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VÁÎENÍ DIVADELNÍ P¤ÁTELÉ,
taky jste si nûkdy fiekli, Ïe doba, ve které Ïijete, je naprosto

úÏasná, ov‰em jediná smÛla tkví v tom, Ïe ji jako na potvoru mu-
síte sdílet s nûkter˘mi obzvlá‰È vypeãen˘mi pitomci, závistníky
a zákefiníky? Co v‰ak dûlat, kdyÏ pfiemístûní se v ãase je tolik,
tolik riskantní? A navíc, kde vzít jistotu, Ïe se v dobû pfied dvûma
sty, nebo po tfiech stech letech ocitneme v prostfiedí ob˘vaném
pouze laskav˘mi bliÏními? Nebude to náhodou stejné jako dnes
a nebude to tfieba je‰tû hor‰í? A kde se vÛbec ti lumpové berou,
ti, ktefií, aã sami zlodûji, kfiiãí: „chyÈte zlodûje!“, ti, ktefií, aã nic ne-
umûjí, poskytují „zasvûcené rady“, jak co ãinit lépe, ti, ktefií káÏou
vodu a sami chlemtají víno?

A tak jsem bloudil lineární pamûtí lidstva, hledal zemi zaslí-
benou jenom pro laskavé lidské bytosti a skrze rozliãnou litera-
turu zji‰Èoval, Ïe souãasné po‰piÀování a pomlouvání a vyvy‰o-
vání kdysi nahrazovaly vraÏdy. Pozoruji-li souãasnou politickou
scénu, jsem pfiesvûdãen, Ïe mnozí by velmi rádi znovu volili tra-
viãské praktiky Lucrezie Borgii a jednou provÏdy se zbavili sv˘ch
nepfiátel. A vzhledem k tomu, Ïe si to z tûch v souãasnosti trap-
nû panujících humanistick˘ch pomûrech nemohou dovolit, volí
stále rafinovanûj‰í pomluvy, lÏi a stejnû vztekle tak, jak by zabí-
jeli tûlo, niãí nebohou lidskou du‰i svého protivníka. Pokud se
du‰e samozfiejmû dá. A taková lidská du‰e, to není Ïádná Ïula,
Ïádn˘ diamant. Té staãí nûkdy málo a rozbije se. 

Asi jsme k té nenávisti pfiedurãeni. Jak jinak si vysvûtlit, Ïe
dva lidé, dívka a chlapec, ktefií z naprosto ojedinûlé, neopakova-
telné, jedineãné a úÏasné lásky vstupují do svazku manÏelské-
ho, tento po pár letech pro nepfiekonateln˘ vzájemn˘ odpor o-
pou‰tûjí?  

Tak trochu si samozfiejmû dûlám legraci, vÏdyÈ byl silvestr
a navíc v‰ichni ti, ktefií se dopou‰tûli rÛzn˘ch „faulÛ“ na sv˘ch
bliÏních, mají nyní pfied sebou obrovskou munici jakoÏe „nového
ãasu“ a v nûm se ãerstvû „osprchováni“ ode v‰ech ‰pín minulosti
mohou tváfiit znovu jako ti nejlep‰í pfiátelé a rádci a spoléhat na
na‰i slabost spoãívající v obecné tendenci lidsk˘ch bytostí od-
pou‰tût. Dále tak mohou tito „dobráci“ v klidu „nového ãasu“ bez-
trestnû osnovat zákefiné útoky realizované pod v‰e urãující tezí:
„Ïijeme v baÏinû a pfieÏijeme pouze tehdy, dokáÏeme-li se po-
stavit na své nohy na hlavách na‰ich nepfiátel!“ Îe by smutné?
BohuÏel - spí‰e bûÏné… 

Pfieji Vám v tom novém roce, abyste byli obklopeni co nejví-
ce tûmi, ktefií si sice uvûdomují, Ïe Ïijeme v baÏinû, av‰ak budou
pfii Va‰em za‰kobrtnutí pod Va‰i bofiící se nohu podkládat svou
dlaÀ a tak Vám pomáhat pfiekonávat nástrahy, kter˘m se nikdo
nevyhne. (Vûzte, Ïe v na‰em divadle to takto zhusta funguje.)
A samozfiejmû Vám v novém roce pfieji potkat co nejménû tûch,
ktefií Va‰eho potápûjícího se tûla vyuÏijí k tomu, aby se sami do-
stali „v˘‰“ a „dále“. (A propos… v˘‰e a dále kam?)  

