
Stalo se tak v pfiípadû na‰eho divadla podeváté a vûzte, Ïe bych tím
mnoÏstvím zajisté nechtûl jakkoliv umen‰ovat v˘znam kaÏdého jednoho o-
cenûní hercÛ na‰eho divadla nejv˘znamnûj‰í divadelní cenou v âeské re-
publice – Cenou Thálie!  Zdena Herfortová, Petra Jungmanová, Markéta
Sedláãková, Alena Antalová, Radka Coufalová, Du‰an Vitázek, Erik
Pardus, Petr ·tûpán! A nyní Petr Gazdík za ztvárnûní Jeana Valjeana - hlav-
ní role v muzikálu Bídníci. Blahopfieji – blahopfiejeme! Velmi mû navíc tû‰í,
Ïe se u Petra Gazdíka, stejnû jako u v‰ech jeho ocenûn˘ch kolegÛ z na‰e-
ho divadla, nejedná o ojedinûl˘ v˘kon v jedné roli, v jedné inscenaci.
Divadla u nás i po celé Evropû nám Petra Gazdíka závidûla, nebo závidí ja-
ko ve své dobû jednoznaãnû nejlep‰ího Tonyho ve West Side Story, jako
skvûlého Jidá‰e v Jesus Christ Superstar... Vedle toho Petr záfiil jako rytífi
Des Grieux v Manon Lescaut, Essex v AlÏbûtû Anglické, Kristián v Cyranovi
z Bergeracu, Romeo, ìábelsk˘ Darryl van Horn v âarodûjkách z Eastwicku

a k tomu v mnoÏství hlavních rolí v pÛvodních projektech na‰eho divadla…
Ov‰em ãas, jak uÏ to v divadle i v Ïivotû b˘vá, se nezastavil… pfied pár dny Petr dokonãil práci na

hlavní roli v hudební politické satifie Ptákoviny podle Aristofana, aby je‰tû ãtrnáct dnÛ pfied premiérou
zahájil zkou‰ky na titulní roli v historickém Anouilhovû dramatu Becket aneb âest BoÏí.

âas se nezastavil. âas, ten hlavní hrdina v‰ech dramat! A nepoãká na nikoho ani v divadle, stej-
nû jako v na‰ich Ïivotech. Onehdy jsem spoleãnû s jin˘m mimofiádn˘m hercem na‰eho divadla Jifiím
Tomkem, kter˘ je jiÏ (bohuÏel!) v penzi, vzpomínal na rÛzné inscenace, na rÛzné role a uÏíval si s ním
tûch vzpomínek. Je to nakonec to jediné, co z divadelních pfiedstavení zbude. Co bylo totiÏ neexistuje
jinak neÏ v na‰ich vzpomínkách… vÏdyÈ v‰echno se v okamÏiku „teì“ promûÀuje v minulost, abychom
se hned v následujícím okamÏiku, kdy si tfieba pfiedstavujeme vûci budoucí, rychle a nenávratnû pro-
padali do minulosti! A tak Ïijeme v neustálém rozhraní mezi vzpomínkami a pfiedstavami a mnohdy do-
konce pro jedno ãi druhé zapomínáme Ïít! A kromû toho se my, bláhoví, utopeni v ãase, snaÏíme ho
mûfiit! A on (ãas – ta trapná napodobenina vûãnosti!) nezáludnû i spravedlivû provází na‰e snaÏení,

na‰i existenci… a my
v nûm stále vyhledáváme
silné a v˘jimeãné záÏitky,
které ãiní na‰e Ïivoty
smyslupln˘mi. Proto nû-

ktefií od rána do noci pomáhají léãit své bliÏní, dal‰í dûlají divadlo, proto
jiní sedí dny i noci nad v˘kresy, pfied poãítaãi a odevzdávají vá‰nivû svÛj
ãas, své Ïivoty jin˘m i svému pocitu, Ïe s oním darem nejvût‰ím, kter˘
kdy získali - tedy s darem Ïivota - naloÏili tak, aby se jednou, v okamÏi-
ku, kdy se s ním budou louãit, mohli usmívat. A to i pfiesto, Ïe nevytvofiili
nic vûãného. VÏdyÈ co je v tom na‰em fyzickém svûtû vûãného? 

Goetheho Faust po tom v‰em hledání smyslu Ïivota, po v‰em tom tá-
pání, dochází na konci své Ïivotní cesty k pfiesvûdãení, Ïe nic nemá vût-
‰í smysl v Ïivotû lidském neÏ práce a dokládá to na absurdní ãinnosti ãlo-
vûka, kter˘ se snaÏí mofii vyrvat kus zemû, aby tak roz‰ífiil své políãko
a pfiitom si neuvûdomuje, Ïe si na jiném místû na‰eho svûta vezme mo-
fie zpût, co jsme mu jinde s lopotnou námahou vzali… 

... "Zde uvnitfi bude krajina jak ráj.
NechÈ pfiíboj burácí aÏ na sám kraj:
jak chtûl by, mlsn˘, násilnû se pfielít,
sbratfiené pfiijdou obce otvor scelit.
Ba, tímto smyslem proniknout chci byti,
poslední závûr moudrosti je ten:
jen pak jsi hoden svobody a Ïití,
kdyÏ rve‰ se o nû den co den.
A takto, nebezpeãím obepjat, 
hoch, muÏ a kmet zde bude bojovat."

âas neumí poseãkat, byÈ nás obluzuje rÛzn˘mi fintiãkami. Tak napfií-
klad uãitel, kter˘ po desetiletí uãí stejnou vûkovou skupinu dûtí, mÛÏe na-
b˘t dojmu, Ïe se v‰e opakuje, Ïe se nic nemûní, Ïe ãas neexistuje a to
aÏ do okamÏiku, kdy pohlédne sám na sebe do zrcadla… V‰echno se
ztrácí v ãase, aby se z toho stejného ãasu rodilo nové!

A právû proto si nenechte ujít nic, co pro vás nejenom Petr Gazdík,
ale celé va‰e Mûstské divadlo Brno chystá.

Na shledanou se s vámi pfii nev‰edních a hlavnû NEOPAKOVA-
TELN¯CH umûleck˘ch záÏitcích za v‰echny své kolegy tû‰í 

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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Jako pták k letu je ãlovûk stvofien ke ‰tûstí. 
Ale musí se o nû velmi ãasto pfieukrutnû bít s tupci,

blbci a hÀupci!! To ov‰em není jen dûlba údûlu! 
To je nutnost pfieÏití. ProtoÏe stále platí: 

Kde blb - tam nebezpeãno... !!! 
(Jan Werich - dramatik, reÏisér, herec a filozof)
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Petr Gazdík, Martina Severová

Mária Lalková,
Eva Jedliãková

Tomá‰ Sagher, Johana Gazdíková,
Martin Havelka

Vojtûch Blahuta,
Michal Isteník

PREMIÉRA 24. DUBNA 2010
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Jifií Îáãek
Zdenek Merta

Erik Pardus

Luká‰ Vlãek

Du‰an Vitázek, Martin Havelka

ReÏie: Stanislav Mo‰a
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Lucie Zedníãková pochází z umûlecké ro-
diny. SvÛj talent prokázala jiÏ jako 
pûtiletá v televizních pofiadech ·tûpánky
Haniãincové a pozdûji – v deseti letech,

kdyÏ úãinkovala ve filmech Lásky mezi
kapkami de‰tû a Hodináfiova svatební ces-
ta Korálov˘m mofiem. Po maturitû na gym-
náziu vystudovala praÏskou DAMU, poté
hrála v Realistickém divadle, byla ãlenkou
souboru âinoherního klubu a vystupovala
s divadelní spoleãností Háta. Diváci ji jistû
znají z mnoha populárních televizních 
seriálÛ, do nichÏ je ãasto obsazována.
PfiipomeÀme alespoÀ nûkteré: DobrodruÏ-
ství kriminalistiky, Hfiíchy pátera Knoxe,

O zvífiatech a lidech, Saturnin,
Hospoda. Dále ztvárnila role ve
filmech: Jen tak si trochu písk-
nout, Tfietí princ (pohádka),
Levé kfiídlo, Koufi, Helimadoe,
Kanárská spojka. Za roli ve fil-
mu Helimadoe získala na fil-
movém festivalu v Egyptû
Cenu za nejlep‰í hereck˘ v˘-
kon. âasto toãí v Nûmecku –
napfiíklad filmy Am Morgen 
danach, Siebte Foto, Das.
Dodejme je‰tû, Ïe má dvû dûti:
Amélii a Mikulá‰e a v souãas-
nosti je novou ãlenkou ãino-
herního souboru Mûstského
divadla Brno. 
Máte za sebou první roli na
prknech Mûstského divadla
v Brnû, jak se pracovalo s reÏi-
sérem Stano Slovákem a kole-
gy ze souboru?
Myslím, Ïe jsem si pro svoji první
práci v tomto divadle nemohla
pfiát lep‰í t˘m lidí. Mûla jsem sa-
mozfiejmû na zaãátku obavy,
jestli zapadnu, jestli kolegÛm bu-
du staãit, protoÏe v‰echny jsem
uÏ vidûla na jevi‰ti excelovat v ji-
n˘ch rolích, aÈ uÏ ãinoherních ne-
bo muzikálov˘ch, ale tyto obavy
se rychle rozplynuly, protoÏe
jsem se díky v‰em po pár dnech
cítila jako bych tu uÏ byla dlouho.
Chtûla bych v‰em, opravdu v‰em
moc podûkovat.
Pfiekvapilo Vás nûãím brnûn-
ské premiérové publikum?
Vlastnû ne, popravdû necítím
moc rozdíl mezi premiérov˘m

publikem a tím, které vidí jakoukoliv dal‰í re-
prízu. MoÏná je to tím, Ïe ten rozdíl schválnû
nevnímám, abych nemûla trému, ale vzhle-
dem k tomu, Ïe hrajeme komedii a tím pádem
je pro nás jediné mûfiítko to, jak se lidi baví,

V OSLNùNÍ

S H Irenou Konvalinovou
a Lenkou Janíkovou

v komedii Dokonalá svatba,
reÏie: Stanislav Slovák 
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zatím jsem mûla pocit, Ïe se lidi bavit chtûjí,
Ïe jsou rádi, kdyÏ se mÛÏou z pln˘ch plic za-
smát, a je úplnû jedno, jestli je to babiãka na
vefiejné generálce, upracovan˘ podnikatel na
premiéfie, nebo kdokoliv jin˘ kdykoliv jindy.
UÏ víte jaké dal‰í role Vás ãekají v na‰em
divadle?
Zatím je‰tû ne.
Máte uÏ v Brnû oblíbená místa?
Moc se mi líbí centrum Brna, v létû, kdyÏ je o-
tevfiena spousta zahrádek, se tu cítím jako na
dovolené. UÏívám si, Ïe je to tady v‰ude blíz-
ko, mám ráda park v LuÏánkách, ten je kou-
sek od divadla, chodíme tam na tenis a s pejs-
kem na procházky, a pak mám pár sv˘ch taj-
n˘ch místeãek, ke kter˘m mám ryze osobní
vztah.
Máte v tomto mûstû pfiátele i mimo diva-
delní soubor? 
Pfiítel je ãlovûk, kterému mÛÏete zavolat ve tfii
ráno a on vám pomÛÏe. Podle tohoto kritéria
mám pfiátele zatím jenom v divadle. Asi pfied
dvûma lety mi u auta rozbili zlodûji okénko,
Stano Slovák mi bûhem pûti minut za-
fiídil garáÏ, abych s autem, neÏ ho o-
praví, neparkovala venku a jeho Ïena
Markéta mi pohlídala dceru, abych
mohla v‰e v klidu vyfiídit. Stejnû
Radka Coufalová a její muÏ - sami
mají dvû dûti, z toho jedno malinké mi-
minko, a kdyÏ jsme pfii zkou‰ení v di-
vadle mûli problém s hlídáním Amálky,
vzali ji k sobû domÛ. Tak nûjak celko-
vû mám pocit, Ïe tady lidi drÏí víc po-
hromadû. Scházejí se holky s dûtma
na hfii‰ti, kluci chodí hrát fotbálek…
mimochodem, taková malá divadelní
‰kolka by se tu urãitû uÏivila.
Jak si zvykáte na ponûkud rozdíl-
nou atmosféru v brnûnsk˘ch spo-
leãensk˘ch kruzích, rozladila Vás
nûjaká novináfiská otázka?

Zatím jsem mûla moÏnost setkat se
pouze s jedním brnûnsk˘m noviná-
fiem. Docela mû mrzelo, Ïe byl velmi
pichlav˘, a pofiád ze mne páãil vy-
svûtlení proã jsem ‰la do Brna, kdyÏ
je pfieci trendem spí‰ chodit z Brna
do Prahy. SnaÏila jsem se mu vy-
svûtlit, Ïe to tak nevnímám, Ïe pro
mne jsou dÛleÏití lidé, ktefií to divadlo
dûlají. Já jsem v Praze byla nûkolik
let v âinoherním klubu, o kterém se
fiíká, Ïe z nûj se neodchází, ale teh-
dy tam bohuÏel bylo vedení, které
vneslo do celého souboru velmi ne-
pfiíjemnou atmosféru, tak jsem pro-
stû ode‰la. Pak jsem byla 12 let v di-
vadelním spolku Háta, byla to nád-
herná doba, ale se dvûmi dûtmi b˘t
stále na cestách zaãalo b˘t najed-

nou nad moje síly. Chci tím fiíct, Ïe teì jsem
‰Èastná, Ïe mû osud zavál sem, Ïe Ïivot je
právû v tom krásn˘, Ïe nachystá spoustu pfií-
leÏitostí a zmûn a Ïe by ãlovûk nemûl pfie-
m˘‰let podle toho, co je obvyklé, neobvyklé,
standardní ãi nestandardní, ale podle toho, co
ho dûlá ‰Èastn˘m a co ho baví.
Co by bylo pro Vás dobrou zprávou?
Îe moje dûti budou v Ïivotû ‰Èastné a já a mo-
ji milovaní dlouho zdraví a Ïiví.
Na co jste si ve svém „novém“ angaÏmá
zatím nezvykla?
Na ten divadelní komfort - Ïe mám svÛj stolek
v ‰atnû, Ïe mû v maskérnû nalíãí, Ïe si mÛÏu
odskoãit do klubu na jídlo, prostû tomuto jsem
za ta léta odvykla. U Háty jsme byli pokaÏdé
v jiném divadle a v praÏském âinoheráku je to
tak maliãké, Ïe by se tam v‰echno neve‰lo -
ale myslím, Ïe na pfiíjemné vûci si ãlovûk
zvykne rychle.
Mûla jste ve svém Ïivotû období, kdy jste
mûla tak fiíkajíc hluboko do kapsy?
Mûla. Je to uÏ dávno, ale mûla jsem asi pÛl ro-
ku období, Ïe jsem koukala v potravinách, ko-

S Hanou Holi‰ovou a Irenou Konvalinovou
v komedii Dokonalá svatba,
reÏie: Stanislav Slovák 

S Petrem ·tûpánem 
a Hanou Holi‰ovou 
v komedii  
Dokonalá svatba,
reÏie: Stanislav Slovák 
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lik stojí chleba, abych koupila ten nejlevnûj‰í,
protoÏe jsem po v‰ech zaplacen˘ch sloÏen-
kách mûla pár stovek na mûsíc. AÏ teì si 
uvûdomuji, jak moc mi to do Ïivota dalo - mám
v sobû jistotu, Ïe stojím nohama pevnû na ze-
mi, vím, Ïe období slávy a penûz se stfiídá
s obdobím, kdy práce není moc, a Ïe mû to
nemÛÏe psychicky sloÏit, stejnû tak jako se
nenechám opít pocitem, Ïe právû jdu z role do
role. Îiji v hereckém svûtû uÏ odmaliãka a ty-
to vzestupy a pády jsem proÏila nûkolikrát.
U sebe i ve svém okolí.
Co je dle Vás nejvût‰ím gordick˘m uzlem
na‰í politické scény?
Îe není komu vûfiit.
Inspirovala Vás nûkdy nûjaká Ïena k nûãe-
mu zvlá‰tnímu? K nûãemu mimofiádnému?
Ano, máme tady v Brnû Dvofiákovy, coÏ jsou
rodiãe Heleny Dvofiákové, která tu byla v an-
gaÏmá. Jsou to neobyãejnû dobfií lidé, ktefií
nám pomáhají jak jen mohou. Obdivuji je oba,
ale paní Dvofiáková je pro mne ãlovûk, kter˘
sv˘m pfiístupem k Ïivotu, svojí dobrotou a o-
chotou, je pro mne jak˘msi vzorem, jak˘m bych
chtûla b˘t já sv˘m dûtem a lidem kolem sebe.
Je pravda, Ïe ãím je ãlovûk star‰í, tím je
‰Èastnûj‰í? Jedna studie chicagské univer-
zity zjistila, Ïe v osmnácti se ‰Èastná cítí
tfietina AmeriãanÛ, v osmdesáti je ‰Èastná
celá polovina?
ProtoÏe Ameriãani se v mládí Ïenou za ame-
rick˘m snem. Spoleãenské konvence je nutí
b˘t dokonal˘mi, to musí b˘t obrovsk˘ tlak!
Spí‰ si myslím, Ïe ãím je ãlovûk star‰í, tím víc
se dokáÏe radovat z maliãkostí, a to já se tepr-
ve uãím, takÏe poãkejme do m˘ch osmdesáti,
pak vám povím.
Pfiedstavujete si nûkdy svût za sto let?
Vzhledem k tomu, Ïe v˘voj v‰eho se neustále
zrychluje, moje fantazie tak daleko nesahá.

Já pfiem˘‰lím zhruba v horizon-
tu deseti let, ale vzhledem k to-
mu, Ïe nikdo nevíme, co bude
zítra, je i tato pfiedstava v rovinû
fantazie, snûní a pfiání, jak by to
mohlo b˘t.
Dostala jste nûkdy od nûkoho
opravdu dobrou radu?
Moje maminka, kdyÏ jsem za ní
kdykoliv pfii‰la s nûjak˘m problé-
mem, mû trpûlivû vyslechla, pak
pok˘vala hlavou a poradila mi:
vyprdni se na to a má‰ to!
Vzhledem k tomu, Ïe jsem hod-
nû pfiem˘‰liv˘ ãlovûk, tak mi ten-
to její odlehãenûj‰í pfiístup k Ïivo-
tu mnohdy opravdu pomohl.
Existuje nûco, co jste podceni-
la?
Flamenco. Chodila jsem poctivû
dva roky, myslela jsem si, Ïe je to

celkem lehké, ale opak je pravda.
Filozof fiíká: nejsmutnûj‰í je takov˘ svût,
v nûmÏ vyrÛstají smutné dûti - jaké jsou
Va‰e? 
Mikulá‰ek je introvert, Amálka extrovert. Jsou
totálnû rozdílní. Zlobí adekvátnû svému vûku,
ale mají dobrá srdíãka, jsou vlastnû úplnû nor-
mální dûti a já jsem normální maminka, proto-
Ïe pro mne jsou nejlep‰í na celém svûtû.
Kritici oslavují Va‰e herecké v˘kony, co
byste je‰tû od kritiky chtûla?
Bolek Polívka jednou fiekl - kritik je ãlovûk, kte-
r˘ pí‰e o tom, jak by to dûlal, kdyby to umûl.
Já beru s rezervou kritiku kladnou i zápornou.
Popravdû uÏ to samotné slovo KRITIK mi ne-
zní dobfie a je to asi jedna z posledních profe-
sí, kterou bych chtûla dûlat. Mû vÏdycky doma
fiíkali - kritizovat umí kaÏd˘, ale bûÏ to zkusit.
Co Vás zachraÀuje, kdyÏ na Vás sedne
chmura?
Spánek.
Co Vás v branÏi nejvíc vytoãí?
KdyÏ vidím vedle dobrého herce úãinkovat
‰patného o‰klivého neherce. Mluvím teì o te-
levizi. Je tolik hercÛ po celé republice, ktefií by
si zaslouÏili zviditelnit v televizi a pak koukáte
na o‰klivého ãlovûka, kter˘ ani neumí mluvit,
natoÏ nûco zahrát a je vám jasné, Ïe zabírá
místo nûkomu, kdo by to zvládl zahrát tisíckrát
lépe.
Spoleãnost má problém s bulvární ale i in-
vestigativní Ïurnalistikou, vná‰í mezi lid
neklid a nevraÏivost, vÏdy za bulvární Ïur-
nalistikou vidím roztfií‰tûné auto a umírají-
cí princeznu Dianu a tak velmi zvaÏuji po-
slední otázku: jak jste na tom se svûdo-
mím?
Obãas ho zpytuji, ale spím dobfie.

Otázky a foto: jef Kratochvil
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Na‰e vzpomínka patfií 
zastupiteli jihomoravského
kraje a b˘valému poslanci
âSSD – Jifiímu Václavkovi,

kter˘ tragicky zemfiel 
bûhem své dovolené 

v daleké cizinû. 
Jifií Václavek zasedal 
ve snûmovnû v letech 

1996 aÏ 2006.
PÛsobil jako místopfiedseda

rozpoãtového v˘boru 
a mûl rovnûÏ mandát 

krajského zastupitele. 
V poslanecké snûmovnû 

se v˘raznû zasadil 
o v˘stavbu Hudební scény
Mûstského divadla v Brnû.

âest jeho památce!   

