé v konverzaãní komedii. Jak se v takovém Ïánru cítíte? 
Ani by mû nenapadlo, jak tûÏké mÛÏe b˘t nazkou‰et komedii tohoto typu. Celá hra vyÏadu-
je velké tempo a rychlé reakce, takÏe v‰ichni musí b˘t neustále ve stfiehu. Milan Nûmec i Petr
·tûpán jsou pro mne se sv˘mi zku‰enostmi velkou inspirací i oporou. Doufám, Ïe se diváci
nasmûjí alespoÀ tak jako my pfii zkou‰ení. 
Hodnû divákÛ Vás zná díky seriálu Rodinná pouta (Velmi kfiehké vztahy). Patfiila jste napfied
taky k tûm hercÛm, ktefií nekoneãn˘mi m˘dlov˘mi operami pohrdali?
Skoro kaÏd˘ herec tím pohrdá, dokud sám takovou nabídku nedostane. Je to práce jako kaÏ-
dá jiná a nebudeme zastírat, Ïe v tom hrají svou roli taky peníze. Samozfiejmû, mÛÏu ãekat
dvacet let na úÏasnou roli v úÏasném filmu s úÏasn˘m reÏisérem a úÏasn˘mi kolegy, ale co
kdyÏ nepfiijde? Toto je zajímavá zku‰enost, jak ãuchnout k fiemeslu, nauãit se fungovat pfied
kamerou, vycviãit krátkodobou pamûÈ. TakÏe rozhodnû takové zku‰enosti nelituju. Po tûch
letech uÏ sice bylo nûkdy tûÏké ubránit se rutinû, ale se‰la se tam skvûlá parta lidí, po které
se mi nakonec i st˘ská. 
A co popularita? 
Nûkdy je pfiíjemná, ale má i svoje nev˘hody. Tfieba tu, Ïe si vás diváci za‰katulkují. AÏ pÛjdu
do dÛchodu, nerada bych byla stále v povûdomí lidí zapsaná jako Aniãka Pe‰ková
z Vékávéãek. Kolikrát vidím, jak lidi pfiijdou do divadla a jsou ‰okovaní, Ïe ta zdravotní sest-
fiiãka z televize taky zpívá, tanãí a vÛbec umí je‰tû nûco jiného. 
Naznaãila jste, Ïe chcete teì trochu zbrzdit pracovní tempo. Co kdybyste pfiehodila v˘hybku
smûrem k matefiství a vyfie‰ila tak tradiãní dilema mnoha hereãek, jestli kariéra nebo dítû?
Tak takové dilema nemám. Chci rodinu, jenom zatím nebyla správná konstelace. 

Lenka Suchá, Top life, duben 2010 

JANA MUSILOVÁ 
– NEOTÁLÍ V POZADÍ 
Muzikálová hereãka Jana Musilová se narodila na vsi, ale touÏila po svûtlech ramp. Dnes se
po veãerech stává ãarodûjkou z Eastwicku, Máfií Magdalénou nebo ‰ansonovou hvûzdou.
Vûnuje se rovnûÏ dabingu, takÏe jejím hlasem mluví tfieba i agentka Scullyová ze seriálu
Akta X. 
V Brnû mám spoustu krásn˘ch pfiíleÏitostí, hraji tfieba v âarodûjkách z Eastwicku, muzikálu
podle stejnojmenného filmu s úÏasn˘m Jackem Nicholsonem v hlavní roli, kter˘ jsme také
s úspûchem uvedli v Praze v Divadle Hybernia. Za t˘den jedu na turné s Jesus Christ
Superstar, kde zpívám Máfií Magdalénu, v brnûnském nastudování BídníkÛ se vyfiádím
v Madame Thénardier. A abych nezapomnûla na muzikál Mozart!, v nûmÏ ztvárÀuji baronku
von Waldstätten. Postava nemá na jevi‰ti velik˘ prostor, zazpívá jeden velk˘ song, a tak mû
docela pfiekvapilo, Ïe jsem díky této roli byla vybraná do ‰ir‰í nominace na Cenu Thálie. 
To Vás urãitû potû‰ilo!
KaÏdopádnû. UÏ jsem byla takhle nominovaná podruhé, herce to vÏdy potû‰í. 
V jaké roli byste se na‰la, která je Vám naturelem podobná? 
SnaÏím se najít v kaÏdé, jsem hereãka. Moc ráda vzpomínám na Anitu z West Side Story,
kterou jsem hrála hodnû dlouho a s níÏ jsme procestovali kus Evropy. V tomhle muzikálu se
tanãí, zpívají krásné, i kdyÏ tûÏké party a proÏívají dramatické situace. 
Zpíváte jako operní pûvci, v originále? 
V zahraniãí ano. Ale nûkdy je to docela legraãní, tfieba v Nûmecku jsme West Side Story zpí-
vali v angliãtinû, ale mluvené texty se fiíkaly v nûmãinû. TakÏe tfieba píseÀ Amerika jsem za-
ãínala slovy: „Amerika ist das Land der unbehersten Möglichkeiten.“ A dál jsem pokraãova-
la: „Portorico, you lovely island...“ 
Jste jazykovû vybavená? Umíte jazyky, ve kter˘ch zpíváte? 
Tfieba ‰panûl‰tina pro mne byla docela tûÏká, kdyÏ jsem se v ní pokou‰ela nastudovat pís-
niãky, které zpívám, tak jsem se první sloku uãila cel˘ den! Pak se to prolomilo. Znala jsem
v˘znamy, ale tím to konãilo. Zpívám ‰panûlsky, rusky, anglicky, nûmecky, francouzsky... ale
domluvím se jen v angliãtinû, moÏná ru‰tinû a francouz‰tinû, kterou jsem se nauãila na stfied-
ní ‰kole. A francouz‰tina, to je moje – vÏdyÈ je to jazyk ‰ansonÛ! 