Za v‰echny kolegy z Mûstského divadla Brno

Stanislav Mo‰a, fieditel MdBCe
na
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2010
16. ročník

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

BEZ KOMENTÁ¤E

NEP¤EHLÉDNùTE!
Nenechte si ujít pfiíbûh první
dámy Argentiny v muzikálu
EVITA, v nûmÏ excelují 
Hana Holi‰ová 
a Du‰an Vitázek 
(alt. Ján Jackuliak).
16. - 18.1.    
vÏdy v 19.30 hod.

Benefiãní pfiedstavení 
tragikomedie 
T¤I SESTRY, 
v níÏ coby Ferapont 
vystoupí Pavel Kunert, 
kter˘ oslaví v˘znamné 
Ïivotní jubileum. 
Inscenaci hrajeme 
30. 1. v 19.30 hod.
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Petr Gazdík s Adámkem a Josífkem

Markéta Sedláãková, Stanislav Slovák a Tadeá‰

Marta Prokopová

Michal Matûj a Gabriela Karmazínová

Jaromír Hniliãka

Markéta Sedláãková

Lucie Bílá a Marek Hurák
Lucie Bílá a koledníci

Lucie Bílá a smí‰en˘ pûveck˘ sbor Kampanela

Jana Gazdíková

Spoleãnost REXEL CZ s.r.o. pofiádá pro své v˘znamné obchodní partnery jiÏ
tradiãnû v ãase adventním - první prosincov˘ pátek, slavnostní divadelní
pfiedstavení v Mûstském divadle Brno. V leto‰ním roce tomuto veãeru pfied-
cházela stejná slavnostní událost, konaná v mûsíci fiíjnu v Praze v Divadle
ABC, opût v‰ak s hostujícím souborem MdB (Dokofián 12/2009).
4. prosince 2009 se pozvaní hosté se‰li na slavnostním veãeru s pfiedstave-
ním „Sluha dvou pánÛ“ ve skvûlém podání souboru MdB a v hlavní roli
s Martinem Havelkou. Vzácné hosty uvítali generální fieditel spoleãnosti 
REXEL CZ s.r.o. Ing. Radomil BlaÏek, MBA, spolu s Igorem Ondfiíãkem.
Krásn˘ záÏitek z komedie Carla Goldoniho, kde si jednu z rolí v˘jimeãnû za-
hrál  i reÏisér této hry Zdenûk âernín, byl umocnûn setkáním hostÛ s herci
pfii neformální ãásti veãera, která probíhala ve foyeru divadla je‰tû dlouho po
pfiedstavení.

SLUHA DVOU PÁNÒ reÏie: Zdenûk âernín

4. prosince 2009
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„Míti charakter, je míti tu vlastnost vÛle, 
jíÏ se ãlovûk pfiidrÏuje urãit˘ch zásad, jeÏ si 

nezmûnitelnû poloÏil sv˘m vlastním rozumem“.
(Immanuel Kant)
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FRANCIS VEBER

Erik Pardus

Erik Pardus Erik Pardus

Martin Havelka,
Erik Pardus
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Martin Havelka,
Erik Pardus

Pavla Vitázková,
Erik Pardus

Pavla Vitázková Martin Havelka,
Pavla Vitázková,

Erik Pardus
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V¯SLEDKY HLASOVÁNÍ 
V ANKETù REVUE  DOKO¤ÁN
K¤ÍDLA 2008/09 :

Cena Bezpeãného zázemí: Pavel Hamala
Cena Kolegia revue Dokofián: Hana Bure‰ová 
a ·tûpán Otãená‰ek
Osobnost roku: Primátor statutárního mûsta
Brna Roman Onderka
Hereãka:
1. Hana Holi‰ová
2. Jana Musilová
3. Radka Coufalová
4. Markéta Sedláãková
5. Eva Jedliãková
Herec:
1. Petr ·tûpán
2. Luká‰ Vlãek
3. Petr Gazdík
4. Du‰an Vitázek
5. Erik Pardus
Inscenace sezony:
1. Bídníci
2. Snûhurka a sedm trpaslíkÛ
3. Tfii mu‰ket˘fii
4. Koãka na rozpálené plechové  

stfie‰e 
5. Evita
TvÛrãí poãin:
Christoph Weyers 
– scéna Bídníci
Hana Bure‰ová 
– v˘bûr hudby k inscenaci 
Tfii mu‰ket˘fii
Andrea Kuãerová – kost˘my 
Snûhurka a sedm trpaslíkÛ
Sylva Zimula Hanáková 
– kost˘my Balada o lásce
Jaroslav Milfajt 
– scéna k muzikálu 
Snûhurka a sedm trpaslíkÛ
Celkem posláno 6.320 hlasÛ