VZPOMÍNKA
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ReÏie:
STANISLAV SLOVÁK

Scéna:
JAROSLAV MILFAJT

Kost˘my: 
ANDREA KUâEROVÁ

Dramaturgie:
KLÁRA LATZKOVÁ, JAN ·OTKOVSK¯

Hudba:
KAREL ALBRECHT

Hana Holi‰ová 

Zdenûk Bure‰,
Lucie Zedníãková,
Stanislav Slovák

Klára Latzková,
Jan ·otkovsk˘,
Irena KonvalinováF
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Robin Hawdon

Hana Holi‰ová, Petr ·tûpán,
Milan Nûmec, Lenka Janíková,
Irena Konvalinová

Stanislav 
Slovák

Petr ·tûpán,
Lucie Zedníãková
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Ten rozhovor zaãal vskutku netradiãnû. No pro-
stû trapasem. Vfiítil jsem se do klubu Mûstského
divadla Brno, kde mû ãekalo následující povídá-
ní s talentovan˘m muzikálov˘m hercem
Luká‰em Vlãkem. Urostl˘ ãernovlas˘ mladík ke
mnû stál zády. KdyÏ jsem se ho zaãal doÏadovat
o na‰e ujednané povídání, nechápavû na mne ci-
vûl. Myslel jsem, Ïe si ze mne dûlá blázny. Po mi-
nutû trapného slovního oÈukávání jsem zjistil, Ïe
jsem oslovil Luká‰ova hereckého kolegu Jifiího

Macha. Po vysvûtlení Jirka reagoval bezpro-
stfiednû: "No je‰tûÏe si mne lidé pletou s tak
krásn˘m chlapem jako je Luká‰ Vlãek." Zrudnul
jsem a odplíÏil se s diktafonem ke stolu.
A nakonec jsem byl tomuto faux pas
rád. Odstartovalo na‰e povídání s Lu-
ká‰em. Téma bylo na svûtû. Bavit se
ov‰em o muÏské kráse a její recepci
s pohledn˘m hercem, kter˘ neustále
stydlivû klopí oãi a kter˘ v duchu svého
znamení Vah kaÏdou vûtu deset- 
krát zváÏí, je opravdu zábavn˘ úkol.
A to mûla pfiijít je‰tû témata jako 
homosexualita, onanie, obdiv, sláva...
Neãekejte v‰ak Ïádné oplzlé nebo dvoj-
smyslné povídání. Se v‰ím vzpomína-
n˘m se totiÏ osmadvacetilet˘ herec pot-
kal pfii své práci. Bavili jsme se o v‰em
vesele i váÏnûji.
Teì Vám díky mé chybû a neznalosti
kolega Mach sloÏil kompliment ohlednû
Va‰í krásy. Nezb˘vá, neÏ se modelkoid-
nû ptát: Jaké máte míry?

To teda zaãínáme opravdu ne-
zvykle. (smích) Co si pamatuju,
mûfiíval jsem 187 centimetrÛ.
A s tou váhou je to hodnû kolísa-
vé. KdyÏ jsem byl ve skvûlé kon-
dici, váÏíval jsem pod osmdesát.
Dnes se bojím, Ïe by ruãiãka vá-
hy nemilosrdnû vystartovala té-
mûfi k devadesátce.. CoÏ uÏ je
asi docela hodnû, ne?
Tak fanynky uÏ vûdí, ale aÈ to
zuÏitkujeme i v rozhovoru. Jak
o sebe teda mlad˘ herec v tom
ryze fyzickém smyslu dbá?
Îádné tabulky na pomûr v˘‰ky
a váhy v divadle nemáme, ale
nedávno jsem u paní doktorky vi-
dûl letáãek, podle kterého moje
váha opravdu kolísá nûkde mezi
prÛmûrnou hmotností a otesán-
kem. Asi bych mûl jít do sebe
a zaãít pravidelnûji vyuÏívat diva-
delní posilovnu...
Usly‰ím také o pomádách na
vlasy a pleÈov˘ch maskách?
Ano. Pravidelnû si kaÏd˘ veãer
dávám okurkovou masku s jogur-
tem (na znaãce pfiitom nezáleÏí) -

od Müllera po Lipánek... (smích) KdyÏ je ale v˘ji-
meãnû ãas, moc rád jezdím na kole kolem Brna ne-
bo nûkde po Vysoãinû. Ale v kondici se drÏím také
ãast˘m sprintováním na zkou‰ku nebo na nûjaké
pfiedstavení.
O tom, Ïe jste na své matefiské scénû vytíÏen˘
a Ïe Va‰e hvûzda tady stoupá svûdãí uÏ jen let-
m˘ pohled na soupis Va‰ich nynûj‰ích rolí. Jak
reflektujete své úspûchy?
V‰ichni u divadla víme, Ïe sláva zejména v na‰í ze-
mi je velmi relativní.
Nebuìte zase tak skromn˘. Jste mlad˘ úspû‰n˘
muÏ a pro ty b˘vá ãasto typická sebevzhlíÏivost
a prahnutí po úspû‰ích. Vy jste v˘jimka?
V divadelní anketû Kfiídla jsem byl na druhém místû.
A mne to pfiekvapilo. Na druhou stranu jsem si fiíkal:
Sakra, proã jsem ten internet babiãce nepofiídil uÏ
minul˘ rok? (smích) Ne, teì zase váÏnû, opravdu
bych v‰em chtûl podûkovat, Ïe jsem jim stál za tu
práci. Velmi si toho váÏím.

âERT Tù VEM

10

LUKÁ·
VLâEK

S Janem Apolenáfiem
v muzikálu Nahá múza,

reÏie: ·imon Caban
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TakÏe jste skromn˘. To Vás ctí. Víte o tom, Ïe se
uÏ fiíká vûta: Chodit na Vlãka?
Tak to od vás sly‰ím poprvé. A kter˘ pivovar ho to-
ãí?
V Mûstském divadle Brno jste v angaÏmá od ro-
ku 2005, spolupracujete s ním je‰tû o ãtyfii roky
déle. Jak hodnotíte svoji profesní, vlastnû pûtile-
tou dekádu pod touto stfiechou?
Cesta k vût‰ím rolím byla v mém pfiípadû docela
dlouhá. Tak snad uÏ se ta práce zaãíná úroãit.
Vy jste v˘razn˘ pûveck˘ talent, ale v men‰ích ro-
lích jsem se ochom˘tnul i kolem ãinohry.
Muzikáloví herci, ktefií zakládali slávu tohoto di-
vadla jako tfieba Roman Vojtek, vÏdy snili navrch
o dráze sólového zpûváka. Chtûl jste se nûkdy
tfieba i Vy sólo trhnout v této éfie nekoneãn˘ch
SuperstarÛ? A co byste zpíval?
O kariéfie Superstar, hvûzdného vzplanutí stejnû 
rychlého jako vyhasnutí, nestojím. Na druhou stranu
jsem si vûdom, Ïe v této branÏi samotná technika,
zajímavá barva hlasu, ãi onen povûstn˘ esprit je‰tû
nic neznamenají, pakliÏe nemáte za sebou nûkoho,
manaÏera, t˘m lidí, ktefií vás na va‰í sólové dráze
podpofií...Mne osobnû oslovuje hudba jazzová, ‰an-
sonová a swingová á la Sammy Davis Jr. nebo
Frank Sinatra, ktefií jsou vlastnû i mÛj hlasov˘ obor.
Tento styl zpívám nejãastûji a nejradûji snad i proto,
Ïe mi pfiijde, Ïe v na‰í zemi trochu upadá v zapo-
mnûní. âas od ãasu dostávám nabídky na koncerto-
vání s nûjakou hudební skupinou ãi bigbandem.
Jsem na takové belcanto a lyrické zpívání. Rock
a nedej boÏe metal bych zpívat nechtûl.
Zpût k divadlu. Figurujete v pozoruhodném mu-
zikálu Probuzení jara. Vá‰ Jenda Rilke na jevi‰ti
masturbuje, posléze se ukáÏe, Ïe je homosexu-
ální. A navrch v‰eho má poloviãní vûk neÏ Vy.
Bylo to v‰e pro Vás nezvyklé herecké zadání?
No, po tomto muzikálu uÏ asi nemám jenom fanyn-
ky, ale i fanou‰ky. Ne, to byl Ïert. Musím fiíct, Ïe mu-
zikál Probuzení jara je v souãasné dobû pro mne
jedním z nejkrásnûj‰ích a nejvíce strhujících pfied-
stavení, se kter˘m se mÛÏete na na‰í scénû setkat.
RovnûÏ jeho nadãasovost je naprosto neuvûfiitelná.
Ale zpût k roli Jendy Rilkeho. Jde bezesporu o jed-
nu z nejkontroverznûj‰ích postav celého muzikálu.
Proto mi nezb˘valo nic jiného, neÏ se postupnû zba-
vovat ve‰ker˘ch zábran, které by mohly brzdit pro-
ces zkou‰ení... Jenda má podle scénáfie patnáct ro-
kÛ. Je to opravdu docela zvlá‰tní pocit hrát jeden
den patnáctiletého puberÈáka a druh˘ den
Javerta z BídníkÛ, kterému je pfies padesát.
A proÏívá herec nûjak zevnitfi tyto ‰iroké
ãasové mantinely, nemluvím o tom, co
Vám maskérky naplácají na tváfi...
Samozfiejmû. Vtûlení do takov˘ch vûkov˘ch
rozdílÛ je zcela jiné. Nesete si na jevi‰tû pfie-
ce jen jiné proÏívání, my‰lení a také samo-
zfiejmû docela jinou ‰kálu v˘razov˘ch pro-
stfiedkÛ. VÏdyÈ jinak se pohybuje mladík a ji-
nak stafiec.
PÛsobíte na mne nervóznû aÏ nerozhod-
nû. Co jste za znamení?
Já jsem typická Váha. Velmi nevdûãné zna-
mení. Ale zato spravedlivé...teda aspoÀ dou-
fám...
A myslíte, Ïe jste introvert nebo extro-
vert?
No, pfiestoÏe mám zejména v práci a ve spo-

leãnosti pfiátel extrovertní polohy, v soukromí jsem
spí‰e introvert.
Máte docela nízko posazen˘ hlas.
Ano mám. Tak jen doufám, Ïe pro vá‰ diktafon má
frekvence hlasu á la ·est medvûdÛ s Cibulkou ne-
bude problém. Moje pfiítelkynû má zase tak vysok˘
hlas, Ïe díky nûmu netop˘fii naráÏejí do zdi. Skvûle
se doplÀujeme...(smích)
Nedûlalo Vám to tfieba právû v Probuzení jara
problémy?
Jsem niÏ‰í baryton, takÏe abych pÛsobil jako teena-
ger co moÏná nejvûrohodnûji, musím zv˘‰it hlas té-
mûfi o jednu oktávu. CoÏ opravdu není jednoduché.
Probuzení jara nese pfies století starou a velmi
zajímavou látku: stfiet probouzející se dûtské se-
xuality s neoblomnou konzervativností dospû-
l˘ch. Co byl je‰tû kromû zv˘‰ení hlasu nejvût‰í
problém?
Z tûch zásadních co nejlépe vykreslit postavu ho-
cha, kter˘ bûhem celé inscenace hledá svoji sexuál-
ní orientaci, je sám sebou zmaten a i na konci, kdy
uÏ to vypadá, Ïe ji na‰el, si vlastnû pofiád není sto-
procentnû jist˘... Postava Jendy má navíc v insce-
naci v˘stup, pfii kterém pfiímo uprostfied jevi‰tû mas-
turbuje. CoÏ je akt, se kter˘m se divák ani herec na
jevi‰ti ãasto nesetkává. SnaÏil jsem se k této scénû
pfiistupovat s trochou nadsázky av‰ak zároveÀ ne-
pfiekroãit onu potfiebnou hranici autenticity, závaÏ-
nosti a naléhavosti.
Od doby filmu Philadelphia, v nûmÏ Tom Hanks
hrál homosexuála umírajícího na AIDS, chtûjí

11

S Tomá‰em Novotn˘m
v muzikálu Probuzení jara,

reÏie: Stanislav Mo‰a

S Tomá‰em Sagherem
v muzikálu Bídníci,

reÏie: Stanislav Mo‰a
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v‰echny hollywoodské star hrát gaye. Freud ve
slavné pfiedná‰ce o onanii napadl konzervativní
publikum poukazem: Kdo si nepfiizná, Ïe 
alespoÀ jednou v Ïivotû masturboval, masturbu-
je dosud. Mûl jste s tím tedy nûjaké vnitfiní pro-
blémy jako profesionál?
Bûhem zkou‰ení za mnou chodili kolegové a radili,
Ïe k tomu musím pfiistupovat jako profík. Je fakt, Ïe
se s muÏi bûÏnû nelíbám, a proto pro mne byla tato
scéna tvrd˘m ofií‰kem.
TakÏe jste si nûjak˘m zpÛsobem pfii tomto muzi-
kálu roz‰ífiil hereck˘ rejstfiík?
To bezesporu. K nûkter˘m rolím najdete klíã jedno-
du‰‰ím zpÛsobem, v pfiípadû Jendy Rilkeho to bylo
podstatnû sloÏitûj‰í. V tom vidím u mne asi nejvût‰í
posun. PfiiãemÏ vrátit se do mentality puberÈáka je to
nejmen‰í.
Musel jste o oktávu zv˘‰it hlas. Mnohé teorie he-
rectví fiíkají, Ïe hlavním nástrojem herce je tûlo
a hlas. Je to zábavné a lehké si vlastnû s hlasem
jen tak pohrávat?
Aby to bylo zábavné, musíte mít svÛj hlas dokonale
technicky zvládnut˘, coÏ vÛbec není lehké. Pfii ztvár-
Àování postavy nemÛÏete b˘t pfieci limitovan˘ tím,
Ïe se soustfiedíte jen na mluvní ãi pûveckou techni-
ku..
A jak˘ je na jevi‰ti ideální pomûr té studené tech-
niky a bezuzdného vypou‰tûní emocí?
Jsem spí‰ emotivním hercem. Na JAMU nás uãili, Ïe
by to mûlo b˘t pÛl na pÛl. MoÏná dokonce víc tech-
niky, která pomÛÏe pfiípadn˘ talent zúroãit.
Ano, dÛleÏit˘ je emoãní distanc od role, kter˘ ji
má vlastnû v pomysln˘ch opratích a musí ji umût
ukoãírovat... Souhlasíte i jako emotivní herec?
Samozfiejmû. Platí zde ono okfiídlené - slzy herce
kanou z jeho mozku, nikoliv z jeho srdce. Zpûtná se-
bereflexe je nespornû dÛleÏitá.
Jak Vy teda propadáte divadlu? Herci ãasto tvrdí,
Ïe je nûjak˘ velk˘ v˘kon uvede do takového rau-
‰e, Ïe se z nûj dostávají nûkolik hodin poté. Vy
dokáÏete roli svléknout s kost˘mem a prostû o-
dejít ze ‰atny?
Kdepak. Moji kolegové si ze mne dokonce dûlají le-
graci, Ïe mi to trvá vÏdy o pÛldruhé hodiny déle o-
dejít ze ‰atny a setfiást v‰e ze sebe. Oni uÏ jsou pÛl
hodiny doma, sledují WolfÛv revír ve 23:30 a já je‰-
tû pfiem˘‰lím, co se povedlo a co ne. âekám aÏ pfii-
jde pocit uvolnûní.
Mluvil jste o Javertovi z BídníkÛ. Proã máte tuto
úlohu nejradûji?
Je to role, která s sebou nese mnoho hereck˘ch
i pûveck˘ch zvratÛ. Patfií skuteãnû k m˘m nejoblíbe-

nûj‰ím. Barevnost této postavy je tak velká, Ïe je 
- bez jakéhokoliv patosu - pro mne ãest ji hrát.
Probuzení jara - Bídníci. Stojíme pfii tomto poví-
dání rozkroãeni mezi pÛvodními muzikály dne‰-
ka, jejichÏ slavné hudební hity uÏ vstoupily do
pomyslné sínû muzikálové slávy. Co dûláte radû-
ji?
To se pfieci nedá takhle kategoricky fiíct.
Samozfiejmû záleÏí na daném kuse. Pravda je, Ïe ke
klasick˘m muzikálÛm mám asi blíÏ. Ale kaÏdopádnû
mû zajímá i souãasná tvorba.
Co si Luká‰ Vlãek pou‰tí za muziku do sluchá-
tek, kdyÏ relaxuje?
Pou‰tím si uklidÀující, melancholickou hudbu. âasto
jsou to soundtracky tfieba z filmÛ Piano nebo Twin
Peaks. Konkrétní interprety vám teì asi z hlavy ne-
fieknu. Ba ne, fieknu, obdivuji tvorbu krále popu
Michaela Jacksona, hudbu, která je pro mne na-
prosto nabitá energií. Urãitû bych pfii‰el na dal‰í, ale
teì si nevzpomenu...
Pojìme se zase bavit o hraní. Herectví b˘vá ãas-
to spojeno s jak˘msi exodem, putováním za pra-
cí. DokáÏete si pfiedstavit, Ïe byste kvÛli práci o-
pustil rodné mûsto?
Z Brna bych ode‰el moÏná jen za konkrétním pro-
jektem, ale Ïít natrvalo tfieba v Praze mû neláká. Na
to mám svoje rodné mûsto moc rád.
A co tfieba máte na Brnû konkrétnû rád?
Narodil jsem se v Îabovfieskách pod Wilsonov˘m le-
sem. Îít se dá kdekoliv. MoÏná mi tady, na jiÏní
Moravû, vyhovuje mentalita zdej‰ích lidí. Nejspí‰ pro
svoji spontánnost. Typick˘ patriot v‰ak nejsem.
Ale Vy nemÛÏete nûco prohlásit a hned to zase
zrelativizovat. Jste chlap, tak si za sv˘m slovem
i tvrzeními musíte stát...
Samozfiejmû. Kdo ví, tfieba to zase souvisí se zna-
mením vah. Ale abyste chápal, ta tvrzení nejsou
z mé strany Ïádn˘ alibismus, ani snaha neurazit ãi
nerozházet si ani jednu stranu. Prostû se snaÏím b˘t
neutrální a spravedliv˘. Mnohdy se moji kamarádi
pohádají a pak mû Ïádají, abych byl pomysln˘m ja-
z˘ãkem na miskách vah. A nakonec jsou na‰tvaní,
kdyÏ nedám za stoprocentní pravdu ani jednomu
z nich. Jsou pfiípady, kdy oba mohou mít pravdu.
Pravda pfieci nemusí b˘t vÏdy jen ãernobílá. SnaÏím
se b˘t objektivní.
Ale objektivní pfiece neznamená b˘t bez názoru,
ne?
Ne, jistûÏe ne. Ale svÛj názor si udûlám aÏ poté, co
vyslechnu obû dvû strany. SnaÏím se b˘t nepfiedpo-
jat˘. Tím se paradoxnû ãasto sám dostávám do kon-
fliktu. Okolí Ïádá jasn˘ názor a nic mezi tím.
Kde to máte na Moravû tfieba je‰tû rád?
Na rozdíl od mé pfiítelkynû se mi líbí Mikulov a okolí.
Ona sice nemá nic proti vínu a folkloru, ale má radûji
hory neÏ tyto "úrodné placky", které nás obklopují.
Mnû je tady ta malebná oblast velmi sympatická prá-
vû pro svÛj kolorit, lidi a pfiírodu.
Chodíte tfieba do té zmiÀované Prahy na konkur-
zy?
Samozfiejmû, jezdíval jsem. Pamatuju se na svÛj
konkurz do praÏského uvedení BídníkÛ. Snil jsem
právû o roli Javerta, která ov‰em tehdy nevy‰la.
Dostal jsem jen nabídku do company. Byl jsem teh-
dy postaven˘ pfied otázku studium nebo divadlo. Já
se rozhodl pro ‰kolu a doufal, Ïe Bídníci se snad
v tuzemsku budou je‰tû uvádût. No vidíte a vy‰lo to.

Lubo‰ Mareãek, foto: jef Kratochvil
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V muzikálu Nahá múza,
reÏie: ·imon Caban
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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



Dne 31. 3. probûhla ve velkém sále Nové radnice
tisková konference festivalu Divadelní svût Brno.

Tisková konference probûhla za úãasti primátora mûsta Brna
Romana Onderky, fieditelky festivalu DSB Dr. Pospí‰ilové, 
fieditelky BKC Mgr. Moniky ·imkové a téÏ v‰ech pánÛ fieditelÛ
mûstsk˘ch divadel. Principálové jsou také ãlenové dramatur-
gické rady. Po tiskové konferenci reÏisér Vladimír Morávek 
natáãel se v‰emi zúãastnûn˘mi fiediteli a panem primátorem 
reklamní spot festivalu DSB. Popûvkem Proã bychom se netû-
‰ili... tedy konference zaãala i skonãila. 
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Jifií Îáãek
Zdenek Merta

ReÏie: Stanislav Mo‰a
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Jedliãková, Irena Konvalinová, Josef Jurásek, Viktor Skála,
Du‰an Vitázek, Zdenûk Bure‰, Robert Jícha nebo Luká‰ Vlãek,
Jan Mazák, Patrik Bofieck˘, Mária Lalková a dal‰í.