Zuzana Klimentová, My life, 1. 4. 2010  
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V muzikálu
Snûhurka 
a 7 trpaslíkÛ,
reÏie: 
Stanislav Slovák

S Markétou 
Sedláãkovou
a Ivanou 
VaÀkovou
v tragikomedii
Tfii sestry,
reÏie: 
Stanislav 
Mo‰a

S Martinem Havelkou 
a Petrem Gazdíkem 

v muzikálu Nahá múza, 
reÏie: ·imon Caban

S Ivanou VaÀkovou
v tragikomedii
Tfii sestry,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Lenkou Janíkovou 
v muzikálu Mozart, 
reÏie: Stanislav Slovák

V muzikálu 
Peklo,
reÏie: Stanislav Mo‰a

V muzikálu
Snûhurka a 7 trpaslíkÛ,

reÏie: 
Stanislav Slovák

S Katefiinou Krejãovou 
v muzikálu 
Probuzení jara, 
reÏie: Stanislav Mo‰a

V muzikálu
Snûhurka a 7 trpaslíkÛ,

reÏie: 
Stanislav Slovák

V muzikálu 
Ptákoviny, 
reÏie: Stanislav Mo‰a

Jitka âvanãarová. Johana Gazdíková, Jana Musilová

Krist˘na ·ebíková

Finále Martin Havelka, Johana Gazdíková,  Jana Musilová, Jitka âvanãarová, Igor Ondfiíãek a sbor.

Hana Kovafiíková, Robert Rozsochateck˘

Jitka âvanãarová, 
Martin Havelka

reÏie: 
Stanislav Mo‰a

John Dempsey 
a Dana P. Rowe
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nûkolikrát jsem mûl moÏnost reÏírovat v tzv. exteriérov˘ch divadlech, a to pfieváÏnû v Evropû. 
V nádhern˘ch pfiirozen˘ch kulisách starobylého hradu v nûmeckém Mayenu, v nejstar‰ím evropském
pfiírodním divadle pro 2 000 divákÛ v nûmeckém Wunsiedelu, ãi v zámeckém amfiteátru v lucembur-
ském Wiltzu (pro 1 000 divákÛ), ãi v antickém amfiteátru v nûmeckém Xantenu (pro 4 000 divákÛ). 
I v na‰í zemi jsem vÏdy vítal moÏnost hrát pod ‰ir˘m nebem, vedle KfiiÏíkovy fontány, kde jsme po se-
dm divadelních sezon hráli muzikálovou féerii „Sny svatojánsk˘ch nocí“, to byla pfiedev‰ím mimofiádná
událost v podobû prvého uvedení za b˘valou, tzv. „Ïeleznou oponou“ „M‰e“ Leonarda Bernsteina na
tfietím nádvofií PraÏského hradu hned vedle chrámu sv.Víta.