PRIMÁTOR MùSTA BRNA
ROMAN ONDERKA:
RÁD TLESKÁM VESTOJE!
Cenu osobnosti roku v an-
ketû Kfiídla 2008/09 pfievzal
primátor Brna Roman
Onderka. Právû on se mimo
jiné pfiiãinil o to, aby se plá-
ny na uspofiádání unikátní-
ho mezinárodního festivalu
Divadelní svût staly reálné. 
Jako primátor hodnû ceny
udûlujete. Jak˘ je pocit nao-
pak ocenûní pfiebírat? Máte
radost? 
Není cena jako cena. Pokud
se Kfiídel t˘ká, jsem mile pfie-
kvapen. Tuto cenu udûlují lidé,
jejichÏ práce jsem si vÏdy vel-
mi váÏil. TakÏe pocit je to pfií-
jemn˘. Navíc mi ukaÏte chla-
pa, kter˘ aspoÀ jednou v Ïivo-
tû nechtûl mít kfiídla.

Jak hodnotíte kulturní dûní v nejvût‰ím mûstû 
republiky, jak sám Brnu rád fiíkáváte, protoÏe
Praha je kraj?  
Kultura je zrcadlem Ïivota, hodnotí ji náv‰tûvníci kul-
turních zafiízení. Pestrá nabídka, plná divadla, festi-
valy, muzea, … Kombinace klasiky i provokující mo-
derny, skvûlí umûlci. To je dne‰ní v˘jimeãné Brno,
jsem na nûj hrd˘.
Pro kulturu mívá Brno tradiãnû velmi otevfienou
ruku. Nebudete muset ale ubrat na dotacích,
kdyÏ se teì v dobû krize ‰etfií úplnû v‰ude? 
Pfii své práci se snaÏím fiídit heslem: Doba je ‰pat-
ná? Jsi tu, abys ji zlep‰il.  
Co myslíte, nedostal jste ocenûní hlavnû proto,
abyste byl víc naklonûn Mûstskému divadlu
Brnu a tfieba sem „pfiilil“ více penûz?
Na to mû uÏ v‰ichni moc dobfie znají, aby vûdûli, Ïe
toto nehrozí. VÏdy jsem prosazoval pfii rozdûlování
financí systémová fie‰ení, kulturu nevyjímaje. A ne-
hodlám na tom nic mûnit.