Anton Pavloviã âechov: T¤I SESTRY
Vrcholné drama jednoho z nejv˘znamnûj‰ích svûtov˘ch autorÛ
pro divadlo. Na pfiíbûhu sester Prozorovov˘ch Olgy, Iriny, Má‰i
a jejich bratra Andreje, které osud zavál do malého provinãní-
ho mûsteãka, âechov sugestivnû zachycuje období konce 19.
století se v‰emi protiklady. Sestry touÏí pfiestûhovat se do
Moskvy, kde proÏily své dûtství. Jejich Ïivotní podmínky se
v‰ak natolik mûní, Ïe sourozenci ztrácejí moÏnost realizovat
svoje plány. Bratr Andrej se oÏení s mû‰Èaãkou Nata‰ou a po-
stupnû se smifiuje se sv˘m bezperspektivním osudem i Olga.
Tragicky konãí láska Iriny a barona Tuzenbacha, neradostn˘ je
Má‰in rodinn˘ Ïivot. Tyto matné «krásné du‰e» samy sebe zo-
‰klivují drásavou v˘ãitkou, Ïe neumûjí uÏiteãnû Ïít.  Na jejich
stescích a tr˘znivé bezmocnosti âechov dokáÏe umûlecky zo-
brazit nejen celou etapu v˘voje ruské spoleãnosti, ale i celou
etapu v˘voje lidstva. Proto si jeho hra dodnes uchovává svou
Ïivotnost. Jednoduch˘ dûj gradující aÏ k napûtí blíÏící se ka-
tastrofy rámcují vnitfiní konflikty psychologicky propracovan˘ch
postav, sráÏky mezi skuteãn˘mi a domnûl˘mi hodnotami.
DÛleÏitou úlohu hraje lyrizmus. Jednotlivé detaily, v˘roky i cel-
ková atmosféra dûje mají úÏasn˘ symbolick˘ charakter a do-
dávají mimofiádn˘ zev‰eobecÀující a nadãasov˘ ráz jedné
z nejlépe napsan˘ch her svûtové divadelní literatury. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Michal Isteník, Lenka Janíková, Markéta Sedláãková,
Ivana VaÀková, Svetlana Slováková, Milan Nûmec, Petr ·tû-
pán, Vojtûch Blahuta, Jaroslav Matûjka, Jan Mazák, Jakub
Przebinda, Radek Novotn˘, Pavel Kunert, Eva Jelínková.

William Shakespeare: VEâER T¤ÍKRÁLOV¯
Jedná se o jednu z nejvût‰ích Shakespearov˘ch komedií lás-
ky, pfievlekÛ, pfiekvapiv˘ch rozuzlení i zcela zvlá‰tní poetiky.
B˘vá oznaãována jako komedie slavnostního veselí ãi komedie
masopustu. Blázniv˘ sváteãní a pfievrácen˘ svût. Ve‰keré to
tfie‰tûní se samozfiejmû toãí kolem lásky. Z tolika pfieludÛ je Ïi-
va láska, Ïe sama je sv˘m vlastním pfieludem. Ztroskotání lodi
rozdûlí blíÏence Violu a Sebastiana. Viola pfiijímá v chlapec-
kém pfievleku pod jménem Cesario sluÏbu páÏete u Orsina,
kníÏete illyrského, a zamiluje se do nûho. Ten v‰ak miluje bo-
hatou a krásnou hrabûnku Olivii. Vy‰le k ní jako svého posla
lásky Cesaria a Olivie zahofií láskou k mladému zprostfiedko-
vateli. Dûj se zauzlí, kdyÏ se na scénû objeví Sebastian,
a Olivie, pokládajíc ho za Cesaria, s ním uzavfie tajn˘ sÀatek.
Romantick˘ pfiíbûh se proplétá s pásmem komick˘m, jehoÏ
protagonisty jsou sir Tobiá‰ ¤íhal, Oliviin str˘c, jeho kumpán
rytífi Ondfiej Tfiasofiitka a hrabûnãina komorná Marie. V‰ichni tfii
jsou strÛjci neplechy na zap‰klém puritánovi Malvoliovi, správ-
ci Oliviina panství: podvrÏen˘m listem jej pfiesvûdãí, Ïe ho pÛ-
vabná hrabûnka miluje... Zkrátka rozverná sváteãní komedie
pojednává o rÛzn˘ch podobách lásky, je plná pfievlekÛ, soubo-
jÛ a humoru. Nebyl by to v‰ak dramatik z nejvût‰ích, kdyby kar-
nevalovou nespoutanost nerelativizoval "snem" o prchavém
mládí, o zoufalství odmítnut˘ch, o syrovém neãase. Veãer tfií-
králov˘ tedy pfiiná‰í pro kaÏdého nûco; záleÏí na nás, chceme-
li se na lidské hemÏení dívat rÛÏov˘mi br˘lemi, nebo skrze za-
ãouzené sklíãko.
ReÏie: Roman Polák                                                              
Hrají: Petr Gazdík, Pavla Vitázková, Hana Holi‰ová nebo Hana
Kováfiíková, Martin Havelka, Jan Mazák, Irena Konvalinová,
Viktor Skála, Erik Pardus, Jaroslav Matûjka, Zdenûk Junák,
Lenka Janíková, Veronika Poláãková, Patrik Bofieck˘, Michal
Isteník a dal‰í.

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 uvádû-
ní titulÛ ve svûtov˘ch i ãesk˘ch premiérách samozfiejmû cítí po-
vinnost uvádût i tituly z tzv. „zlatého fondu hudebního - muzi-
kálového divadla“. Mezi nû nepochybnû patfií i dílo skladatele
Jerryho Hermana a libretisty a textafie Michaela Stewarta, mu-
zikál vpravdû svûtového jména - Hello, Dolly! Dílo, které po své
newyorské premiéfie v roce 1964 zaznamenalo svûtov˘ ús-
pûch, je geniální hudební adaptací divadelní hry Thorntona
Wildera „Dohazovaãka“, jejíÏ pfiedlohou zase byla bláznivá ko-
medie Johanna Nepomuka Nestroye „A jde se fiádit“, jejíÏ pfied-

â I N O H E R N Í  S C É N A

Zdenek Merta, Zora Jandová: NAHÁ MÚZA
V meziváleãné PafiíÏi se scházejí umûlci z celého svûta, mûs-
to Ïije umûním, ale nenápadnû se mezi bohému a smetánku
vkrádá i hrozba druhé svûtové války. Mûstem zní hlasy kame-
lotÛ a umûlci hledají v barech a kabaretech své múzy. Jednou
z nich se stává i mladá taneãnice Magdaléna, která zasáhne
do Ïivota hned dvou muÏÛ. Frederik a Marian byli pfiátelé, neÏ
potkali tuto tajemnou, talentovanou a okouzlující Ïenu. Osudy
postav se zamotávají, hrdinové hledají své místo na zemi, po-
kou‰ejí se jít za splnûním sv˘ch snÛ. Autorsk˘ muzikál Zdenka
Merty a Zory Jandové rozehrává pfiíbûh o lásce, o umûní
a o hledání sebe sama v rychl˘ch stfiizích, retrospektivních
vzpomínkov˘ch v˘jevech a vizuálnû pÛsobiv˘ch obrazech.
V romantickém pfiíbûhu se znaãnou dávkou sarkasmu a nad-
hledu oÏívají obrazy, barvy a koneãnû i opravdová Múza pfii-
pravená políbit svého umûlce. 
ReÏie: ·imon Caban
Hrají: Hana Holi‰ová nebo Svetlana Slováková, Jan Apolenáfi
nebo Martin Havelka, Petr Gazdík nebo Luká‰ Vlãek, Markéta
Sedláãková nebo Zora Jandová, Ladislav Koláfi nebo Jan
Mazák, SoÀa Jányová nebo Pavla Vitázková a dal‰í.

Robin Hawdon: DOKONALÁ SVATBA
Svatební obfiad a chvíle pfied ním jsou obvykle situací, kdy se
lámou Ïivotní osudy. Tak je to i v jedné z nejlépe napsan˘ch ko-
medií souãasnosti. Bill s Ráchel jsou ‰Èastní. Bill s Ráchel se
budou brát. Oba se na svatbu velice tû‰í. I Tom, BillÛv svûdek,

se tû‰í. I Ráchelini rodiãe se tû‰í. A krásné svatební apartmá je
pronajato... JenÏe ráno pfied svatbou se Bill probudí v posteli
po noci, kterou si nepamatuje, s dívkou, kterou si nepamatuje
a navíc si ani nepamatuje, co se mezi nimi dûlo – a dívka fiíká,
Ïe leccos. Nezb˘vá neÏ ji okamÏitû ukr˘t do koupelny a za vy-
datné pomoci svûdka Toma a nebohé, do vûci omylem zaple-
tené pokojské Julie, se pokusit v‰e utajit pfied nevûstou 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 nedorozumûní spûje k nevyhnutel-
né katastrofû, která se nakonec ukáÏe paradoxnû b˘t tím nej-
‰Èastnûj‰ím fie‰ením. Skvostná klasická situaãní komedie zku-
‰eného britského dramatika Robina Hawdona obletûla od své
premiéry v roce 1994 jevi‰tû celé Evropy... 
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Lenka Janíková, Milan Nûmec, Petr ·tûpán, Hana
Holi‰ová, Lucie Zedníãková, Irena Konvalinová, Zdenûk Bure‰.

Alexandr Dumas st., Hana Bure‰ová, ·tûpán Otãená‰ek: 
T¤I MU·KET¯¤I
Nejnovûj‰í dramatizace slavného historicko-dobrodruÏného ro-
mánu rozvíjejícího romantick˘ pfiíbûh o cti, vûrnosti a lásce na
pozadí politick˘ch intrik. Tfii nerozluãní pfiátelé, ãlenové králov-
sk˘ch mu‰ket˘rÛ, stateãn˘ Athos, silák Porthos a subtilní
Aramis nacházejí nového druha ve veselém gaskoÀském ‰lech-
tici d'Artagnanovi. Spoleãnû pak ãelí intrikám kardinála
Richelieua, kter˘ se s pomocí sv˘ch ‰pionÛ - Mylady de Winter
a hrabûte Rocheforta - snaÏí zkompromitovat francouzskou
královnu a upevnit osobní moc. Po ãetn˘ch dobrodruÏstvích,
v nichÏ je odkr˘váno i leccos ze záhadné minulosti hrdinÛ, ry-
tífiskost mu‰ket˘rÛ a jejich vûrnost ‰lechtick˘m zákonÛm cti ví-
tûzí nad nástrahami mstivé Mylady i kardinála. Tfii mu‰ket˘fii
dodnes uchvacují sv˘m dobrodruÏn˘m pojetím, optimismem
a Ïivotní energií, s níÏ hlavní postavy úspû‰nû ãelí pfiekáÏkám.
V mu‰ket˘rské epopeji se Dumasovi podafiilo vytvofiit obraz
nezapomenuteln˘ch hrdinÛ, ktefií se díky morálním vlastnos-
tem, odvaze, vûrnosti a cti stali symbolem stateãnosti a rytífi-
skosti. Dramatizace v˘jimeãnû úspû‰n˘ch spolupracovníkÛ na-
‰eho divadla bude v mnohém pfiekvapující! 
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Michal Isteník, Igor Ondfiíãek, Petr ·tûpán, Jaroslav
Matûjka, Ladislav Koláfi, Ivana VaÀková, Pavla Vitázková, Eva
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sobota Zdenek Merta, Zora Jandová AB6
19.30 Nahá múza
nedûle Zdenek Merta, Zora Jandová E7
19.30 Nahá múza
pondûlí Zdenek Merta, Zora Jandová AB1
19.30 Nahá múza
úter˘ Zdenek Merta, Zora Jandová C2
19.30 Nahá múza
stfieda Robin Hawdon AB3
19.30 Dokonalá svatba
ãtvrtek Robin Hawdon AB4
19.30 Dokonalá svatba
pátek Robin Hawdon A5
19.30 Dokonalá svatba
sobota Robin Hawdon A6
19.30 Dokonalá svatba
nedûle Robin Hawdon E7
19.30 Dokonalá svatba
úter˘ Robin Hawdon AB2
19.30 Dokonalá svatba
stfieda A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek       PPP
18.00 Tfii mu‰ket˘fii
ãtvrtek A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek             P18
18.00 Tfii mu‰ket˘fii
pátek A. P. âechov A2010
19.30 Tfii sestry
sobota A. P. âechov M2010
19.30 Tfii sestry
nedûle A. P. âechov R2010
19.30 Tfii sestry
pátek Jean Anouilh vefiejná generálka
14.00 Becket aneb âest BoÏí
pátek Jean Anouilh E5
19.30 Becket aneb âest BoÏí
sobota Jean Anouilh premiéra, P
19.30 Becket aneb âest BoÏí
nedûle Jean Anouilh premiéra
19.30 Becket aneb âest BoÏí
pondûlí Jean Anouilh A1
19.30 Becket aneb âest BoÏí
úter˘ Jean Anouilh E2
19.30 Becket aneb âest BoÏí
stfieda Jean Anouilh A3
19.30 Becket aneb âest BoÏí
ãtvrtek Jean Anouilh AB4
19.30 Becket aneb âest BoÏí
pátek William Shakespeare X2010
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
sobota William Shakespeare Z2010
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
nedûle William Shakespeare T2010
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
pondûlí William Shakespeare derniéra
18.00 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete

1.5.
1.5.
2.5.
3.5.
4.5.
5.5.
6.5.
8.5.
9.5.

10.5.
13.5.
14.5.
15.5.
18.5.
19.5.
20.5.
23.5.
24.5.
26.5.
27.5.

sobota Jerry Herman, Michael Stewart
15.00 Hello, Dolly!
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!
úter˘ Jerry Herman, Michael Stewart
19.30 Hello, Dolly!
stfieda Jerry Herman, Michael Stewart
19.30 Hello, Dolly!
ãtvrtek Jerry Herman, Michael Stewart
19.30 Hello, Dolly!
sobota Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
nedûle Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
18.00 Les Misérables (Bídníci)
pondûlí Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
ãtvrtek J. Dempsey, D. P. Rowe          
19.30 âarodûjky z Eastwicku
pátek J. Dempsey, D. P. Rowe          
19.30 âarodûjky z Eastwicku
sobota J. Dempsey, D. P. Rowe          
19.30 âarodûjky z Eastwicku
úter˘ Michael Kunze, Sylvester Levay
19.30 Mozart!
stfieda Michael Kunze, Sylvester Levay
19.30 Mozart!
ãtvrtek Michael Kunze, Sylvester Levay C4
19.30 Mozart!
nedûle F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud
18.00 Mam’zelle Nitouche
pondûlí F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud
19.30 Mam’zelle Nitouche
stfieda Jerry Herman, Michael Stewart
19.30 Hello, Dolly!
ãtvrtek Jerry Herman, Michael Stewart
19.30 Hello, Dolly!

1.5.
2.5.
3.5.
4.5.
5.5.
6.5.
7.5.
8.5.
9.5.

11.5.
12.5.
13.5.
14.5.
15.5.
16.5.
21.5.
21.5.
22.5.
23.5.
24.5.
25.5.
26.5.
27.5.
28.5.
29.5.
30.5.
31.5.

ZÁJEZDY: 29., 30. a 31. kvûtna hostuje MdB s hu-
dební pohádkou Snûhurka a 7 trpaslíkÛ v Pre‰ovû.
16. ãervna pak MdB hraje inscenaci Tfii sestry 
a 17. 6. koncertní pfiedstavení ve Zvolenu. 19. ãerv-
na uvádí muzikál Jesus Christ Superstar ve
Slavkovû u Brna a 29. 6. Probuzení jara v Hradci
Králové.

Jean Anouilh
BECKET ANEB âEST BOÎÍ
drama o pfiátelství a nenávisti
Proslulá Anouilhova hra je ozdobou svûtov˘ch jevi‰È uÏ dobré pÛlstole-
tí 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 evokaci vzru‰ujícího pfiíbûhu o pfiátelství a posléze rivalitû
mezi králem Jindfiichem II. Plantagenetem a jeho kumpánem, anglo-
sask˘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 pfii-
jmout úfiad arcibiskupa canterburského, hlavy církve v Anglii: „Byl jsem
ãlovûk beze cti, a najednou jsem ãest zase na‰el, kfiehkou a zranitel-
nou 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, ma-
jetek, pfiátelství krále a vposled i Ïivot. V dramatu, které se vyznaãuje
Anouilhovou elegantní schopností pojednat politikum vzru‰ivû a s nad-
sázkou, such˘m humorem a brilantní konverzaãní vybrou‰eností osci-
lující mezi vtipem a filozofickou meditací, mezi tragikou a komikou, oÏí-
vají témata vzpoury individua 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, Michal Isteník, Jaroslav
Matûjka a dal‰í.
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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
19.00 Becket aneb âest BoÏí
sobota W. Shakespeare (Divadlo PieÊƒ Koz∏a Vratislav / Polsko)
16.00 Macbeth
nedûle W. Shakespeare (Divadlo PieÊƒ Koz∏a Vratislav / Polsko)
19.00 Macbeth
úter˘ Éva Pataki (Nová scéna Bratislava)
19.00 Edith a Marlene
stfieda Percy Bysshe Shelley (Mestno gledali‰ãe Ljubljana / Slovinsko)
19.00 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!
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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.
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lohou zase byla vtipná jednoaktovka Johna Oxenforda „Dobfie
stráven˘ den“ (geneze námûtu byla tedy ponûkud sloÏitûj‰í, ale
vÏdyÈ se jedná o tak vzru‰ující téma!). Kdo muzikál nezná, to-
mu pfiipomínáme: Jedná se o pfiíbûh podnikavé zprostfiedko-
vatelky sÀatkÛ na newyorském pfiedmûstí – dohazovaãky Dolly
Leviové, která si ov‰em toho nejlep‰ího zákazníka nechává
pro sebe a kouzlem své osobnosti dokáÏe mrzoutského staré-
ho mládence Horáce Vandergeldera nakonec zmûnit i proti je-
ho vÛli v galantního a milujícího muÏe. Ústfiední píseÀ byla na-
hrána nesãetnûkrát, ale ‰lágr z ní udûlal sv˘m osobit˘m „chra-
plav˘m“ hlasem aÏ Louis Armstrong. Filmové zpracování zajis-
tilo muzikálu nesmrtelnou slávu, kdyÏ v roce 1969 vûhlasn˘ ta-
neãník, 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 ne-
bo Petr ·tûpán, Hana Kováfiíková nebo Marta Prokopová,
Radek Novotn˘ nebo Robert Rozsochateck˘, Jakub Przebinda
nebo Ale‰ Slanina, Vojtûch Blahuta nebo 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.

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg: 
LES MISÉRABLES (BÍDNÍCI)
Tento muzikál byl k dne‰nímu dni uveden ve více neÏ padesá-
ti svûtov˘ch metropolích: od pafiíÏské premiéry v Palais des
Sports v roce 1980 (v reÏii Roberta Hosseina) pfies, pro dílo
zlomovou, premiéru v Lond˘nû v Barbican Arts Centre v roce
1985 (v reÏii Trevora Nunna a Johna Cairda) a na Broadwayi
v roce 1987, kde byl nominován na dvanáct cen Tony za nej-
lep‰í muzikál, hudbu, libreto etc., ale i Tokio, Budape‰È,
Reykjavik, Oslo, Melbourne, Vancouver, VídeÀ, Madrid,
Stockholm, Prahu (1992), Singapur, Tallinn ãi Bûlehrad. Jeho
proslulost a oblibu u nej‰ir‰ích vrstev publika má v nejlep‰ím
smyslu na svûdomí znám˘ britsk˘ producent Cameron
Mackintosh, kter˘ objevil jeho bohatou muzikalitu, emocionali-
tu a literární kvalitu a nechal je pfieloÏit do angliãtiny a znovu
zinstrumentovat. Pfiíbûh o uprchlém galejníkovi Jeanu
Valjeanovi, kter˘ vychází z Hugova slavného stejnojmenného
románu (1862), na‰el naprosto adekvátní zpracování v jevi‰t-
ním ztvárnûní, v nûmÏ se mistrnû prolínají pfiíbûhy hlavního hr-
diny, jeho neúnavného pronásledovatele, policejního komisafie
Javerta, malé osifielé Cosetty, která najde domov a posléze
i lásku studenta Maria, zvrhle komické dvojice majitelÛ hospo-
dy Thénardiérov˘ch, ktefií pfieÏívají za v‰ech reÏimÛ… To v‰e
na pozadí boufilivé doby, kdy v ãervenci 1830 v PafiíÏi vyrostou
barikády revoluce, jíÏ se mnozí hrdinové dûje také úãastní.
Davové scény se stfiídají s intimními, láska s nenávistí a boj
s nadûjí v lep‰í svût. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Úãinkují: Petr Gazdík nebo Jan JeÏek, Igor Ondfiíãek nebo Petr
·tûpán nebo Luká‰ Vlãek, Markéta Sedláãková nebo Lenka
Janíková nebo Hana Fialová, Jan Mazák nebo Tomá‰ Sagher,
Marta Prokopová, Jakub Uliãník nebo Du‰an Vitázek nebo
Tomá‰ Novotn˘, Johana Gazdíková nebo Hana Holi‰ová a dal-
‰í.

John Dempsey, Dana P. Rowe: âARODùJKY Z EASTWICKU
Román Johna Updika âarodûjky z Eastwicku se nejprve stal
filmov˘m hitem spoleãnosti Warner Brothers. Vzpomínáte na
tfii filmové pfiedstavitelky zoufal˘ch Ïen – na Cher ãi Michelle
Pfeiffer a Susan Sarandon - znudûné Ïitím v malém mûsteãku
Eastwicku v New England?  Rozhodnou se proÏít nûco v˘ji-
meãného a pfiiãarovat si muÏe po v‰ech stránkách dokonalého
– zábavného, inteligentního, pozorného, sexy etc. Zázraãn˘ i-
deál se jim skuteãnû zjeví, av‰ak v podobû ìábla. Ve filmu tu-
to roli ztvárnil Jack Nicholson… Úspûchy filmové adaptace
zaujaly svûtoznámého producenta Camerona Mackintoshe,
jím pak byla oslovena autorská dvojice John Dempsey (libreto

a zpûvní texty) a Dana Rowe (hudba), aby napsali jevi‰tní po-
dobu díla. Dal tak podnût ke vzniku v˘bornû napsaného muzi-
kálového pfiíbûhu s vtipn˘mi texty podnûcujícími podmanivou
„ãarodûjnou“ hudbu, která úspû‰nû vtahuje posluchaãe do
sv˘ch tenat. Charaktery jsou zde podány s patfiiãnou ironií
i nadhledem. Tento muzikál, uveden˘ ve svûtové premiéfie 18.
7. 2000 v lond˘nském divadle Drury Lane, vychází z nejlep‰ích
tradic klasického broadwayského muzikálu, které rozvíjí do
vskutku souãasné podoby. Mûstské divadlo jej uvádí v pfiekla-
du Jifiího Joska.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Petr Gazdík nebo Martin Havelka nebo Petr ·tûpán,
Ivana VaÀková nebo Yvetta Blanaroviãová nebo Jana
Musilová, Johana Gazdíková nebo Markéta Sedláãková, Alena
Antalová nebo Hana Holi‰ová nebo Jitka âvanãarová, Krist˘na
·ebíková nebo Marta Prokopová, Igor Ondfiíãek nebo Milan
Nûmec, Lenka Bartol‰icová nebo Michaela Fojtová nebo
Zuzana Maurery, Katefiina Krejãová nebo Mária Lalková,
Jakub Uliãník nebo Du‰an Vitázek, Ján Jackuliak nebo Tomá‰
Sagher, Monika Svûtnicová, Martina Severová, Magda Vitková
a dal‰í.