Jenom v na‰em - mém mûstû Brnû zatím
NIC! To v‰ak jen do leto‰ního roku, resp. do le-
to‰ního léta! Pfied nûkolika mûsíci se na mne ob-
rátil nov˘ fieditel Moravského zemského muzea
PhDr. Mgr. Martin Reissner s nápadem vyuÏít pro
divadelní pfiedstavení Biskupsk˘ dvÛr. Slovo dalo
slovo, do jednání vstoupil Ing. Jifií Morávek se
sv˘mi organizaãními schopnostmi i se svou a-
genturou SNIP & CO, a tak budou mít obãané
mûsta Brna i jeho náv‰tûvníci moÏnost nav‰tívit
toto nádherné místo, pro které na‰e divadlo pfii-
pravuje ze svého repertoáru hned dva divadelní
klenoty. V mnohaãetnû novém obsazení to budou
legendární „Sny svatojánsk˘ch nocí“, které bude-
me pod ‰ir˘m nebem hrát celkem tfiikrát 23., 24. a 25. ãervna - tedy na a kolem dne sv. Jana. Hned t˘-
den na to budou následovat dvû pfiedstavení Rostandova Cyrana z Bergeracu v kongeniálním pfiekla-
du Jaroslava Vrchlického - 30. ãervna a 1. ãervence. I tuto inscenaci uvedeme ve staronovém obsa-
zení, av‰ak stále s Igorem Ondfiíãkem a Alenou Antalovou v hlavních rolích. Pfiedstavení zaãínají vÏdy

ve 20.30 hodin a lístky na
nû je moÏno koupit 
v centrální pokladnû na-
‰eho divadla na Lidické. 

Tû‰íme se na Vás pfii zcela novém záÏitku v prostfiedí, které je samo 
o sobû kouzelné!  Soubor budov Biskupského dvora i pohled na brnûnskou
dominantu - katedrální kostel sv. Petra a Pavla vytváfiejí samy o sobû úÏas-
né kulisy! 

Jak se mÛÏete doãíst ze stránek Maravského zemského muzea –
www.mzm.cz: „PÛvodnû gotickou stavbu probo‰tství brnûnské kapituly
koupil roku 1588 olomouck˘ biskup Stanislav Pavlovsk˘ (odtud
„Biskupsk˘ dvÛr“) a pro nového majitele ji dÛkladnû pfiestavûl italsk˘ sta-
vitel Antonio Gabri. Úpravy po roce 1600 dokonãil nástupce biskupa
Pavlovského kardinál Franti‰ek Dietrichstein. Z nejstar‰í stavební etapy
je dochována hranolová vûÏ a budova s ãásteãnû obnaÏen˘m reÏn˘m
cihlov˘m zdivem a úzk˘mi lomen˘mi a obdélníkov˘mi okny. Pozdnû go-
tická je kaple v druhém patfie vûÏe, na jejichÏ stûnách jsou v˘jevy ze Ïi-
vota svat˘ch. Pro renesanãní fázi je v˘mluvné podloubí a jednopatrová
arkádová lodÏie. Moravské zemské muzeum získalo v Biskupském dvo-
fie své první sídlo roku 1818, tedy rok po svém zaloÏení. Pro jeho potfie-
by bylo pfiistavûno v 80. letech 19. století tzv. d’Elvertovo kfiídlo s balkó-
nov˘m portálem, pocházejícím ze zbofieného paláce Mitrovsk˘ch na 
námûstí Svobody. Z tohoto námûstí bylo v roce 1858 pfieneseno 
i souso‰í z Merkurovy ka‰ny od Ignáce Bendla, umístûné uprostfied ná-
dvofií Biskupského dvora.“

Jsem nesmírnû ‰Èastn˘, Ïe se mi po tolika letech podafiilo 
s pomocí pfiátel nalézt v na‰em - mém mûstû Brnû prostfiedí, které by
nám mohli závidût (a budou!) na celém svûtû!

Pfiijìte se pfiesvûdãit!

Na shledanou se s vámi tentokrát v Biskupském dvofie pfii pfiedsta-
veních va‰eho Mûstského divadle Brno 
za v‰echny kolegy tû‰í

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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NEP¤EHLÉDNùTE!
Dnes uÏ témûfi kultovní 
inscenace Mûstského 
divadla Brno, divácky 
úspû‰n˘ muzikál 
SNY SVATOJÁNSK¯CH NOCÍ
a romantická hra 
CYRANO Z BERGERACU
s Igorem Ondfiíãkem 
v titulní roli, se po dlouhé
pauze vrací na jevi‰tû. 
Ne tak ledajaké, jevi‰tû 
pod ‰ir˘m nebem 
v neopakovatelné 
atmosféfie romantického
prostfiedí pod Petrovem 
na Biskupském dvofie.
Právû tam lze vychutnat
oba romantické tituly 
pln˘mi dou‰ky hned 
v pûti uvedeních.

SNY SVATOJÁNSK¯CH NOCÍ
23. - 25. 6. od 20.30 hodin

CYRANO Z BERGERACU 
30. 6. a 1. 7. od 20.30 hodin
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