Michael Kunze, Sylvester Levay: MOZART!
Muzikál Mozart! pochází z pera nejúspû‰nûj‰ího libretisty kon-
tinentální Evropy Michaela Kunzeho, kter˘ je ãesk˘m rodákem,
a amerického skladatele Sylvestera Levaye. Ve svûtové pre-
miéfie jej v roce 1999 uvedly Spojené scény VídeÀské, aby ho
pak dále s úspûchem hráli napfi. i v Hamburku, Budape‰ti,
Tokiu... Jde nejen o biografick˘ pfiíbûh slavného skladatele,
n˘brÏ boj génia s prÛmûrností, o jeho stfiet se spoleãností, o je-
ho snaze osvobodit se z pout konvencí, penûz a moci, rodiny,
vãetnû vlastního otce, Leopolda Mozarta, a stát se nezávisl˘m
tvÛrcem. JakoÏto umûlecky zaloÏen˘ ãlovûk se stává snadn˘m
terãem pomluv, lÏí i lákadlem k intrikám. S mlad˘m
Wolfgangem vystupuje na jevi‰ti i mal˘ genius, zázraãné „por-
celánové dítû", s nímÏ je umûlec neustále bûhem svého Ïivota
konfrontován – perfektní rokoková porcelánová figurka oproti
ãlovûku a kontroverznímu umûlci, kter˘ hraje karty, holduje al-
koholu, miluje, sní, pere se o svou svobodu. V âeské republi-
ce pak jde o vÛbec první nastudování a uvedení jednoho z ti-
tulÛ dnes svûtovû proslulé autorské dvojice Kunze -  Levay.
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Ale‰ Slanina nebo Du‰an Vitázek, Jan JeÏek nebo
Michal ·ebek, Marta Prokopová nebo Ivana Skálová, Petr
Gazdík nebo Jifií Mach, Jan Apolenáfi nebo Luká‰ Vlãek, Lenka
Bartol‰icová nebo Monika Havlíãková, Johana Gazdíková ne-
bo Hana Holi‰ová, Jana Musilová nebo Markéta Sedláãková,
Katefiina Krejãová nebo Lucie ·auerová, Tereza Martinková
nebo Svetlana Slováková, Eva Jedliãková nebo Andrea
Bfiezinová, Rastislav Gajdo‰ nebo Tomá‰ Sagher, Petra
Kocmanová nebo Kvûtoslava Ondráková, Milan Nûmec nebo
Jakub Przebinda a dal‰í. 

Florimond Hervé, Henri Meilhac, Albert Millaud: 
MAM’ZELLE  NITOUCHE
„Svatá Nitouche, ó má patronko, zachrání‰-li mne, má madon-
ko, pak za to ráda slíbím já, Ïe se uÏ polep‰ím, kdyÏ Pán BÛh
dá…“ Tato opereta-vaudeville je nesmírnû vtipnou, divadelnû
rozko‰atûlou konfrontací tfií (i hudebnû) rozdíln˘ch svûtÛ: klá‰-
tera, divadla a kasáren. Titulní hrdinka, chovanka Denisa, hra-
je ve svatou‰kovském prostfiedí komedii, ale hraje ji i její uãitel
zpûvu, ctihodn˘ klá‰terní varhaník, pan Célestin. ¤íká se, Ïe
skladatel v nûm na‰el své autobiografické rysy. Florimond
Ronger, zvan˘ Hervé (1825 – 1892), totiÏ zaãínal také jako var-
haník a své první operety musel psát také pod pseudonymem.
Navíc pan Célestin uÏívá v Mam’zelle Nitouche umûlecké jmé-
no Floridor… Právo psát operetu o skladateli operet mûl Hervé
víc neÏ kdokoli jin˘, neboÈ to byl právû on, kdo komponoval vÛ-
bec první operety je‰tû pfied Offenbachem a kdo také otevfiel
první operetní divadlo. Mam’zelle Nitouche mûla svûtovou pre-
miéru v pafiíÏském Théatre des Variétés 11. 1. 1883. UÏ brzy
po svém vzniku ji poprvé poznali i ãe‰tí (ND v Praze v roce
1890) a morav‰tí (Staré divadlo na Vevefií v roce 1892) diváci. 
ReÏie, inscenaãní úprava a choreografie: Gustav Skála 
Úãinkují: Milan Nûmec nebo Igor Ondfiíãek, Radka Coufalová
nebo Johana Gazdíková, Jifií Mach nebo Ale‰ Slanina nebo Jifií
Zmidloch, Eva Gorãicová nebo Irena Konvalinová, Miroslava
Koláfiová nebo Vladimíra Spurná, Jan Apolenáfi nebo Zdenûk
Junák, Zdenûk Bure‰ nebo Miloslav âíÏek, Milan Horsk˘ a dal-
‰í.

HRAJEME
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Jean Anouilh
BECKET ANEB âEST BOÎÍ
Drama o pfiátelství a nenávistné lásce
Proslulá hra z pera francouzského dramati-
ka Jeana Anouilhe (1910-1987) je ozdobou
svûtov˘ch jevi‰È uÏ dobré pÛlstoletí.

Nejplodnûj‰í a nejoblíbenûj‰í divadelní autor
své doby k ní nalezl inspiraci v knize Dûjiny
dobytí Anglie Normany (1825), v níÏ se ro-
mantick˘ medievalista Augustin Thierry sa-
mozfiejmû nemohl vyhnout nejdÛleÏitûj‰í u-
dálosti v anglické historii druhé poloviny 12.
století - muãednické smrti arcibiskupa can-
terburského Tomá‰e Becketa. Ba co více,
tento nad‰en˘ obdivovatel románÛ Waltera
Scotta a literárnû umn˘ fabulátor podal
Becketovy osudy i promûny jeho vztahÛ
s králem Jindfiichem II. Plantagenetem
v barvitû dramatickém vyprávûní, které vy-
‰perkoval fiadou pitoreskních v˘myslÛ gotic-
k˘ch klá‰terních kronikáfiÛ a prvních becke-
tovsk˘ch hagiografÛ, vãetnû tvrzení, Ïe
Becket, nejvût‰í stfiedovûk˘ svûtec jakého
Anglie mûla, byl plodem lásky saského rytí-

fie a krásné Saracénky. V mnoha ohledech
Thierryho podání «historické skuteãnosti»
podlehl i Anouilh. Pfiesto nenapsal, vlastnû
ani nemínil napsat hru, která by se mohla o-
znaãit adjektivem «historická», natoÏpak
«kronikáfiská». A tfiebaÏe její dûjovou kostru
vytvofiil z klíãov˘ch okamÏikÛ oné slavné
a tragické historie (Becketovo jmenování
kancléfiem, Becketovo prosazení na arcibis-
kupsk˘ stolec, Becketovo odsouzení
v Northamptonu, jeho útûk do Francie
a dlouhodob˘ exil pod královskou ochranou
Ludvíka VII., jeho zdánlivé usmífiení s krá-
lem, vzdorn˘ návrat a zavraÏdûní), ten dáv-
n˘ spor Jindfiicha II. s Tomá‰em Becketem
by se jistû v samotné hfie nepoznal. «Byla
napsána proto», trefnû poznamenal druhdy
Jindfiich âern˘, «abychom se v ní poznali
my. CoÏ se dost tûÏko mÛÏe nestat.»
Anouilh provokativnû prohla‰oval, Ïe kromû
Thierryho spisu k tématu nepfieãetl nic:
«Nehledal jsem v knihách, jak˘ skuteãnû byl
Jindfiich II. nebo Becket. Vytvofiil jsem si krá-
le, jakého jsem potfieboval, a Becketa roz-
poruplného a nejednoznaãného tak, jak
jsem chtûl.» Zkrátka: nad politicko-nábo-
Ïensk˘ konflikt krále a arcibiskupa postavil
jejich pfiátelství, které ze strany krále pfie-
rostlo ve vá‰eÀ a posedlost a které se vpo-
sled zvrhlo v rivalitu; ostatnû lidé byli

Anouilhovi vÏdycky dÛleÏitûj‰í neÏ ide-
je, které jim vtiskla jejich historická úlo-
ha.

Chytr˘, s pfiíznaãnou anouilhov-
skou brilancí napsan˘ text a vzru‰ující
pfiíbûh (se zabudovan˘m morálním o-

tazníkem) staví tedy na lidském konfliktu sil-
né ústfiední dvojice postav: «dion˘sky» ko-
‰atého krále Jindfiicha a jeho tajemnû roz-
poruplného pfiítele Becketa, «apollinsky» u-
mûfieného hledaãe rovnováhy mezi sluÏbou
a ctí. Becket se z prvotní role perfektního
králova druha ve flámování, dûvkafiení
i v práci nejprve promûní v dokonalého, krá-
lovi ve v‰em v‰udy oddaného, jakkoli ma-
chiavelisticky disponovaného kancléfie (tedy
nejvy‰‰ího vládního úfiedníka) a vposled se
i bezvadnû (takfika pfies noc) pfievtûlí ve fi-
guru askety, altruistického církevního hod-
nostáfie, králova úhlavního nepfiítele, mu-
ãedníka, ba svûtce. Jeho dramatick˘ ob-
louk, rÛst jeho lidské distance od královské-
ho milce, jeho pouÈ za «BoÏí ctí» je sv˘m
zpÛsobem jakási iniciaãní cesta k nalezení

P¤IPRAVUJEME
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sebe sama; pfiíznaãnû Becket, tento
«muÏ bez emocí», nachází svou pravou
integritu v chladné smrti, kterou si vlast-
nû jaksi sám (a nikoliv neokázale) volí.
KdeÏto Jindfiich (kdyby mu osud neudû-
lil Ïezlo a trÛn, mohl by to b˘t sympatic-
k˘ flamendr) zaÏívá po náhlém (a z jeho
hlediska jen tûÏko transparentním)
Becketovu pfierodu opravdické «hofie
z pfiátelství», které vyústí v (lidsky po-
chopiteln˘, byÈ neomluviteln˘) popud
k brutální vraÏdû nûkdej‰ího pfiítele: král
nedává zabít Becketa kvÛli sv˘m politic-
k˘m zájmÛm, n˘brÏ ze zhrzeného pfiá-
telství. Tento bezmála elegantní sha-
wovsk˘ monarcha, sám sebe demasku-
jící do kulantního ãachráfie, totiÏ ztratil
v Becketovi víc neÏ jen kumpána k pitkám;
ztratil v nûm, jak se alespoÀ domnívá, své
lep‰í já a mstí se za to. Lapidárnû jeho pro-
blém formuloval pÛl století pfied Anouilhem
Oscar Wilde: «KaÏd˘ muÏ vraÏdí, co má
rád...» SloÏit˘ vztah dvou osamûlcÛ, nezá-
vislého Tomá‰e Becketa a naopak aÏ cho-
robnû na lásku k pfiíteli závislého krále
Jindfiicha, je orámován divácky vdûãn˘m té-
matem politick˘ch pletich, ba politického
kupãení mezi mocí svûtskou a církevní.
A tak v dramatu, které se vyznaãuje
Anouilhovou elegantní schopností pojednat
i politikum vzru‰ivû a s nadsázkou, such˘m
humorem a brilantní konverzaãní vybrou‰e-
ností oscilující mezi vtipem a filozofickou
meditací, mezi tragikou a komikou, oÏívají
témata vzpoury individua proti zavedenému
fiádu, samoty jedince uprostfied druh˘ch,
vztahu lidského soukromí a svûta, jakoÏ
i skeptick˘ vhled nejhumánnûj‰ího ze v‰ech
moralistÛ 20. století do politikou skrznaskrz
pokaÏeného lidského spoleãenství.

AnouilhÛv Becket se opût vrací na jevi‰-
tû divadla v Lidické ulici po ãtyfiiceti letech,
a sice v novém pfiekladu Jifiího Îáka.
Inscenaci pfiipravil pfiední slovinsk˘ herec
a reÏisér Janez Starina. Asistovali mu kra-
jan‰tí kolegové JoÏe Logar (scénografie)
a Mirko Vuksanoviã (hudba). Kost˘my na-
vrhla Andrea Kuãerová. Ústfiední postavy
ztvárÀují Petr Gazdík (Becket) a Petr ·tû-
pán (Král). Dal‰í role hrají Pavel Kunert,
Viktor Skála, Ján Jackuliak, Josef Ju-
rásek, Rastislav Gajdo‰, Stano Slovák,
Miroslava Koláfiová, Jana Musilová, Ha-
na Holi‰ová, Eva Ventrubová, Ladislav
Koláfi, Jan Mazák, Jakub Przebinda,
Michal Isteník, Jaroslav Matûjka, Vojtûch
Blahuta, Michal Nevûãn˘ a Jaroslav
Zádûra.

Premiérová pfiedstavení se uskuteã-
ní 22. a 23. kvûtna 2010 na âinoher-
ní scénû Mûstského divadla Brno.

-jz-

ZavraÏdûní Tomá‰e Becketa. Nástûnná malba, 
katedrála Notre-Dame, Bayeux, 15. století

Eduard ·evãík

Kruh sv˘ch pfiátel a kolegÛ v technice
neãekanû opustil 10. dubna 2010 ve
vûku 56 let dlouholet˘ zamûstnanec
Mûstského divadla stavûã kulis pan
Eduard ·evãík. 
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Nudná, i kdyÏ chytrá, tak trochu mimo ãas
a prostor - prostû literární historiãka. Prvním
varováním, Ïe v‰echno mÛÏe b˘t jinak, bylo,
kdyÏ se mi jako vstupní melodie z mobilu
Drahomíry Vla‰ínové ozvala ABBA. A pak uÏ
‰lo v‰echno ráz na ráz, víc jsem se m˘lit ne-
mohla. Zábavná, spontánní, dáma kaÏd˘m
coulem, ale pfiitom obûma nohama na zemi.
Taková je skuteãná doc. PhDr. Drahomíra

Vla‰ínová, CSc. která svÛj profesní Ïivot za-
svûtila literatufie a soukrom˘ rodinû. 
Ráda bych se zeptala, ...
KdyÏ jste mû, paní redaktorko, po telefonu poÏá-
dala o rozhovor pro revui Dokofián, naskoãilo mi
zprvu zdû‰enû: proboha, já pfiece nejsem politik
a nekandiduji za Ïádnou politickou stranu, tak
proã? Ale pak jsem si s úlevou uvûdomila, Ïe

Dokofián uÏ nejménû dva roky neotiskuje rozho-
vory a rÛzné medailonky s politiky, ktefií uÏ bez-
tak za nûjak˘ ãas upadnou do bezv˘znamnosti,
ale Ïe se vrací k tradici uÏ dfiíve zapoãaté a zdár-
nû rozvíjené, a to: pfiipomínat divadelní legendy
ãí jiné postavy z kulturního Ïivota Brna, kter˘ch
právû toto mûsto má celou fiadu. Podivila jsem se
znovu a rychle jsem zaãala v mysli pfiebírat, kte-
rou ze sv˘ch pûti literárnûvûdn˘ch knih zatajím
a kterou naopak s hrdostí vyzdvihnu (patrnû mo-
nografii o Eli‰ce Krásnohorské z r. 1987 a rovnûÏ
monografii Julius  Zeyer dramatik z r. 2003), ale
z va‰eho dal‰ího rozhovoru jsem vyrozumûla, Ïe
jsem vás ‰patnû pochopila, Ïe na mne je‰tû fiada
nedo‰la.
Prosím, paní docentko, mohu vstoupit do
Va‰eho monologu a upfiesnit svoji v˘chozí 
otázku ...
Moment, jen to dofieknu! Poté jste mi jemnû, nic-
ménû dÛraznû naznaãila, Ïe ná‰ rozhovor by se
mûl t˘kat Mûstského divadla Brno, v euforii jsem
vám nedala moÏnost dofiíct vûtu, neboÈ opût zví-
tûzila ta moje neodbytnû sobecká soustfiednost:
já a mÛj vztah k divadlu, to je téma…VÏdyÈ po-
slední dobou nedûlám skoro nic jiného neÏ Ïe se
hrabu ve vzpomínkách (pr˘ je to stádium tûsnû
pfiedcházející období stafiecké demence). Zrovna
pfied nedávnem, kdyÏ jsem nemohla usnout, mi
tak znenadání v hlavû naskoãilo, Ïe své první di-
vadelní pfiedplatné, v tehdy je‰tû Divadle bratfií
Mr‰tíkÛ se sídlem na Jakubském námûstí, jsem
si s kamarádkou koupila jako studentka nûkdy
v druhém roãníku gymnázia a to je rovn˘ch pa-
desát let. Teì mi do‰lo, Ïe jsem prozradila svÛj
vûk, ale oãekávám poklonu typu: boÏe, je jí tolik,
ale tak dobfie vypadá!
Vypadáte opravdu v˘bornû, zeptat jsem se
ale chtûla…
Tenkrát pfied léty to byl úÏasn˘ záÏitek, sedûly
jsme uprostfied druhé fiady a pfied námi na dosah
talentovaní, mladí a krásní herci Ladislav
Lakom˘, Jaroslav Dufek a jiní fiíkali a hráli ta
krásná slova z EvÏena Onûgina, Manon Lescaut

a dal‰ích her. Propadlá kouzlu divadla jsem
vzápûtí nato zaãala chodit i do této budovy
na Lidické ulici se spoluÏákem (bylo to teh-
dy doãasné sídlo Mahenovy ãinohry), jehoÏ
tatínek architekt dostával volÀásky a já
v konkurenci se spoluÏaãkami zvítûzila, pro-
toÏe jsem se víc líbila právû tatínkovi. Pak

následovalo období, v nûmÏ mû víc pohltila lite-
ratura, následnû péãe o syny a pak pfii‰el rok
1977, ve kterém jsem opût zmûnila jméno a sta-
la se naprosto pravidelnou náv‰tûvnicí tohoto di-
vadla. A od toho roku jsem vidûla v‰echna pre-
miérová pfiedstavení éry Páskovy a pak samo-
zfiejmû Mo‰ovy. A toho Stanislava Mo‰u si pa-
matuji od uvedení KfiíÏovy Zkázy Sodomy, v jeho

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

DRAHOMÍRA
VLA·ÍNOVÁ

HOST DO DOMU
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pro jeho u‰lechtil˘, tak trochu bo-
lestn˘ aÏ bolestínsk˘ Ïivotní „aristo-
kratismus“ a Ladislava Fukse zase
dlouhodobû skrze rozkr˘vání tem-
n˘ch poloh lidského zla, tak je jas-
né, Ïe mû pfiíli‰ nebere humor v lite-
ratufie (nesmûji se pfii ·vejkovi), ten
mnohem vdûãnûji pfiijímám právû
z hledi‰tû. A v osobním Ïivotû se mi
tyto dvû polohy, humor a tragiãno,
pûknû míchají. âasto mám pocit, Ïe
Ïiji grotesku, kterou si svoji pfiekot-
ností i zhusta sama vyrábím, ale za-
se si dovedu dnes uÏ groteskní Ïi-
votní situace s nadhledem vychut-
nat. Pokud se jedná o divadelní Ïán-
ry, tam jsem naprost˘ v‰eÏravec. Já
dokonce i drama ãtu. Zrovna teì
jsem doãetla soubor dramatick˘ch
prací Antonína Pitínského (986
stran), kter˘ k vydání pfiipravují
Vûtrné ml˘ny. Ty známé, dnes uÏ
kultovní hry: Matka, Buldoãina,
Ananas, Pokojíãek (kdyÏ jsem do-

ãetla, tak jsem musela udûlat pauzu, byla jsem
zralá na pokojíãek v blázinci), to nûÏnû plíÏivé
zlo, ty deformované rodinné vztahy, tak trochu
Fuks, snad je‰tû v pfiem˘‰livûj‰ích tónech
a s vût‰ím dÛrazem právû na groteskní prvky.
Na rozdíl od knih je divadlo pomíjivé, s kaÏ-
dou derniérou zmizí definitivnû nûco, co se uÏ
nikdy nebude opakovat. Jak se promûnilo
MdB v toku dûjin? Na co ráda vzpomínáte? 
KdyÏ se chce ãlovûk dotknout nesmrtelnosti (tro-
chu nadsazuji), tak to já radûji vsázím na knihy,
jsou takové víc hmatatelné. Jak se toto divadlo
promûnilo, to je námût na pûknû objemn˘ sva-
zek, ostatnû základ k nûmu poskytují kaÏdoroãnû
sborníky, které zde vycházejí, ale trochu si otáz-
ku narcisistnû otoãím a sice, jak MdB promûnilo
mû. Tak trochu se snobskou „nafrnûností“ jsem

adaptaci a reÏii jako takového blonìatého klu-
ka…Co jste se chtûla zeptat?
V podstatû na to, co uÏ jste fiekla. Ale pfiece,
myslíte si, Ïe vzhledem k Va‰í celoÏivotní pro-
fesi literární historiãky je Vá‰ pohled z hledi‰-
tû v nûãem jin˘ neÏ bûÏného diváka, nebo se
také necháte ráda unést dobr˘m pfiedstave-
ním?
Jsem velmi emocionální ãlovûk, mám období,
kdy doslova lítám v emocích a v˘kony hercÛ to-
hoto divadla jsou vesmûs nesmírnû pfiesvûdãivé,
strhující, bráním se fiíci, Ïe vysoce profesionální,
protoÏe profesionalita je tak trochu uÏ z krajiny
ledovcÛ a studí, kdeÏto z tohoto jevi‰tû sálá ú-
Ïasná aÏ horoucí energie. Nechávám se jejich
v˘kony unést, smûji se a breãím, reaguji tak, Ïe
mi nedávno reÏisér Tfií sester fiíkal, Ïe moje reak-
ce sledoval…a teì nevím, jestli se
z nich pobavil, potû‰il, pouãil, nesta-
ãili jsme si to dopovûdût. A nefiekla
bych bûÏn˘ divák, do divadla pfii
dne‰ních cenách vstupenek chodí
spí‰ divák, kter˘ se o divadlo sku-
teãnû zajímá, divadlo potfiebuje k Ïi-
votu a tudíÏ je ochoten kvÛli kultur-
nímu záÏitku se i uskrovnit, a tak je
to divák pozitivnû zaujat˘ pro vûci u-
mûní a tudíÏ je to divák kultivovan˘.
A nemusí oãekávat, Ïe se mu z je-
vi‰tû bude dostávat vÏdycky jen hlu-
bok˘ch filozofick˘ch my‰lenek, pod
jejichÏ tíhou hrdina klesá, ale tfieba
Ïe si odnese i povzbuzující jiskfiiãky
nadûje, Ïe Ïivot je pfiese v‰echno
krásn˘ a svût, Ïe je úÏasn˘ prostor
k Ïivotu, zvlá‰tû je-li kofienûn˘ rado-
stí a láskou, uf.
Preferujete nûjak˘ Ïánr, autora?
KdyÏ fieknu, Ïe celoÏivotnû Zeyera

24

DOKORAN kveten 2010  26.04.2010 12:32  Stránka 24



se dívala na muzikál, ale úroveÀ tohoto Ïánru na
Hudební scénû tohoto divadla mû nauãila pfiijí-
mat jej s obdivem a vdûãností. To, co se tvofií na
tomto jevi‰ti, je bravurní hudební drama, pfied
nímÏ se musí smeknout. 
S MdB a jeho osobnostmi Vás svazují i jiná
pouta. Nedávno jste se stala autorkou pfied-
mluvy k básnické sbírce Stanislava Mo‰i Víra
má…. Jak k tomu do‰lo?
Aha, tak o Standovi Mo‰ovi si se mnou chcete
povídat … Ale to já moc ráda a s potû‰ením, je to
moje nedávná velká radost, ale abych to dofiek-
la, tím klukem je Mo‰a pofiád, jenom mu pfiibyla
nûjaká ta kila a naopak ubyly vlasy. Sbírka ver‰Û
Víra má… s podtitulem Co zaznûlo na jevi‰ti vy-
‰la v bfieznu péãí brnûnského nakladatelství
Vûtrné ml˘ny a já jsem byla její „hlavní iniciátor-
kou“, coÏ mohu doloÏit, neboÈ takovéto vûnování
od Stanislava Mo‰i v jednom exempláfii této kníÏ-
ky mám. S jeho spoluprací jsem sbírku uspofiá-
dala a poté opatfiila pfiedmluvou, ve které se po-
kou‰ím interpretovat my‰lenkov˘ svût jeho poe-
zie, prameny jeho inspirace, ale to nebudu opa-
kovat, to si v pfiedmluvû mÛÏe kaÏd˘ pfieãíst sám,
souhlasnû, nesouhlasnû, to uÏ záleÏí na kaÏdém
jednotlivci, jak sbírku pfiijme. 
Jak se Vám se Stanislavem Mo‰ou pracova-
lo?
ÚÏasnû, inspirativnû… na zabití! Mo‰a je, jak
známo, nesmírnû vytíÏen˘ ãlovûk, pofiád nûco
nûkde reÏíroval, organizoval, vyjednával a práci
na sbírce odkládal. Jsem zvyklá na jiné pracovní
tempo, literárnûvûdnou monografii po zevrub-
ném studiu materiálu napí‰ete buì v jednom zá-
tahu za tfii mûsíce, nebo ji nenapí‰ete vÛbec, stu-
dii tak za tfii t˘dny. A tady, vÏdycky, kdyÏ mûl
Mo‰a ãas, jsem tfieba zase ãas nemûla já, proto-
Ïe mám dosud rÛzné povinnosti na fakultû,
a pak, neÏ jsme se po del‰í dobû se‰li, musela
jsem si znovu text pfieãíst, abych se znovu do-
stala do problematiky. Taky se nám jednu dobu
zamíchaly texty vyfiazené s texty uÏ námi obûma
odsouhlasen˘mi a upraven˘mi. Byly i momenty,

kdy jsem Mo‰ovi napsala hodnû
zpupné SMS zprávy, nicménû,
sbírka je na svûtû. Víte, cel˘ Ïi-
vot mû fascinovali vzdûlaní, kul-
tivovaní, talentovaní a pfiede-
v‰ím úspû‰ní muÏi a zrovna ta-
kov˘m Stanislav Mo‰a je. A je
nesmírnû seãtûl˘, krásnû se
s ním povídá o literatufie, tedy
povídalo by se, kdyby mûl ãas.
VÏdycky jsem s ním chtûla nûco
mít (samozfiejmû ve v‰í platonic-
ké poãestnosti). A tak mám. Tu-
to krásnou, ãistou kníÏku poe-
zie.
KníÏky, divadlo… to jsou vûci,
které k dne‰nímu uspûchané-
mu Ïivotu patfií stále ménû
a pro stále více lidí jsou jen
ztrátou ãasu. Dovedete si Vy

vÛbec pfiedstavit svÛj Ïivot bez umûní?
Dovedu. Ale pochybuji, Ïe by se mi takov˘ Ïivot
líbil. 

Redaktorku Jifiinu Kube‰ovou ke slovu takfika
nepustila Drahomíra Vla‰ínová
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MUZIKÁLOVOU THÁLII ZA ROK 2009 
ZÍSKÁVÁ PETR GAZDÍK! 
PrestiÏní Ceny Thálie za mimofiádné jevi‰tní v˘kony v ro-
ce 2009 jsou rozdány! V námi nejsledovanûj‰í muzikálové
kategorii letos uspûli MARKÉTA TALLEROVÁ a PETR
GAZDÍK. BLAHOP¤EJEME!
Slavnostního veãera v praÏském Národním divadle se ja-
ko kaÏdoroãnû zúãastnila celá fiada v˘znamn˘ch divadel-
níkÛ, politikÛ a dal‰ích osobností vefiejného Ïivota.
Novinkou byla vût‰í interaktivita s nominovan˘mi umûlci,
ktefií tentokrát poprvé sedûli pfiímo na jevi‰ti. Cel˘ veãer
opût moderoval populární plzeÀsk˘ herec, dramatik a re-
Ïisér Antonín Procházka.
Ceny Thálie jsou tradiãnû udûlovány interpretovi a inter-
pretce ve ãtyfiech oborech: v ãinohfie, v opefie, muzikálu ãi
jiném hudebnû dramatickém Ïánru a v baletu, pantomimû
ãi jiném taneãnû dramatickém Ïánru. Pfiipomínáme, Ïe se
jedná o ocenûní individuálního hereckého v˘konu, nikoli
o cenu za inscenace.

O laureátech v˘roãních Cen Thálie rozhoduje Kolegium
pro udílení Cen Thálie jmenované prezidiem Herecké a-
sociace. âlenové Kolegia vybírají z finálních nominací ãtyfi
odborn˘ch porot tajn˘m hlasováním. Rozhodují se na zá-
kladû vlastních diváck˘ch záÏitkÛ z pfiedstavení, v nichÏ ú-
ãinkují interpreti, ktefií se dostali do uÏ‰ího v˘bûru. Za asi-
stence notáfie jsou obálky s hlasy jednotliv˘ch ãlenÛ
Kolegia otevfieny aÏ v den vyhla‰ování Cen Thálie. Pfii
rovnosti hlasÛ rozhoduje hlas pfiedsedy Kolegia. Kolegium
mÛÏe, se souhlasem prezidia Herecké asociace, udûlit ta-
ké Zvlá‰tní cenu Kolegia.
PETR GAZDÍK
·estatfiicetilet˘ Petr Gazdík po vystudování konzervatofie
a muzikálového herectví na JAMU spojil svoji umûleckou
dráhu s Mûstsk˘m divadlem v Brnû, kde pÛsobí uÏ od ro-
ku 1997. Od 1. ledna 2004 na této scénû dokonce zastá-
vá funkci ‰éfa muzikálového souboru. Za dobu svého pÛ-
sobení v MdB se stal jedním ze základních pilífiÛ zdej‰ího
stabilního t˘mu a podílel se na celé fiadû obdivuhodn˘ch
inscenací – nejen jako herec, ale v poslední dobû také ja-
ko reÏisér a producent. Okouzlující Tony, bezelstn˘ rytífi
Des Grieux, zasnûn˘ Romeo, zmaten˘ Claude, nepocho-
pen˘ Jidá‰, sebevûdom˘ Darryl i napraven˘ galejník Jean
Valjean… Ve v‰ech tûchto rolích podával Petr Gazdík do-
slova heroické v˘kony, jichÏ si v‰imla i Herecká asociace,
která kaÏdoroãnû Thálie udílí. 
Cenu Thálie za rok 2009 Petr Gazdík obdrÏel za roli Jeana
Valjeana v muzikálu Les Misérables, ve které znovu pro-
kazuje své v˘borné pûvecké i herecké dispozice.

Vítûzslav Sladk˘, musical-opereta.cz, 20. 3. 2010 

SBOHEM OPERETNÍMU KLI·É
V „brnûnské továrnû na muzikálové sny“ namlsali diváky
Bídníky, Evitou a Probuzením jara, nejnovûj‰í Hello, Dolly!
se v této konkurenci mÛÏe zdát ménû efektní star‰í pfií-
buznou. I kdyby v‰ak po muzikálu uÏ nezatouÏil jedin˘ di-
vák a dal‰ích sto let nikdo Ïádn˘ dal‰í muzikál nenapsal,
dohazovaãka Dolly navûky zÛstane jednou z nejzáfiivûj-
‰ích hvûzd. Posílila tradiãnûj‰í ãást repertoáru, kter˘
v Mûstském divadle patfií, na rozdíl od Ïhav˘ch muzikálo-
v˘ch novinek, do kompetence ãásti souboru se zpûvoher-
ními kofieny. Umûleck˘ ‰éf Igor Ondfiíãek právû na klasic-
k˘ch titulech dlouhodobû spolupracuje s reÏisérem
Gustavem Skálou (v MdB napfi. Orfeus v podsvûtí ãi
Mam’zelle Nitouche). Zámûrem nejspí‰ byla tradiãní in-
scenace, v níÏ by se bl˘skla kvalita souboru, kter˘ si jiÏ
troufne na nároãnûj‰í mety.
Z celkového pohledu proto inscenace není niãím men‰ím
neÏ vycizelovan˘m kusem fiemeslné kvality. Zejména tam,
kde reÏie pracuje se sborov˘mi scénami, tkví pravá síla
brnûnského souboru. Kdykoli jsem v posledních letech vi-

dûl tento muzikál u nás, bylo znát hodnû unavenou sbo-
rovû-operetní rutinu. Brnûnská company v‰ak v pravém
smyslu slova pouÏívá muzikálovou fieã dne‰ka – individu-
ální charakterizaci drobn˘ch sborov˘ch postaviãek, ale pfii
tom jednolité a sladûné davové scény. V nûkter˘ch chví-
lích jsem se pfiistihl, Ïe podvûdomû srovnávám tyto „obra-
zy“ spí‰e s typick˘mi inscenacemi „mackintoshovského“
stfiihu z lond˘nského West Endu neÏ s ãeskou realitou.
K tomu sice jednoduchá scéna Martina âerného, ale pfie-
dev‰ím opût (!) vynikající kost˘my Romana ·olce. Tolik te-
dy chvála odmûfiená mûrou vrchovatou.
Pro muzikál tohoto typu je v‰ak nejdÛleÏitûj‰ích nûkolik
vûcí: Prvním úkolem je mít dobré hudební nastudování.
Dirigent Jifií Petrdlík by mûl, v jinak solidním provedení, na-
plnit zvuk orchestru vût‰ím leskem a pfiedev‰ím zlep‰it
„‰vih“ v dechov˘ch pasáÏích. Tím druh˘m a podstatnû ob-
tíÏnûj‰ím úkolem je získat vhodné pfiedstavitele Dolly
a Horáce. Tady se reÏisér Skála pustil proti síle zvyku
a obsadil herce o pár let mlad‰í, neÏ v âechách b˘vá zvy-

kem. Volba Aleny Antalové pro titulní roli pak sou-
visí s tím, Ïe Dolly Leviová tu není vyloÏenû ko-
mediální postavou. Antalová charakterizuje upoví-
danou dohazovaãku prostfiedky napovrch ménû
okázal˘mi, pûvecky a zejména herecky spí‰e in-
timními, s dávkou je‰tû snesitelného sentimentu.
Nejedno úskalí v podobû drobn˘ch „subÏánro-

v˘ch“ hereck˘ch technik, jak˘mi jsou tfieba vtipné monolo-
gy s neboÏtíkem Efraimem, napsané v tradici anglosaské
„stand up“ comedy, vyznívá subtilnû a ne tak dryáãnicky,
jak se Dolly hrává víc ze zvyku neÏ z logiky pfiíbûhu. Nová
interpretace vyvolává spí‰e vlnu nûÏn˘ch dojetí neÏ
smích. Igor Ondfiíãek dostal postavou Horáce Vander-
geldera mnohem obtíÏnûj‰í zadání, vyloÏen˘ hereck˘ pro-
tiúkol. Îivotem zap‰kl˘ prudiã Horác se v jeho podání pro-
mûÀuje spí‰e v egoistického dandyho, samozfiejmû bez
‰petky porozumûní pro marnotratnost a v˘stfielky ostat-
ních.
Îivou vodou inscenace jsou pfiedev‰ím v˘stupy postavi-
ãek Barnabá‰e (Vojtûch Blahuta) a Kornelia (Ale‰
Slanina). Pfii jejich „mladokomické“ cestû za povûstnou
velrybou do velkého newyorského svûta, která konãí v sa-
lónu Ireny Molloyové, jinak herecky sympatické Ivany
Skálové, se velmi neãekanû do muzikálu prodere styl si-
tuaãní komedie jak vystfiiÏené z blázniv˘ch francouzsk˘ch
filmÛ. Gagy, aÏ nûkdy za hranou, jsou rozehrány opravdu
vtipnû a právû v tûchto momentech dostává muzikál nej-
lep‰í tempo. VÛbec temporytmus inscenace je aÏ pfiekva-
pivû „muzikálovû-ãinoherní“. Vrcholem v‰ak b˘vá, jak ji-
nak, slavnostní, ãasto aÏ samoúãelné entreé Dolly v res-
tauraci Harmonia Garden. 
Právû v interpretaãních posunech od operetního kli‰é ke
komediálnímu rytmu asi spoãívá jeden z hlavních pfiínosÛ
inscenace. Jak bylo fieãeno, brnûnská Hello, Dolly! je roz-
hodnû nûãím, co lze povaÏovat za pfiíjemn˘ muzikálov˘
standard pro zh˘ãkaného diváka (a koneckoncÛ, takové-
ho si v Brnû za léta vychovali). TvÛrci dobfie vûdí, co
k Ïánru patfií dnes – a také si to mohou, s tak „‰iroko-
spektrálnû“ vybaven˘m a vychovan˘m souborem, dovolit.

Patrik Fridrichovsk˘, Divadelní noviny, 9. 3. 2010 

MUZIKÁL POSTAVEN¯ NA POCTIVÉ âINOH¤E 
Nastudování muzikálového fenoménu se jménem nejslav-
nûj‰í dohazovaãky v titulu je na Hudební scénû Mûstského
divadla Brno dvaadvacát˘m v tuzemské inscenaãní histo-
rii. Divácká obliba, potaÏmo provozní úspû‰nost muzikálu
Hello, Dolly!, je u kaÏdého provedení témûfi zaruãena.
Dramaturgická sázka na jistotu vût‰inou vychází. Z ãeho
to pramení? Dojemn˘ pfiíbûh o lidech, ktefií se dokáÏí
zvednout z prachu Ïivotní cesty a jít si za sv˘m cílem, bu-
de divákÛm vÏdy blízk˘, protoÏe v nûm zahlédnou obraz
moÏná i svého Ïivota, pfiípadnû si odnesou nadûji. V ne-
poslední fiadû Hello, Dolly! patfií do zlatého fondu klasic-
kého muzikálového divadla a je plná nesmrteln˘ch melo-
dií, jejichÏ Ïánrové vymezení pfiivádí posluchaãe na vzru-

NAPSALI O NÁS
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ba ano, ale nûkomu, kdo je uvnitfi, se nûkdy
pfied premiérou stává, Ïe si není jist˘, jestli to
vyjde. Tuto hádanku mu vyfie‰í aÏ divák.
Podle ohlasÛ diváck˘ch i kritick˘ch mÛÏete
b˘t bez obav – v‰ichni inscenaci chválí.
Je to totiÏ moc dobfie napsaná komedie. Chce
to poctít ten Ïánr a nevym˘‰let tam nûjaké jiné
vûci, které tam nepatfií.
Pfii zkou‰ení nám to fungovalo i v komunikaci.
Jsem velmi ráda, kdyÏ se mÛÏu reÏiséra nebo
i dramaturga doptat na vûci, ve kter˘ch si po-
tfiebuji ujasnit pohled. V tom je právû hroznû
fajn Honza ·otkovsk˘. To je velmi komunika-
tivní ãlovûk a je to pro divadlo veliká v˘hoda,
kdyÏ má takhle vstfiícnû komunikujícího drama-
turga.
Je vÏdycky pfiíjemné udûlat kus, kter˘ se divá-
kÛm bude líbit a komedie je v tomhle vût‰inou
vdûãná. Ale je dost tûÏké ji dûlat. Speciálnû
Dokonalá svatba je stra‰nû rychlá hra. Na
my‰lení, na stfiihy... A je to v˘born˘ trénink i do
budoucna.
¤íká se, Ïe udûlat dobrou komedii tak, aby
opravdu fungovala, je tûÏ‰í neÏ udûlat pÛ-
sobivé drama.
Myslím, Ïe je to pravda, protoÏe v komedii je 
okamÏitû vidût, jestli v‰echno funguje jak má.
Divácká reakce – smích – je okamÏitá. A po-
kud se divák smûje nejenom na individuálních
vtípcích, ale taky na zápletce a situacích – coÏ
se na pfiedstaveních Dokonalé svatby myslím
dûje – tak my na jevi‰ti víme, Ïe to dûláme
dobfie.
Co je pro Vás na této komedii nejnároãnûj-
‰í?
Pro mne je nejnároãnûj‰í ta rychlost inscenace.
A taky to, Ïe v komediích se mnohdy nepracu-
je s logikou, která funguje v jin˘ch inscenacích.

IRENA KONVALINOVÁ: KOMEDIE JE RYCHLOST
Letos na Nov˘ rok mohla Irena Konvalinová slav-
nostnû bouchnout ‰ampaÀské nejen na pozdrav
nadcházejícího roku, ale také jako oslavu sv˘ch
deseti let v angaÏmá Mûstského divadla Brno. Za
tu dobu se tu objevila v dlouhé fiádce rolí. V po-
slední dobû má ‰tûstí na komediální úlohy.
DÛkazem toho je její obsazení do tfieskuté komedie
Robina Hawdona Dokonalá svatba. Povídali jsme
si ale nejen o ní.
Zatím poslední inscenací, kterou máte na repertoá-
ru, je komedie Dokonalá svatba. Jak se Vám hraje
matka nevûsty Dafné?
Tohle bylo a je moc pfiíjemné. Se‰la se parta lidí, kte-
r˘m se moc chtûlo dûlat, v‰ichni mûli chuÈ do práce.
Bylo to velmi pohodové zkou‰ení. Nikdo jsme také ne-
mûli zábrany cokoli pfiinést, nápady se tfiídily spoleãnû,
i kdyÏ reÏisér Stano Slovák s dramaturgy Klárou
Latzkovou a Honzou ·otkovsk˘m mûli poslední slovo.
Vznikla tvÛrãí parta, která si prostû sedla.

To zkou‰ení bylo tak pohodové, aÏ jsem si fiíkala, jest-
li nám to vÛbec vyjde. Nûkdy nûjaká ta tvÛrãí muka ke
zkou‰ení patfií a kdyÏ nejsou, ãlovûk mÛÏe znejistût,
jestli to bude ono. U komedie herec do poslední chvíle
neví, jestli to bude fungovat. ReÏisér a lidé kolem tfie-

IRENA
KONVALINOVÁ

RODINNÉ ST¤ÍBRO

Se ZdeÀkem âernínem
v komedii 

Sluha dvou pánÛ, 
reÏie: Zdenûk âernín
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S logikou posloupnosti a prÛbûÏného jednání. U kome-
die dûj ãasto probíhá stfiihem. KdyÏ jedna postava nû-
co fie‰í, druhá stojí vedle ní a ãasto nedûlá nic, jen ãe-
ká. Je to úplnû jiná práce. ¤íkáte si: teì bych logicky
mûla jít pryã, protoÏe tahle postava nûco fie‰í a já tam
nepatfiím. Ale právû tohle u komedií ãasto neplatí.
Divák je soustfiedûn˘ na jednu figuru a ta druhá musí
vydrÏet ãekat tfieba minutu nebo dvû. Je to tedy hodnû
o pfiesnosti. Samozfiejmû ãlovûk musí mít taky smysl
pro humor, a nejlépe spoleãn˘ smysl pro humor.
V Dokonalé svatbû jste se poprvé setkala s novou
ãlenkou ãinohry Lucií Zedníãkovou, která je v an-
gaÏmá Mûstského divadla od února. Jaká je jako
kolegynû?
Mnû je tedy moc sympatická. Je to stra‰nû pracovitá
holka a sympatická je mi i lidsky. Pfiíjemná fajn Ïenská,
takov˘ rázn˘ typ. Myslím si, Ïe
pro divadlo bude pfiínosem.
Rozhodnû nemá Ïádné hvûzdné
man˘ry.
Dokonalá svatba byla Va‰í
první spoluprací s reÏisérem
Stankem Slovákem. V minu-
losti nedávné i té dávnûj‰í Vás
ke komediálním premiérám re-
Ïijnû vodívali mimo jiné
Zdenûk âernín nebo tfieba
Gustav Skála. MÛÏete na nû
krátce zavzpomínat a pfiípadnû
srovnat, co se Vám na kaÏdém
reÏisérovi líbilo a co ne?
Stana Slováka znám nejmíÀ, ale
urãitû je reÏisér pohodov˘. Je o-
tevfien˘ k pfiipomínkám, je vlídn˘
a vstfiícn˘. CoÏ je zvlá‰È pfii zkou-
‰ení komedie fajn, protoÏe vyrá-
bût srandu v dusné atmosféfie je
tûÏká dfiina...
Se ZdeÀkem âernínem zas aÏ

taková pohoda na zkou‰kách neb˘vá, protoÏe on holt
vûfií na to, Ïe zku‰ební proces je vÏdycky dfiina a k v˘-
sledku se ãlovûk musí probolet. No a tak to nûkdy fakt
bolí... Ale jako jeden z mála se poctivû vûnuje detailní
práci s hercem a dokáÏe nás posunout dál. To mi ãas
od ãasu u jin˘ch chybí. V pfií‰tí divadelní sezonû u nás
sice dûlat nebude, ale pfiedpokládám, Ïe je to jenom
doãasná pauza, protoÏe tu udûlal spoustu dobr˘ch
pfiedstavení a doufám, Ïe je‰tû udûlá.
Gustav Skála je podle mne velk˘ praktik a zku‰en˘ re-
Ïisér, dûlá Ïánr, kter˘ má rád a je to na tom vidût.
Myslím, Ïe uÏ má i svÛj nezamûniteln˘ rukopis. A taky
dokáÏe i z takzvanû zaprá‰eného nebo obehraného ti-
tulu udûlat moderní a svûÏí kus. Jeho zku‰ební tempo
b˘vá pro mne nûkdy aÏ závratné, takÏe mám co dûlat,
abych stíhala, ale chválabohu za to!
Co je pro inscenování komedie z pozice herce nej-
dÛleÏitûj‰í? Co oãekává od reÏiséra?
Co oãekávám od reÏiséra? No pfiece úspûch! V‰ichni
jsme takoví. Kdyby vám nûkter˘ mÛj kolega tuhle od-
povûì popfiel, moc mu nevûfite. KaÏd˘ reÏisér mi urãi-
tû dá za pravdu.
Slavíte desáté v˘roãí v angaÏmá v Mûstském diva-
dle...
...jé, no jo.
Budete tohle jubileum nûjak oslavovat?
Jak budu slavit? No nijak. Vidíte, to mû vÛbec nena-
padlo, Ïe uÏ jsem tady deset let. Já tohle neslavím, já
si slavím takové své malinké rodinné a vnitfiní oslavy,
na velké divadelní oslavy nejsem.
Tak tedy jinak: co pro Vás toto v˘roãí znamená?
Urãitû nelituji toho, Ïe jsem sem pfie‰la z Mahenovy ãi-
nohry. Bylo to opravdu hezk˘ch, pestr˘ch a v˘born˘ch
deset pracovních let. Dobré klima stále pfietrvává
i v samotném souboru, lidem se chce pracovat, jsou
tvÛrãí.
Za jakou ze sv˘ch rolí se po tûch deseti letech nej-
radûji ohlíÏíte?
Mûla jsem ráda Pfielet nad kukaããím hnízdem. S tímto
pfiedstavením jsme se louãili neradi a smutnû. Velmi
ráda jsem taky hrála Smrt Pavla I.
Pfiesto, Ïe jste zmínila své dramatické role Velké
sestry Ratchedové a Carevny, máte na repertoáru
spí‰e komedie. âím to mÛÏe b˘t, Ïe tolik nehrajete
tragické úlohy?
Ono tûch tragédií se zase tolik nehraje. Mûstské diva-
dlo je orientováno pfiece jenom víc na komediální re-
pertoár, coÏ zfiejmû souvisí taky s momentální situací
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S Martinem Havelkou
v inscenaci

Marie Stuartovna,
reÏie: Zdenûk âernín

S Martinem Havelkou
v komedii 
Sluha dvou pánÛ, 
reÏie: Zdenûk âernín
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spoleãenskou a hospodáfiskou. V dobû krize
to tak b˘vávalo vÏdycky. Snad zase bude jed-
nou líp!
âemu dáváte pfiednost jako divák – spí‰e
lehãím nebo tûÏ‰ím ÏánrÛm? 
Já dávám pfiednost dobrému divadlu. âlovû-
ka osloví to, co je zajímavé jako téma, co je
dobfie napsané a dobfie zinscenované. A pak
je v podstatû jedno, jestli je to Anna Karenina
anebo ·vejk.
Je pravda, Ïe fiadu divákÛ tragédie odrazu-
jí. Chtûjí se do divadla chodit bavit a ne
pfiem˘‰let.
Divadlo není „pfiem˘‰ledlo“. Spí‰e by mûlo b˘t
Ïivou a bezprostfiední komunikací. Ale ne ta-
kovou tou neosobní, povrchní nebo ideologic-
kou. Spí‰ by to mûlo b˘t nûco jako setkání
spfiíznûn˘ch du‰í. I tohle patfií k jeho podsta-
tû. Je spousta krásn˘ch a velk˘ch her, které
stojí za to uvádût a objevovat je pro diváky.
A pak zaÏít to spfiíznûní du‰í mezi jevi‰tûm
a hledi‰tûm. To opravdu neb˘vá vÏdycky, ale
kdyÏ se to stane, to vám je taková krása...
Takové hry na âinoherní scénû dûlává pa-
ní reÏisérka Hana Bure‰ová, se kterou jste
dûlala napfiíklad právû zmiÀovanou Smrt Pavla I.
Tu mám moc ráda a Smrt Pavla I. bylo skvûlé pfiedsta-
vení. S paní Bure‰ovou se moc dobfie dûlá. Má svÛj
styl, ví, co chce. A my herci s ní rádi pracujeme. Ona
divadlo miluje, je velmi ponofiená do práce, v‰echno
hodnû proÏívá.
Tady v Mûstském divadle Hana Bure‰ová dokázala,
Ïe umí nejen tragédie, ale i komedie. Ukázkou byli
napfiíklad Tfii mu‰ket˘fii.
Tahle hra se mi taky moc líbila. Bylo v ní takové hezké
spojení, Ïe dûj vidûla pohledem desetileté holky. Právû
proto to bylo i komické a bylo tam i spousta vzpomínek,
kter˘m jsem rozumûla. Urãitû mûla hezké dûtství
a podle toho udûlala inscenaci. Hodnû si na té insce-
naci cením osobní pohled paní reÏisérky, to, Ïe to ‰lo
skrze ni. ¤íkala o tom, Ïe to je takové její téma, které
se jí vÏdy hroznû líbilo, ale na divadle mûla aÏ ostych
ho uchopit. A to, Ïe DumasÛv román ãetla pfies svou
vzpomínku na dûtství, je podle mû velmi ‰Èastné.
Kdy se Vám naposled stalo, Ïe Vás nûkdo na jevi‰-
ti takzvanû odboural?
Mnû se to moc nestává. Jsou kolegové, ktefií, chudáci,
pláãou krokod˘lí slzy smíchu a nedokáÏou to zastavit,
ale mnû se to moc ãasto nestane, u-
mím se ovládat. Ale musím fiíct, Ïe
nûkdy je to odbourávání tro‰ku fiíze-
né. Mûlo by se to pouÏívat minimál-
nû, ale obãas se to v nûkter˘ch ko-
mediích objeví. Ale já jsem na tohle
opravdu docela imunní.
TakÏe si nevzpomenete, kdy Vás
nûkdo odboural a kdo to byl?
Ano, povedlo se to Eriku Pardusovi.
Tomu ano, protoÏe on je na jevi‰ti ú-
Ïasn˘. Nûkdy je úplnû bez zábran
a k nezastavení, takÏe je velmi obtíÏ-
né zachovat si váÏnou tváfi, kdyÏ je to
potfieba. Ale kdy a kde to bylo nefiek-
nu, je‰tû teì se stydím...
To máte, dá se fiíct, opravdov˘ dar
pro komediálního herce – nene-
chat se vyvést z konceptu.
Nemûlo by se to stávat, ale na dru-
hou stranu to diváci vût‰inou odpustí.
Vzpomenete si na nûjakou veselou
historku ze zkou‰ení ãi z jevi‰tû?

Veselé historky? Ty nejúÏasnûj‰í a nejvtipnûj‰í záÏitky
mám z na‰í rekvizitárny zvané Rekvo‰ka z pauzy me-
zi zkou‰ením, ale ty jsou tajné. No ale kdybyste tam
byl, to byste fival smíchy...
Máte kromû divadla ãas i na záliby, koníãky?
Rolí mám teì míÀ neÏ dfiív. Ale mnû to nejen Ïe neva-
dí, ale aspoÀ si mám ãas najít nûco jiného, co mû na-
plÀuje a baví. Divadlo mám stra‰nû ráda, ale Ïe bych
na nûm tak lpûla a visela, Ïe bych bez nûj umfiela, to
uÏ mám za sebou.
Vyhledáváte tedy i jiné nabídky, televizi, rozhlas
a podobnû?
Ne, jsem takov˘ ãlovûk, Ïe kdyÏ nûkdo zaklepe, tak mu
otevfiu a ráda se nûãeho zúãastním, ale nejsem ta, kte-
rá klepe. Nikdy jsem to nedûlala. Je samozfiejmé, Ïe
nabízet se patfií k herecké profesi, ale já jsem se to ni-
kdy nenauãila. A nevadí mi to, protoÏe mám spoustu ji-
n˘ch vûcí, které mû naplÀují. Tak tfieba jsem si uÏívala
Velikonoc, jelikoÏ Velikonoce jsou právû takov˘m
smyslupln˘m setkáním spfiíznûn˘ch du‰í, jak˘m kdysi
bylo a i dnes by mohlo b˘t divadlo. To jsem naivní, Ïe?
Ale mnû to neva...

Honza ·mikmátor, foto: jef Kratochvil
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S Lucií Zedníãkovou
v komedii Dokonalá svatba,
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‰ující rozmezí operety, swingu a nástupu muzikálového di-
vadla. Dobov˘ kontext námûtu pfiiná‰í vÛni starosvûtské
elegance s tím pro diváka krásn˘m, av‰ak pro moderní di-
vadlo zrádn˘m rizikem, Ïe se dostane do zajetí sentimen-
tálních emocí. Otázka proto nutnû musí znít: Dá se Dolly
je‰tû vÛbec udûlat jinak, vnést do ní nûco osobitého, co
je‰tû nikdo nezkusil, hledat v tématu i pfiímoãaré struktufie
dûje nûco nového?
Inscenaãní tradice – a Ïe v pfiípadû Hello, Dolly! je bohatá
– vÏdy bude svádût ke kli‰é. TvÛrci brnûnské inscenace,
reÏisér Gustav Skála s dramaturgy Ondfiejem ·rámkem
a Janem ·otkovsk˘m, si ale nedefinují nová v˘chodiska
a zcela nepokrytû chtûjí v‰echna ta „kli‰é“ vyuÏít.
V˘sledkem zdánlivû neobjevného konceptu proto je zají-
mavá hra na retro, av‰ak bez zaprá‰en˘ch nánosÛ man˘r,
které mnohoãetné inscenování kusu na sebe za ta léta na-
balilo a jak ve‰ly asi kaÏdému do povûdomí. Pfii sledování
tak neupadneme do sentimentální nálady. Naopak kaÏd˘
obraz strhává diváky sv˘m pojetím, uchvacující choreo-
grafií, jemn˘m i rázn˘m dÛrazem na vypointování komic-
k˘ch situací. ReÏisér Gustav Skála a skvûlí protagonisté
rozdávají radost z hudebního divadla mûrou vrchovatou.
Podobnû drz˘m paradoxem konceptu (a velk˘m plusem
pro celou inscenaci) je, Ïe tento muzikál je také perfektnû
zahraná ãinohra. Niterné prÛhledy do osudÛ postav vytvá-
fiejí neobyãejnou plasticitu celého pfiedstavení. A tak jen
vizuální stránka zÛstává v dobrém smyslu slova tradiãní,
dalo by se fiíci staromódní, zato krásná. AÈ je to umírnûná,
pfiesto okázalá evokace newyorské ulice „jako z dobov˘ch
pohlednic“ (scéna Martin âern˘), nebo jedním slovem
nádherné kost˘my Romana ·olce. V˘tvarn˘ kontext in-
scenace v pfiípadû Dolly z dobovosti snad ani nelze vytrh-
nout. 
Pfiesto v inscenaci nacházíme jednu zvlá‰tnost. Tou je ex-
plikace Horácova „zlého snu“ poté, co ztropil v˘trÏnost
v Harmonii Garden (kde vlivem zámûny ‰rajtoflí nemûl na
zaplacení). Snovû ladûn˘ obraz soudního procesu pokra-
ãuje v˘jevem z prostfiedí vûzeÀské cely, kam pfiichází
Dolly coby bachafika, aby Horácovi vmetla do oãí Good
bye – Na shledanou ve slavné písni So Long Dearie. Îe
proÏitek ze snu je impulsem k promûnû Horácova my‰le-
ní ve vztahu k Dolly, netfieba dodávat. V˘jev je také vtip-
n˘m návratem ze svûta luxusu, kter˘ si alespoÀ obãas ti-
to lidé dopfiejí, k ãlovûãenství v‰edních dní.
Budeme-li se ptát po dÛvodech, proã Mûstské divadlo
Brno má se sv˘mi muzikálov˘mi produkcemi v˘sostné po-
stavení minimálnû v republikovém mûfiítku, jednou z od-
povûdí je prost˘ fakt, Ïe upravování nároãnosti partitur je
zde tabu, ãili orchestru a interpretÛm není nic ulehãeno.
PouÏití prapÛvodních aranÏí díla, znám˘ch svou obtíÏnos-
tí, to jen potvrzuje. Tento návrat ke kofienÛm ukazuje slav-
nou Dolly bez zkreslení v‰elijak˘mi transpozicemi, které ji
za ta léta potkaly. S pfiekvapením pak tfieba zjistíte, o ko-
lik více muzikálu neÏ operety v Hello, Dolly! je a jak obvyk-
lá náchylnost k operetním kudrlinkám tomu vlastnû neslu-
‰í. Stejnû jako fale‰ná gesta charakterovû ploch˘ch po-
stav v barevné scénické nádhefie.
V na‰í inscenaãní tradici postavu Dolly Leviové obvykle
ztvárÀovaly hereãky zralého vûku, ale nemûlo by se za-
pomínat, Ïe kupfiíkladu „filmové Dolly“ Barbfie Streisando-
vé bylo v dobû premiéry filmu pouh˘ch sedmadvacet. Jak
podot˘ká reÏisér Skála, aÈ obsadíte hlavní role herci jaké-
hokoliv vûku, dramatické vzorce libreta budou vÏdy fun-
govat. Zb˘vá jen pfiivést na jevi‰tû hereckou osobnost,
s jejímÏ v˘konem muzikál Hello, Dolly! stojí a padá. V pfií-
padû Mûstského divadla Brno byla Alena Antalová jasnou
volbou (alt. Ivana VaÀková). Dolly Leviová Aleny
Antalové, pro niÏ je tato velká role ve znamení návratu po
matefisk˘ch povinnostech, by mohla b˘t ãastována mno-
h˘mi opulentními pfiívlastky, „parním válcem jevi‰tû“ poãí-
naje. Av‰ak zároveÀ stojíme tváfií v tváfi postavû uvûfiitel-
né v otázce vnitfiní samoty. Verva, s níÏ Alena Antalová
k roli pfiistupuje, jakoby neustále odbourávala tendenci
pfiíbûhu zabfiednout k sentimentu (a k˘ãi). Na jevi‰tû pfii-
vádí sebevûdomou Ïenu, které za chvilku bude v‰ude 

plno, jakoÏ i její mazanosti, která baví diváky ve scénách
komick˘ch i tûch váÏnûj‰ích. Její protihráã, obchodník
Horác Vandergelder, je v podání Igora Ondfiíãka zpoãátku
pfiíkladn˘m Èulpasem, pak okolnostmi vykolejen˘m mu-
Ïem a nakonec ‰Èastnou obûtí sítû Dolly Leviové. Pro mû
osobnû nejkomiãtûj‰í v˘kon veãera, neboÈ Igor Ondfiíãek
prezentuje humor vypl˘vající ze situací, kdy postava sama
není pfiíãinou komiky. Osobitost Ondfiíãkova v˘konu negu-
je Horáce jako morouse (jak jsme tuto postavu ãastokrát
vidûli) a naopak posiluje obraz introvertního ãlovûka, je-
hoÏ bruãounství je jen obranná ulita vlastní nejistoty. Je
tak velmi pravdûpodobné, Ïe znaãná ãást muÏského pub-
lika se s pocity nebo jednáním figury snadno ztotoÏní.
K obdobné funkãní interakci s publikem má také nakroãe-
no postava osamûlé klobouãnice Ireny Molloyové. Ivana
Skálová se s rolí, do které vûkem snad je‰tû nedorostla,
vypofiádala ohromujícím zpÛsobem, suverénním jak v he-
reckém ztvárnûní ‰armu této melancholické Ïeny, tak
v pûveck˘ch v˘stupech. 
Geniální libreto pomáhá v boji proti „pfiíli‰nému uÏívání ka-
pesníãkÛ“ samo i tím, Ïe dojemnost vyvaÏuje fiadou po-
stav, které jsou nositeli pfiímé komiky. Ke slovním gagÛm
lze pak snadno vr‰it i ty situaãní, zejména u znám˘ch po-
stav dvou roztrÏit˘ch (a v lásce nezku‰en˘ch) obchodních
pfiíruãích Kornelia Hackela (Ale‰ Slanina) a Barnabá‰e
Tuckera (Vojtûch Blahuta). Rozpustil˘m charakterem je
doplÀuje Ivetina mladá pfiítelkynû Minnie (Mária Lalková).
A kdyby i to bylo na va‰i bránici málo, na jevi‰tû je‰tû vstu-
puje beãivá kreatura Ernestina Moneyová Zdeny
Herfortové. Exploze smíchu zaruãena. ReÏisér Gustav
Skála, pokud jde o dobr˘ gag, neváhá v tomto smyslu ro-
zehrát i drobné epizodní situace. Za v‰echny jmenujme
scénu s nemotorn˘m tapetáfiem, kter˘ pfiichází do obcho-
du Horáce Vandergeldera tûsnû pfied závûreãnou pointou
celé hry. ¤emeslníka shodou okolností ztvárÀuje Ale‰
Slanina, nehraje-li ten veãer pfiíruãího Hackela.
Vystoupení Ale‰e Slaniny v té „dÛleÏitûj‰í roli“ opût ukáza-
lo, jak˘m v‰estrann˘m talentem je a jak tento mlad˘ herec
disponuje schopností b˘t tahounem pfiedstavení (vedle
pfiedstavitelky Dolly Leviové ov‰em). Jeho perfektní sklou-
bení zpûvu, pohybu a tentokrát komediálního hráãství je
dal‰ím základním kamenem v mozaice, z níÏ se skládá
úspû‰nost celé inscenace.
V Mûstském divadle Brno vznikla dle oãekávání divácky
vdûãná muzikálová inscenace, která se ponese na vlnû
oblíbenosti jistû dlouho. Stalo se tak bez konspirace s e-
fekty, v mantinelech tradice. Aãkoli reÏisér Skála vytvofiil
moderní Ïivelné divadlo, cítíme za ním atmosféru doby.
Jedin˘ konflikt nastává v momentech, kdy dÛsledná sna-
ha o plnou scénografickou iluzivnost pfiestává korespon-
dovat s abstraktní podobou nûkolika scén. Pfii tolika pilí-
fiích, na nichÏ tato inscenace stojí, je jen na divákovi, kte-
ré ho osloví. MÛÏe to b˘t v˘tvarná „emoce“ za‰l˘ch ãasÛ,
práce s charakterovou drobnokresbou postav, oslnivû
swingující tóny muzikálu, kter˘ se stal legendou, strhující
choreografie v podání ãí‰níkÛ Harmonia Garden, herecké
v˘kony a tak dále. Osobnû volím to, jak tvÛrci s pfiehledem
povy‰ují zrádná místa vyznûní libreta na pfiednosti díla, vy-
zdvihují do popfiedí svého zájmu nadãasovou podstatu hry
a i tím si podmaÀují dne‰ního diváka. Kouzlo, které fasci-
novalo prvogeneraci divákÛ muzikálu Hello, Dolly!, bylo
v Mûstském divadle Brno nejen Ïe znovuobjeveno, ale ta-
ké pfieneseno ze stojat˘ch vod ãeské inscenaãní tradice
k modernímu muzikálovému divadlu.

Michal Novák, i-divadlo.cz, 7. 2. 2010 

MUZIKÁL JAKO GENERAâNÍ PROTESTSONG
Jevi‰tûm tfietího tisíciletí b˘vá naz˘vána moderní Hudební
scéna Mûstského divadla Brno. Za pût let trvání nabídla
celkem tfiicet inscenací, z toho deset svûtov˘ch a patnáct
ãesk˘ch premiér. Dvû nedávné ãeské muzikálové premié-
ry spojuje – vedle nebûÏn˘ch interpretaãních kvalit – zá-
sluÏné úsilí nespokojit se komerãnû podbízivou líbivostí,
n˘brÏ hledat aktuální burcující sdûlení. Vzápûtí po stfiedo-
evropsky orientované pfiedloze praÏského rodáka
Michaela Kunzeho a maìarského skladatele Sylvestera
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Levaye Mozart! (hrdina má podobu bohémského rockera)
pohotovû do‰lo na Probuzení jara libretisty Stevena
Satera a v Brnû pobyv‰ího komponisty Duncana Sheika,
broadwaysk˘ titul od své premiéry v roce 2006 poctûn˘ jiÏ
osmi prestiÏními cenami Tony.
Kdysi skandální a proskribovaná „dûtská tragédie“ (1891)
Franka Wedekinda patfií k dlouholet˘m láskám reÏiséra
Stanislava Mo‰i. Její jazzrockové podoby ve v˘stiÏném
pfiekladu Jifiího Joska se ujal s t˘mem osvûdãen˘ch spo-
lupracovníkÛ – dirigentem Karlem ·karkou, v˘tvarníky
Jaroslavem Milfajtem a Andreou Kuãerovou a choreograf-
kou Anetou Majerovou. Pfii zachování syÏetu i dobov˘ch
reálií se mu podafiilo vynalézavû zpfiítomnit tehdej‰í tabu-
ová témata (zmatky pubertální erotiky, homosexualita, po-
koutní potraty, sebevraÏdy), podtrÏená dnes aktuálními
motivy ‰ikany a zneuÏívání dûtí. Tûm uÏ sice nehrozí pfii
memorování Vergilia ‰kolní rákoska a s erotick˘m pouãe-
ním rozhodnû nejsou závislí na zápiscích spoluÏáka, ne-
dostatek pochopení v nejbliÏ‰ím okolí, stfiety s autoritami
a rozliãné mezigeneraãní konflikty se jich v‰ak t˘kají
i dnes. Studentské postavy Melchiora, Morice, Wendly
a ostatních jsou ve v˘razn˘ch kreacích obsazeny aÏ troj-
mo a jejich cudnû intimní i kolektivnû razantní v˘stupy ros-
tou od infantilní naivity k drsnému vzdoru. V‰echny figury
dospûl˘ch naopak zev‰eobecnûnû ztûlesÀují jen dva her-
ci a jevi‰tní prostor vûzeÀské klece, kde sedí herci mimo
akci, nepoãetn˘ orchestr i nûkolik divákÛ, evokuje atmo-
sféru vefiejného procesu, kter˘ je vûcí kaÏdého z nás.
Nedlouh˘ veãer s minimem vtírav˘ch hitÛ se obejde bez
prvoplánového naturalismu a v mrazivû houstnoucí atmo-
sféfie smûfiuje k pÛsobivé katarzi.

Vít Závodsk˘, T̆ deník Rozhlas, 23. 2. 2010

PROBUZENÍ JARA NA NOVÉ SCÉNù 
NÁRODNÍHO DIVADLA 
V netradiãním prostoru pro muzikálové divadlo, na praÏ-
ské Nové scénû Národního divadla, se 5. února v rámci
pfiehlídky âeské divadlo, pofiádané agenturou Foibos,
pfiedstavilo Mûstské divadlo Brno s adaptací amerického
muzikálu Spring Awakening – Probuzení jara.
Americk˘ muzikál, kter˘ v USA získal v roce 2007 osm
cen Tony, uvedlo MdB jako první ãeské divadlo 21. listo-
padu 2009. Na motivy divadelní hry nûmeckého dramati-
ka Franka Wedekinda napsal scénáfi a texty Steven Sater,
hudbu pak Ducan Sheik. O ãesk˘ pfieklad se pak postaral
Jifií Josek. Ten ãást pÛvodních jmen alespoÀ ãásteãnû
pfieloÏil, takÏe originální Moritz je v ãeské verzi pouze
Moric, z Hanschena se stal Jenda a z Ilse pak Elsa.
V reÏii Stanislava Mo‰i se pak pfiedstavili nové neokouka-
né tváfie, stejnû jako osvûdãení bardi Mûstského divadla.
Diváky mohlo pfiekvapit to, Ïe úãinkující kromû standard-
ních mikroportÛ na zpûv pouÏívali „ruãáky" tj. ruãní mikro-
fony, skryté v ãástech kost˘mu. 
Jak je v Brnû dobr˘m zvykem, úãinkující byli doprovázeni
Ïiv˘m orchestrem pod vedením Karla ·karky, kter˘ byl ta-
ké, stejnû jako v USA, umístûn pfiímo na jevi‰ti. Po obou
stranách jevi‰tû byli také umístûny dvû divadelní fiady, ve
kter˘ch mj. sedûli ãlenové tzv. offstage sboru a zapojova-
li se do sborov˘ch písní.
Dûj se odehrává na konci 19. století na blíÏe neurãeném
místû. Sledujeme Ïivotní pouÈ mladé dívky Wendly, jejích
kamarádek a studentÛ místní ‰koly, ktefií právû objevují se-
xualitu na pozadí rigidní spoleãnosti, kde ani rodiãe ani u-
ãitelé nejsou ochotni je pouãit o sexu, masturbaci a po-
dobn˘ch „kontroverzních" tématech.
Pro praÏské publikum byla vût‰ina obsazení sloÏena z ne-
znám˘ch hercÛ. Jedinou mediálnû známou osobností by-
la Hana Holi‰ová v roli Elsy. Jinak MdB vypravilo do Prahy
velmi kvalitní obsazení. Jednoznaãnû v˘bornou volbou by-
lo obsazení Ivany Skálové do role Wendly. Ta koneãnû
v plné parádû projevila svÛj velmi v˘razn˘ talent a role jí
nadmíru sedla. Jifií Mach je ideálním pfiedstavitelem cha-
rismatického vÛdce Melchiora.
V roli neurotického Morice se pak pfiedstavil Luká‰
Janota, kterého ãást pozorného publika mÛÏe znát z úãin-
kování v druhé fiadû âesko hledá superstar, muzikáloví fa-
nou‰ci ho pak mohli vidût napfi. v Godspell nebo jako ãle-

na company v rÛzn˘ch inscenacích MdB. Pro roli mûl do-
statek pûveck˘ch schopností.
V rolích dívek pak na pódiu „fiádily" Johana Gazdíková ja-
ko Thea, Katefiina Krejãová jako Anna a Tereza
Martinková jako Anna. Chlapeckou company pak tvofiila
osvûdãená jména a to Jakub Uliãník jako Otto, Luká‰
Vlãek jako Jedna, Tomá‰ Novotn˘ jako Ernst a Radek
Novotn˘ jako Georg. V dospûl˘ch rolích jsme pak mûli
moÏnost vidût Janu Musilovou a Milana Nûmce, ktefií se
pfiímo na pódiu mûnili z role do role, napfi. z maminky by-
la náhle uãitelka klavíru, z fieditele ‰koly pak chápající 
otec.
Je tfieba uznat, Ïe se Probouzení jara MdB, alespoÀ v té
sestavû, kterou jsme mohli vidût v Praze, nadmíru poved-
lo a rozhodnû je srovnatelné se zahraniãními uvádûními.
ReÏiséru Mo‰ovi se adaptace tohoto hitu povedla a roz-
hodnû stojí za to si tento dnes jiÏ kultovní muzikál zajet
zhlédnout tfieba do Brna do Mûstského divadla.

Veronika Bfie‰Èanová, musicalnet.cz, 5. 2. 2010

·ANSONOVÁ NAHÁ MÚZA V BRNù 
KaÏd˘ umûlec potfiebuje svou Múzu. Ale co se stane, kdyÏ
jedna Ïena okouzlí v jednom okamÏiku dva muÏe?
Autorsk˘ muzikál Zdenka Merty a Zory Jandové mûl pre-
miéru v Mûstském divadle v Brnû. Tuto slavnostní akci
jsme k na‰í veliké lítosti nemohli zhlédnout, ale pfiiná‰íme
Vám reportáÏ z poslední nevefiejné zkou‰ky ‰ansonového
muzikálu Nahá múza.
Zdenek Merta sloÏil pro Nahou múzu velice líbivou muzi-
ku plnou ‰ansonov˘ch melodií, krásn˘ch akordeonov˘ch
tónÛ a s velikou moÏností pro ukázání umu klavírních mist-
rÛ. Stejnû tak i texty Zory Jandové jsou psané s velik˘m
citem. Na jedné stranû vtipné a hned v pfií‰tím okamÏiku
nesmírnû tragické. ManÏelsk˘ pár Zora Jandová a Zdenek
Merta pfiipravoval ‰ansonov˘ muzikál Nahá múza pfies 2
roky. A bûhem zkou‰ky mi bylo okamÏitû jasné, Ïe nesle-
duji dal‰í z fiady muzikálov˘ch rychlokva‰ek. V Nahé mú-
ze kaÏdá scéna, kaÏdé slovo, kaÏd˘ pohyb a fiekl bych, Ïe
i kaÏd˘ dotek hudebního nástroje pfiesnû zapadá do pfií-
bûhu a opravdu nic není dûláno napÛl.
Veliké plus kaÏdého muzikálu je Ïiv˘ orchestr. A ten, jak
jiÏ je v Mûstském divadle Brno zvykem, samozfiejmû ne-
smûl chybût. Orchestr, umístûn˘ po krajích jevi‰tû, skvûle
doplÀuje aÏ neuvûfiitelnû funkãní scénu. Pfiemûny scény
se dûjí pomocí toãny, kdy prostfiedkem prochází schodi‰-
tû, pfiipomínající secesní styl meziváleãné Francie, a na
krajích jsou velice nahrubo namalované prÛchozí kulisy
domÛ. Z provazi‰tû se nad scénu spou‰tí rozliãné pfied-
mûty. Nacházíme-li se v umûleckém baru, jsou nad hlava-
mi úãinkujících staré opr˘skané lustry. Jsme-li na dÛleÏi-
tém veãírku, vernisáÏi, spustí se nad jevi‰tû nûkolik zla-
t˘ch prázdn˘ch rámÛ a luxusní sklenûn˘ lustr. V pokoji
malífie Mariána je zavû‰eno velké ateliérové okno.
Samotná toãna se bûhem muzikálu zastavuje opravdu mi-
nimálnû. Ve spoustû scén se lidé neustále pohybují, takÏe
je cel˘ muzikál aÏ neskuteãnû akãní.
Dûj inscenace se odehrává v meziváleãné PafiíÏi. Svûtové
mûsto umûní ve sv˘ch ulicích a barech hostí celou fiadu
architektÛ, malífiÛ, návrháfiÛ, sochafiÛ a dal‰ích existencí
touÏící po zbohatnutí v oboru, kter˘ milují. KaÏd˘ z nich ale
potfiebuje inspiraci. A kdo mÛÏe ãlovûka lépe inspirovat ke
krásnému tvofiení neÏ krásná Ïena. KaÏd˘ umûlec si hle-
dá svou múzu. Krásná Magdalena v‰ak jedné noci sou-
ãasnû okouzlí malífie Mariana a sochafie Frederika. V tom
okamÏiku se zaãíná rozehrávat romantick˘ pfiíbûh pln˘ re-
trospektivních vzpomínek, sarkasmu a romantiky.
Magdalena nejdfiíve upfiednostní malífie Mariana. Nechá
se ochotnû malovat. Dokonce vznikne i obraz s názvem
Nahá múza. Magdalenû se narodí dcera Krist˘na. Marian
se stane úspû‰n˘m a kritici ne‰etfií chválami nad jeho ob-
razy. Ov‰em kaÏd˘ ãlovûk, a umûlec zvlá‰È, je velice vrt-
kav˘. Marian zaãíná propadat alkoholismu, pfiestává ma-
lovat, Magdalena i malá Krist˘nka se pro nûho stávají kou-
lí na noze. Aby krásná Magdalena uÏivila rodinu musí po

31

Pokraãování na stranû 34

DOKORAN kveten 2010  26.04.2010 12:32  Stránka 31



S Janou Musilovou
v muzikálu 

Kdyby tisíc klarinetÛ,
reÏie: Jana Kali‰ová

Se Svetlanou Slovákovou
a Ivanou VaÀkovou

v tragikomedii
Tfii sestry,

reÏie: Stanislav Mo‰a

V muzikálu
Snûhurka a 7 trpaslíkÛ,
reÏie: Stano Slovák

S Hanou Holi‰ovou
v komedii Dokonalá svatba,

reÏie: Stano Slovák

V muzikálové baladû 
Betlém,

reÏie: Stano Slovák

S Robertem Jíchou
v muzikálu Bídníci,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S  Radkou Coufalovou
a Miloslavem âíÏkem

v muzikálu 
Mam’zelle Nitouche,
reÏie: Gustav Skála

S Petrem ·tûpánem
v komedii Dokonalá svatba,

reÏie: Stano Slovák
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S Lenkou Janíkovou
v komedii Dokonalá svatba,
reÏie: Stano Slovák

V tragikomedii
Tfii sestry,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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nocích ‰ít obleãení. "Proã jsem jen tehdy ne‰la za socha-
fiem Frederikem?" Frederik je v dobû Mariánova du‰evní-
ho zhroucení pomûrnû úspû‰n˘ a uznávan˘.
Do PafiíÏe se pomalu vkrádá hrozba druhé svûtové války.
Nevinnû, jako dûtské ply‰ové hraãky, se do v‰ech domo-
vÛ dostává strach z dal‰ího váleãného konfliktu. A onen
strach nevynechá jiÏ tak zniãeného Mariana. Marian se
rozhodne od v‰eho utéct. Prostû zmizet. Nechá svou Ïe-
nu a dítû ve mûstû plném strachu a uteãe pryã. Opu‰tûná
Magdalena se zanedlouho zamiluje do Frederika.
Mûstem se roznese fáma o zmizení a následné smrti zná-
mého malífie. Marianovy obrazy v té chvíli nûkolikanásob-
nû naberou na cenû. Ov‰em bûhem draÏby, díky které by
Magdalena zabezpeãila rodinu, se Marián objeví opût
v PafiíÏi a tím hodnota obrazÛ spadne aÏ na samé dno. Na
aukci se v‰ak najde blázen, kter˘ Marianovy obrazy koupí
za horentní sumu. Oním bláznem je sám Marian. V té do-
bû je jiÏ Krist˘nka dospívající sleãna. Pfiesnû, jako její mat-
ka, ve chvíli, kdy se stala Marianovou múzou.
„Mrtví prd ví.“ „Rozfiezala údy, pr˘ to bylo z nudy.“ „Nejlep‰í
umûlec je mrtv˘ umûlec.“ To je jen malá ukázka sarkasmu
a naráÏek na smrt, které z jevi‰tû bûhem pfiedstavení za-
znívají. I stáfií jako takové autorka Zora Jandová zlehãila
ve scénách, kdy se baví tfii nahluchlé tety u kafíãka. RÛzné
pfiekrucování slov, vût, ãi naprostá zmûna v˘znamu drob-
n˘m pfieslechnutím vyznívá velice vtipnû. 
I kdyÏ jsem zhlédl pouze zkou‰ku muzikálu, jsem pfie-
svûdãen, Ïe se diváci v tomto díle plném retrospektivy, ná-
znakÛ a pfiedváleãného strachu neztratí. A spolu s múzou
Magdalenou, Krist˘nou, malífiem Marianem a sochafiem
Frederikem dojdou k velice zajímavému rozuzlení.

Libor Barok, musicalnet.cz, 11. 2. 2010 

NAHÁ MÚZA
Atmosféru stejnû rozmanit˘ch prostfiedí a nálad, jaké na-
bízela bohémsky rozevlátá meziváleãná PafiíÏ, pfiená‰í na
diváky i první spoleãn˘ jevi‰tní projekt Zdenka Merty
a Zory Jandové. PÛvodní ‰ansonov˘ muzikál Nahá múza
na âinoherní scénû Mûstského divadla Brno tak spí‰ neÏ
z promy‰lenû sevfieného tvaru tûÏí z pestrosti ÏánrÛ u ví-
ce neÏ tfiiceti hudebních ãísel. Muzikálem souãasnû vr-
cholí tfiicetiletá spolupráce této manÏelské dvojice, v níÏ
se Merta tradiãnû pfiedstavil jako skladatel a Jandová po-
prvé jako v˘hradní autorka libreta. Jednoduchou, pfiesto
napínavou dûjovou zápletku naplÀuje klasick˘ vztahov˘
trojúhelník  malífie Mariana, sochafie Frederika a jejich
krásné múzy Magdaleny. Hostující reÏisér a scénograf ·i-
mon Caban navodil ruch velkomûsta, barÛ a ‰antánÛ ko-
vov˘m labyrintem  na toãnû, kter˘ se prakticky bez ustání
pohybuje. 
Zvlá‰tností inscenace je rozdvojení postavy Múzy do mla-
dé dívky Magdaleny (Hana Holi‰ová) a její star‰í obdoby,
která  dûj napfied jen sporadicky komentuje a hlavní pro-
stor dostává aÏ ve druhé polovinû. Zora Jandová tady v aÏ
pfiekvapivû umûfiené stylizaci pfiedvedla esenci zralé Ïen-
skosti a pûvecké jistoty v jí blízk˘ch ‰ansonov˘ch písniã-
kách za doprovodu Ïivého orchestru. Autorsk˘ divadelní
debut Jandové a Merty tak pfiedstavuje sympatick˘ pokus
o pÛvodní ‰ansonov˘ muzikál, kter˘ na jevi‰ti oÏivuje sta-
rou známou pravdu: muÏi dál a dál hledají svoji múzu, 
pfiestoÏe tu nejlep‰í uÏ mají dávno doma. 

Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník, 16. 3. 2010 

NA LIDICKOU SE DOSTAVIL BLBEC K VEâE¤I 
Dramaturgicky pestrá nabídka âinoherní scény
Mûstského divadla Brno sympaticky dbá na repertoárovou
vyváÏenost. Zatímco nynûj‰í sezonu zahájilo první ãeské
uvedení Bernhardova bizarního, divácky nároãného dra-
matu Síla zvyku, zanedlouho následovala adventní (a pfií-
znaãnû také silvestrovská) premiéra ryze rekreativního
Ïánru – populární komedie Francise Vebera (nar. 1937) Le
Diner de cons (1993), Antonií Miklíkovou pfieloÏená pod
názvem Blbec k veãefii. 
Dvaasedmdesátilet˘ francouzsk˘ autor ãtyfi veseloher pÛ-
sobí stfiídavû v Evropû a v Hollywoodu a vûnuje se pfiede-

v‰ím filmu jako svûtovû proslul˘ plodn˘ scénárista a reÏi-
sér (u nás známe napfi. snímky Velk˘ blond˘n s ãernou bo-
tou, Návrat velkého blond˘na, Hraãka, DrÏ hubu! a mno-
hé dal‰í). V souvislosti s rodinnou literární tradicí navazu-
je na labicheovskou a feydeauovskou linii galské (ale
i v lecãem protikladné anglické) kompoziãnû pfiesné situ-
aãní fra‰ky s vtipn˘mi dialogy, zaloÏené na rozporu vnûj-
‰ího zdání a skuteãné pravdy zobrazovaného charakteru.
S oblibou variuje bizardní setkání dvou protichÛdn˘ch, leã
v podstatû podobnû osamûl˘ch typÛ – zdánlivû sebejisté-
ho suveréna a neodbytnû dotûrného outsidera. V pfiípadû
Blbce k veãefii (pafiíÏskou realitou inspirovaného a r. 1998
Veberem rovnûÏ natoãeného) jde o zámoÏného naklada-
tele Pierra Brochanta (fe‰ácky mladick˘ Luká‰ Hejlík), ãle-
na snobské metropolitní society, která se na pravideln˘ch
setkáních zlomyslnû baví na úãet speciálnû vyhledáva-
n˘ch a pozvan˘ch prosÈáãkÛ. Chystané soutûÏení o nej-
vût‰ího blbce v‰ak pfiekazí nejen náhlá zdravotní indispo-
zice, ale pfiedev‰ím sama potenciální obûÈ – subalterní ú-
fiedník ministerstva financí Francois Pignon (Erik Pardus).
Do dûjov˘ch zvratÛ komorní hry, nenásilnû respektující
„pravidlo tfií jednot“, postupnû a víceménû v sekundujících
pozicích zasáhnou i dal‰í figury (odcházející manÏelka
Christine Jany Glocové, nevhod pfiicházející excentrická
milenka Marléne Pavly Vitázkové, pfiítel Leblanc Alana
Novotného, ortoped Archambaud Patrika Bofieckého
a nejv˘raznûji pak nebezpeãnû vûtfiící daÀov˘ kontrolor
KÛÀ v podání vskutku fiehtajícího Martina Havelky), neÏli
se   pÛvodnû zam˘‰lené pozice protagonistÛ obrátí. V de-
tailnû pouãené dramaturgii Jifiího Závi‰e pochopitelnû ne-
jde o Ïádn˘ repertoárov˘ objev: po prvním ãeském uve-
dení na Kladnû ji také v Brnû uÏ del‰í ãas hraje v jiném
pfiekladu soubor Amadis. 
Po pfiedloÀském úspû‰ném nastudování Ïánrovû  spfiíz-
nûného Kum‰tu od Yasminy Rezy ujal se Blbce k veãefii
v obvyklém t˘mu (v˘tvarník modernistického interiéru
s rozliãn˘mi skulpturálními a obrazov˘mi artefakty Jan
Du‰ek, autorka kost˘mÛ Alice La‰ková, skladatel David
Rotter) zku‰en˘ reÏisér Zdenûk âernín. Typovû solidnû
obsazenou, textovû mírnû redukovanou a fiemeslnû spo-
lehlivou pfiedlohu udrÏel na víceménû konverzaãní rovinû,
kdy jsou civilnû autentické, vhodnû nuancované situace
ozvlá‰tÀovány  nûkolika pohybov˘mi etudami a fra‰kov˘-
mi trapasy. Do absurdna pfiechylovan˘ veãer se nebrání
ani momentÛm dojímavû sentimentálním ãi lehce moralist-
ním. Jeho pfiirozen˘m úbûÏníkem zÛstává kultivovaná, de-
tailnû mimicky propracovaná a interpretaãnû ukáznûná
kreace Pardusova nekarikovaného, usmûvavû sympatic-
kého, v empatické obûtavosti zmatky pÛsobícího tragiko-
mického titulního „hrdiny“. Navenek neokázalá âernínova
inscenace je v repertoáru MdB nejen vítanou protiváhou
muzikálovû rozmáchlé Hudební scény, ale také dal‰ím do-
kladem toho, Ïe adjektivum „bulvární“ nenese automatic-
ky pejorativní pfiídech. 

Vít Závodsk˘, Kam v Brnû, bfiezen 2010

MUZIKÁLOV¯ REGION CENTROPE 
Boom. V regionu Centrope vzniká stále zajímavûj‰í muzi-
kálov˘ trh, kter˘ staví jak na vlastní produkci, tak i na ús-
pû‰n˘ch broadwaysk˘ch dílech. 
VídeÀ je zkrátka nûco jiného. Zatímco zde existují dvû jed-
nostrannû zamûfiená muzikálová divadla, v nichÏ se po fia-
du mûsícÛ uvádí stejná produkce, ve zbytku regionu
Centrope se muzikál hraje v˘hradnû ve víceúãelov˘ch
a repertoárov˘ch divadlech. Jeden den Hello, Dolly!, dru-
h˘ den Thomas Bernhard, Goldoni nebo Feydeau, potom
Probuzení jara nebo Mozart!. To je zcela obvykl˘ reperto-
ár Mûstského divadla Brno, ve kterém najdete muzikál
stejnû jako ãinohru. 
Nabídka je pak o to více rozmanitûj‰í – a v Ïádném pfiípa-
dû na niÏ‰í úrovni, coÏ potvrzuje Wolfgang Hülbig ze
Spojen˘ch scén VídeÀsk˘ch, povûfien˘ mezinárodní spo-
luprací. 

Theresa Steininger, k2centrope.com, únor 2010 
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ROLE VALJEANA PRO Mù P¤I·LA VE SPRÁVN¯ âAS 
âtyfiiatfiicetilet˘ brnûnsk˘ herec Petr Gazdík, kter˘ je uÏ tfiináct sezon ãlenem Mûstského divadla,
si na jevi‰ti za tu dobu vyzkou‰el hodnû rÛzn˘ch charakterÛ. Byl nesmûl˘m rytífiem des Grieux
v Manon Lescaut, romantick˘m Tonym ve West Side Story, rock’n’rollov˘m Faraónem v Josefovi,
zrádcem Jidá‰em v Jesus Christ Superstar nebo svÛdn˘m Darrylem v âarodûjkách z Eastwicku.
Zku‰enosti ze v‰ech tûchto rolí naplno zúroãil loni v muzikálu Les Misérables (Bídníci), kde ztvár-
nil hlavní postavu galejníka Jeana Valjeana. Právû za ni je Petr Gazdík nominovan˘ na leto‰ní
Cenu Thálie v muzikálové a operetní kategorii. Jestli cenu v konkurenci s „Drákulou“ Danielem
HÛlkou nakonec získá, se rozhodne v sobotu v Ïivém pfienosu âeské televize. „·ance jsou vy-
rovnané, je to padesát na padesát,“ fiíká Gazdík diplomaticky.
Jaká byla první reakce, kdyÏ jste se dozvûdûl o obsazení do role Jeana Valjeana?
Vûdûl jsem, Ïe se se mnou pro tuto roli poãítá uÏ nûkolik let pfiedem, takÏe jsem se tû‰il. Byla to
náhoda, vût‰inou jsme my herci sv˘m obsazením pfiekvapovaní na poslední chvilku.
Nemûl jste strach ze srovnání s va‰ím alternantem Janem JeÏkem, kter˘ je u nás uÏ 
„ostfiílen˘m“ Valjeanem?
Nemám tendenci s k˘mkoliv soupefiit nebo se srovnávat. TakÏe podobn˘m strachÛm nepropa-
dám. Byl jsem naopak potû‰en˘, Ïe budu v alternaci právû s Honzou.
Máte pocit, Ïe jste k takové roli „dozrál“ a pfii‰la pro Vás ve správn˘ ãas?
Myslím, Ïe to je vûc, kterou by mûl posoudit nûkdo jin˘. Já osobnû takov˘ pocit mám.
Neuvûdomuji si nic, co by pro mne bylo u role Jeana Valjeana nûjakou vnitfiní pfiekáÏkou.
Byla to pro vás zatím nejvût‰í muzikálová v˘zva a role, se kterou jste se pfii zkou‰ení nejvíc
natrápil?
To se tak nedá fiíct. Mám uÏ za sebou nûkolik velk˘ch hereck˘ch úkolÛ, aÈ uÏ v muzikálu nebo
v ãinohfie, a díky bohu jsem se kvÛli Ïádnému nijak zvlá‰È „trápit“ nemusel. Je to spí‰ radost z hle-
dání, dob˘vání dosud neznámého, neustálé pfiekonávání se. Trápení to ale rozhodnû není.
Kterou pasáÏ máte z BídníkÛ nejradûji?
Muzikál je dobr˘ od zaãátku do konce, jedna pasáÏ bez druhé by tam nemûla tu sílu.
Vidûl jste obnovenou verzi muzikálu Drákula, za niÏ je na Thálii nominován Daniel HÛlka?
BohuÏel zatím ne, ale vidûl jsem Daniela v pÛvodní verzi nûkdy v devadesát˘ch letech. A tehdy
byl jako Drákula skvûl˘.
Jak v konkurenci s Danielem HÛlkou vidíte svoje ‰ance?
Padesát na padesát.
Jak teì proÏíváte období od poloviny ledna, kdy byly oznámeny nominace a v‰ichni se
Vás ptají na pocity?
Beru to s nadsázkou. Stále dokola odpovídám, jak se cítím. A je to pofiád stejné – dobfie. (smích)
Jsem hodnû ponofien˘ do dal‰í práce, pfiipravujeme premiéru Ptákovin v reÏii Standy Mo‰i, má-
me za sebou premiéru Nahé múzy, s anglickou verzí Jesus Christ Superstar jsme na turné po
Nûmecku a zaãali jsme uÏ také tréninky stepu pro ãeskou premiéru svûtového muzikálového hi-
tu Mary Poppins.
Zaskoãil Vás momentální zv˘‰en˘ zájem o Va‰i osobu?
Ani ne, protoÏe Ïádn˘ zásadní zv˘‰en˘ zájem nepociÈuji.
Co hlavnû stojí za vysokou úrovní muzikálÛ v Lond˘nû a v New Yorku?
V Ïádném ohledu nezapomínají na to, Ïe ten bussines se jmenuje „show“. Jde jim pfiedev‰ím
o vytvofiení co nejlep‰í divadelní inscenace, která má samozfiejmû za úkol udûlat i co nejvy‰‰í
zisk. Málokdy je to naopak. Velkou roli v tom hraje také velká tradice a tedy i vysoká profesio-
nalita v‰ech profesí.
Vidûl jste ve svûtû vyloÏenû ‰patn˘ muzikál, propadák?
Asi ano, ale pokaÏdé jsem mûl pocit, Ïe to tentokrát prostû jenom nevy‰lo i pfiesto, Ïe v‰ichni vy-
naloÏili stejné úsilí jako v jin˘ch, úspû‰nûj‰ích pfiípadech. Rozdíl je také v tom, Ïe tam to diváci
okamÏitû poznají a velmi rychle to podobné produkci spoãítají.
Existuje titul, kter˘ Vás oslovil ve svûtû, ale víte, Ïe je nemoÏné ho nûkdy uvést u nás?
Podle mû jich pár existuje, ale jsem pfiesvûdãen˘ o tom, Ïe se dfiív nebo pozdûji k nám stejnû
dostanou. Tfieba Spamelot je v˘borná inscenace, která je v‰ak zaloÏená na specifickém anglic-
kém humoru a znalosti nûkter˘ch star‰ích muzikálÛ, které se u nás nehrají nebo jenom spora-
dicky. Pfiesto uÏ po tomto titulu sáhli v Plzni.
Má podle Vás ãesk˘ muzikálov˘ herec ‰anci prorazit ve West Endu nebo na Broadwayi?
Urãitû ano, jenom je k tomu potfieba velká dávka odhodlání absolvovat fiadu konkurzÛ a prosadit
se v té neuvûfiitelné záplavû v˘born˘ch interpretÛ. Tu spoustu lidí, ktefií dokáÏí na velmi dobré ú-
rovni tanãit, zpívat a k tomu mají je‰tû i herecké kurzy, si neumíme ani pfiedstavit.
Pokou‰el jste se o to nûkdy i Vy?
Ne. Sice se slu‰nû domluvím anglicky, ale abych dokázal v cizím jazyce pfiem˘‰let a pracovat
s textem tak, jak bych si pfiedstavoval, tomu jsem bohuÏel vzdálen˘.
Kde u sebe je‰tû cítíte rezervy, jak se herecky zdokonalovat?
Je to komplexní. VÏdy, kdyÏ zaãínám s novou rolí, kladu si otázku, jestli ji zvládnu. Nutí mû to po-
fiád pfiem˘‰let jak na to, co udûlat, aby odpovûì mohla znít „ano“. UÏ jenom tím se, myslím, po-
souvám dopfiedu.
Îánr muzikálu znáte teoreticky i prakticky uÏ nûkolik let. Dovedete se vÛbec je‰tû dívat na
muzikálovou inscenaci jako bûÏn˘ divák?
Asi ne, i kdyÏ se o to snaÏím. Má to v‰ak nûco do sebe. KdyÏ je nûco skuteãnû dobré, vût‰inou
se zapomenu a vnímám jenom emoce a pfiíbûh. VÛbec mi to nedovolí soustfiedit se na jednotli-
vosti.
Od roku 2004 jste ‰éfem muzikálové scény Mûstského divadla Brno, uÏ nûkolik let pfied-
tím jste vedl vlastní nahrávací studio a divadlo G-Studio. Baví Vás o divadle pfiem˘‰let i ja-
ko podnikatel, manaÏer a produkãní?
Rozhodnû! VÏdycky jsem mûl touhu nûco aktivnû a komplexnû tvofiit. A s G-Studiem se mi ten-
to sen z velké ãásti splnil. Pozice umûleckého ‰éfa muzikálu Mûstského divadla Brno je toho ja-
k˘msi pokraãováním, které navíc ústí do reÏijní práce. Tfieba je‰tû pfied takov˘mi ‰esti lety jsem
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si vÛbec neumûl pfiedstavit, Ïe bych reÏíroval. Dnes se ve mnû v‰echny ty záÏitky a zku‰enosti
spojují a mám pocit, Ïe by mi to uÏ mohlo jít.
Dovedete si vÛbec pfiedstavit Ïivot bez divadla?
Nedovedu. Myslím, Ïe kaÏd˘, kdo má nûjak˘ záÏitek s dobr˘m divadlem, o nûy uÏ nikdy nechce
pfiijít.
Co vás teì ãeká?
Stále zÛstávám na turné s Jesus Christ Superstar, tû‰ím se na premiéru Ptákovin u nás v diva-
dle a vnitfinû se pfiipravuji na reÏii Mary Poppins.
Kdo je Petr Gazdík
- narodil se 6. ãervence 1975 v Brnû
- vystudoval herectví na brnûnské Konzervatofii
- od srpna 1997 je ãlenem Mûstského divadla Brno
- v lednu 2004 se ve stejném divadle stal ‰éfem muzikálu
- divadelní role: Des Grieux (Manon Lescaut), Kristián (Cyrano z Bergeracu), Romeo (Romeo
a Julie), Tony (West Side Story), Arktis (Babylon), Jan (Svût pln˘ andûlÛ), Faraón (Josef a jeho
úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È), Jidá‰ (Jesus Christ Superstar), Orsino (Veãer tfiíkrálov˘), Darryl
(âarodûjky z Eastwicku), Frederik (Nahá múza) aj.
- za roli Jeana Valjeana v muzikálu Les Misérables (Bídníci) získal leto‰ní Cenu Thálie

Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník, 18. 3. 2010 

JAK VIDÍ FINANCOVÁNÍ DIVADELNICTVÍ STANISLAV MO·A 
- NA NEKULTURNOSTI PRODùLÁ KAÎD¯ 
Souãasná krize praÏského divadelnictví vyrÛstá ze závisti. V po staletích budované divadelní sí-
ti, zfiizované obcemi ãi státem, se setkávají umûlci, aby „obohacovali“ spoleãnost, která je finan-
cuje. Tento prostor je v‰ak kapacitnû omezen, vznikají logicky i aktivity mino nûj a ty rozãiluje sku-
teãnost, Ïe „nûktefií“ financováni jsou a oni ne. Úãelovû se pak spojují proti tûm, jejichÏ prostor
by sami rádi obsadili a niãí je pod heslem: „KdyÏ nemám já, aÈ nemá nikdo!“
Problematika financování divadel je komplikovaná, ale ne tolik, aby se nedaly oddûlit divadelní
instituce zaloÏené a financované státem ãi mûstem, a soukromí podnikatelé v divadelnictví. To,
Ïe nûktefií z tûchto podnikatelÛ svá divadla sami naz˘vají „nezávislá“ má svÛj v˘znam právû a je-
dinû v tom, Ïe nejsou závislá na jakémkoliv pfiíspûvku. A mûsta pfiece nejsou povinna podporo-
vat obecnû podnikání v jakékoli oblasti. Pfiesto to mûsto Brno jiÏ dvacet let ãiní bez vût‰í pomo-
ci kraje a státu!
A to i kdyÏ má nejtûÏ‰í pozici mezi ostatními mûsty v zemi. I pfiesto provozuje kompletní ‰kálu di-
vadelních umûní vãetnû experimentálních scén. Îádné jiné mûsto v na‰í zemi nezfiizuje tolik u-
mûleck˘ch institucí! Pfiitom je Brno financuje skoro samo. Zato Praha má nûkolik institucí, které
pfiímo financuje stát! Napfi.: Národní divadlo 481 mil. Kã (srovnejte s pfiíspûvkem ND Brno, srov-
nejte i poãet nabízen˘ch sedadel v obou divadlech), Státní opera 143 mil. Kã, âeská filharmonie
83 mil. Kã, PraÏsk˘ filharmonick˘ sbor 28 mil. Kã! Na ãinnost tûchto institucí Praha nepfiispívá ani
jedinou korunou!
O úrovni pfiíspûvkÛ do brnûnsk˘ch divadel hovofií i to, Ïe se prÛmûrné platy ve v‰ech z nich po-
hybují kolem 18 500 Kã (srovnejte s celostátním prÛmûrem)! Na Západû dosahuje financování u-
mûleck˘ch institucí na‰í velikosti ‰esti aÏ desetinásobku na‰eho pfiíspûvku!
Samozfiejmû, Ïe zásadní ãást v‰ech financí vynaloÏen˘ch na kulturu v Brnû (nejenom na diva-
dla) se vrací rozliãn˘mi cestami do jeho rozpoãtu. Navíc se jedná o vynaloÏené prostfiedky, kte-
ré generují dvoj- aÏ ‰estinásobek vloÏen˘ch financí v jin˘ch sférách lidské ãinnosti. 
Je‰tû k oné nezávislosti. MoÏná si nûkdo myslí, Ïe kdyÏ jsou nûkterá divadla tzv. závislá na pfiís-
pûvku zfiizovatele, jsou závislá i jinak – napfi. dramaturgicky. Prohla‰uji, Ïe nikdo ze zástupcÛ zfii-
zovatele si od roku 1990 nedovolil ovlivÀovat umûlecké dûní v na‰em divadle. 
A je‰tû k pojmu „podpora“: Podporovat lze nûco, co existuje mimo hlavní potfieby organismu.
Divadlo je ve svém základu biologickou potfiebou ãlovûka, tedy obãanÛ Brna, a tak Brno svá di-
vadla „nepodporuje“, n˘brÏ pro své kulturní zdraví zfiizuje a provozuje. 
V˘znamn˘ slovensk˘ básník Miloslav Válek fiekl: „Proã pofiád mluvíte o penûzích ve vztahu ke
kultufie? VÏdyÈ je to jasné. Na kultufie nemÛÏe Ïádn˘ národ vydûlat, ale kaÏd˘ národ prodûlá na
nekulturnosti!“     

Stanislav Mo‰a, Brnûnsk˘ deník, 10. 3. 2010 

CD ·UMA¤ NA ST¤E·E UÎ SE PRODÁVÁ 
Mûstské divadlo Brno, snad jako jediné u nás, v˘znamnûj‰í mûrou pfiispívá do domácích fonoték
celou fiadou zajímav˘ch muzikálov˘ch nahrávek, pfiiãemÏ mnohé z tûchto titulÛ u nás vycházejí
vÛbec poprvé. 
Tentokrát se jedná o klasick˘ broadwaysk˘ muzikál 60. let dvacátého století ·umafi na stfie‰e,
kter˘ se ve své dobû stal skuteãn˘m megahitem a válcoval vût‰inu konkurenãních projektÛ. Se
sv˘mi 3242 reprízami na Broadwayi se zapsal do divadelní historie jako jeden z nejúspû‰nûj‰ích
muzikálÛ v‰ech dob.
UÏ del‰í dobu se ‰u‰kalo, Ïe ·umafi je natoãen a MdB jen vyãkává s vydáním. Tak se nakonec
trochu kurióznû album dostalo na trh aÏ témûfi ãtyfii roky po jevi‰tní premiéfie. Ta se konala na 6.
kvûtna 2006 v reÏii Pavla Fiebera a se dvûma skvûl˘mi pfiedstaviteli Ïidovského mlékafie Tovjeho
v hlavních rolích – Ladislavem Koláfiem a ZdeÀkem Junákem. 
Pojìme se tedy alespoÀ prostfiednictvím hudebního v˘bûru znovu vypravit do ruské Anatûvky
a vyslechnout si veselé, smutné i jímavé písnû ·umafie na stfie‰e, apelující na cit diváka dnes
ãasto po‰lapan˘mi termíny jako je víra, láska, tolerance a tradice. 
Na nahrávce se stfiídají oba pfiedstavitelé Tovjeho a souãástí bookletu jsou nejen rozhovory se
ZdeÀkem Junákem a Ladislavem Koláfiem, ale také zajímavé a struãné ãlánky o díle z pera re-
Ïiséra Pavla Fiebera. 

Vítûzslav Sladk˘, musical-opereta.cz, 12. 3. 2010 

✄

A
n

ke
tn

í 
lís

te
k

vh
oì

te
, 

pr
os

ím
e,

 d
o 

an
ke

tn
í s

ch
rá

nk
y 

u 
po

kl
ad

ny
 d

iv
ad

la
 n

ej
po

zd
ûj

i 
do

 3
0.

 1
1.

 2
01

0.

Jm
én

o
:

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 

A
d

re
sa

, 
(e

-m
ai

l)
: 

 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

.

M
ûs

ts
ké

 d
iv

ad
lo

 B
rn

o
, 

L
id

ic
ká

 1
6,

 6
02

 0
0 

B
rn

o
ko

m
er

ãn
í o

dd
.: 

+
42

0 
53

3 
31

6 
41

0

DOKORAN kveten 2010  26.04.2010 12:33  Stránka 36



F
o

to
: 

je
f 

K
ra

to
ch

vi
l 

HALLE E 
FRANZ JOSEPH 1 
27. bfiezna 2010 

JESUS 
CHRIST 
SUPERSTAR

Obalka_kveten2010  26.04.2010 13:30  Stránka 4



 

NEP¤EHLÉDNùTE!

Nenechte si ujít ani jednu 
z nejúÏasnûj‰ích operet,
která v souãasnosti patfií 
k tomu nejlep‰ímu v daném
Ïánru u nás: 
MAM’ZELLE NITOUCHE 
v reÏii Gustava Skály.
Pobavte se a nechejte 
si dobít baterky 
23. a 24. kvûtna 
na Hudební scénû.

Pfiíbûh geniálního 
skladatele 
v pop-rockovém muzikálu
MOZART! 
autorÛ Michaela Kunze 
a Sylvestera Levaye 
je opravdovou lahÛdkou 
a nezapomenuteln˘m 
diváck˘m záÏitkem. 
ZaÏijte pocit dokonalosti 
na vlastní kÛÏi v inscenaci, 
kterou hrajeme 
18. - 20. kvûtna 
na Hudební scénû.
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