Erik Pardus,
Jan Mazák

Zdenûk Junák,
Jan Mazák
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Jako primátor jste velmi zaneprázd-
nûn˘, pfiesto vás v divadelních
i koncertních sálech b˘vá vidût po-
mûrnû ãasto. Co vás nejvíce zaujalo
právû na prknech MdB a proã? 
Mûstské divadlo Brno Ïilo vÏdy velmi
osobitou atmosférou a nabízí reperto-
ár, kterému zkrátka nelze odolat.
Divadlo ke svému Ïivotu rozhodnû po-
tfiebuji a jeho náv‰tûvu vnímám  jako
slavnostní událost. Ne nadarmo se to-
tiÏ  fiíká: Ïivot bez slavností je jako ces-
ta bez hostince. A konkrétnû? Bylo to-
ho hodnû, napfi. Kum‰t nebo Tfii sestry
a samozfiejmû Bídníci. Proã? Dobrá
volba scénáfie, profesionální reÏie
a skvûlé herecké v˘kony.
Bídníci v reÏii Stanislava Mo‰i se
stali dokonce v Kfiídlech inscenací
roku. Líbili se vám? 
Slavná a známá díla to mají vÏdy tûÏ‰í, kritické oko
diváka je totiÏ ovlivnûno dosavadní zku‰eností
a vlastní pfiedstavou nové premiéry. Já jsem byl ale
nad‰en z brnûnsk˘ch Les Misérables, a nejen já.
O tom pfiece svûdãí udûlené ocenûní.  
MdB je v tuzemsku uznávanou scénou, jako má-
lokteré divadlo se mÛÏe py‰nit vyprodan˘mi sá-
ly a tak znaãn˘m zájmem divákÛ. Z pohledu pri-
mátora: dûlá vám takov˘ kulturní stánek radost?
Co to Brnu pfiiná‰í navenek?
Úspûch v‰eho „brnûnského“ mi pfiiná‰í radost.
Vûfiím, Ïe Brno má co nabídnout nejen sv˘m obyva-
telÛm, ale i sv˘m náv‰tûvníkÛm. Îe na‰e mûsto je
nejen dobr˘m domovem, ale kaÏdé potkání se s ním
mÛÏe b˘t velk˘m záÏitkem. Mûstské divadlo Brno je
toho dobr˘m pfiíkladem.
S pomocí mûsta, ale i kraje a ministerstva kultu-
ry se v Brnû pfiipravuje unikátní festival Diva-
delní svût, k jehoÏ pofiádání se spojila v‰echna
brnûnská divadla. Co si od toho projektu slibuje-
te a jak Brnu prospûje? 
Nov˘ festival Divadelní svût, kter˘ se uskuteãní
v Brnû ve dnech 11.-19. ãervna 2010, nabídne divá-
kÛm, ale i náv‰tûvníkÛm mûsta,
Ïánrovû pestrou pfiehlídku od ãino-
hry po pohybové divadlo, od klasic-
k˘ch her po alternativní performan-
ce. Souãástí devítidenního divadel-
ního maratonu budou i ãetné dopro-
vodné akce, jako jsou v˘stavy, dût-
ské dílny, workshopy ãi koncerty.
Navíc – dramaturgická linie kaÏdé-
ho roãníku bude opfiená o Ïijící di-
vadelní osobnost a pro rok 2010 se
role patrona ujal Václav Havel.
Mûsto Brno se tak bez nadsázky
stane divadelní Mekkou. 
Konec starého a zaãátek nového
roku s sebou vÏdy pfiiná‰í bilan-
cování. Jak vy hodnotíte uplynu-
l˘ch dvanáct mûsícÛ? 
Pfiipadám si jako ãlovûk, kter˘ kráãí
ve velkém krásném mrakodrapu,
kde je pokaÏen˘ v˘tah. Krok za kro-
kem, schod po schodu. V kaÏdém
patfie na vás ãeká fiada zkou‰ek
a úkolÛ, vrchol je v nedohlednu,

a pfiesto ho vidím. To leto‰ní patro ãi rok byl tûÏk˘,
ale zároveÀ úspû‰n˘.
UÏ víte, co byste rád zvládl v roce pfií‰tím? 
Nelze pominout, Ïe rok pfií‰tí bude rokem volebním.
âeká nás ale je‰tû spousta práce, a to ve v‰ech ob-
lastech. UÏ nyní se ale tû‰ím tfieba na festival
Janáãek Brno nebo na zcela nov˘, jiÏ zmínûn˘ festi-
val Divadelní svût.   
A na co se tû‰íte do divadla? 
Asi ãekáte, Ïe vyjmenuji nûkterá konkrétní díla, mu-
zikál Hello, Dolly nebo Ptákoviny podle Aristofana.
Ale já miluji pfiekvapení, takÏe na v‰echno. A vzkaz
pro Mûstské divadlo Brno? Zvednûte mû ze Ïidle,
rád tleskám vestoje!

HANA BURE·OVÁ: 
HERCI I INSCENACE JSOU JAKO MOJE DùTI
Kfiídla letos neminula ani úspû‰né Tfii mu‰ket˘ry.
Cenu kolegia revue Dokofián dostali právû za je-
jich dramatizaci a inscenaci reÏisérka Hana
Bure‰ová a ·tûpán Otãená‰ek. Mu‰ket˘fii byli
dokonce má dûtská láska, pfiiznává v rozhovoru
reÏisérka. 

Sylva Smutná,
Sylvie Mazáková

¤editel Stanislav Mo‰a,
Erik Pardus a Pavel Hamala
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V MdB sice oficiálnû stále hostujete, ale va‰e
jméno v programech uÏ tady zdomácnûlo. Od-
kdy se vlastnû datuje va‰e spolupráce s MdB?
A jak k ní vÛbec do‰lo? 
Se Standou Mo‰ou jsme se seznámili, kdyÏ je‰tû
studoval on JAMU a já DAMU a jeho roãník úãinko-
val v praÏském Disku v rámci soutûÏe vysok˘ch u-
mûleck˘ch ‰kol. Pak jsme se vídali sice jen nahodi-
le, ale vnímali jsme se, myslím, vÏdy navzájem kole-
giálnû a s respektem. V 90. letech mû pak potû‰il
nûkolika nabídkami ke spolupráci s MdB, které jsem
je‰tû tehdy z rÛzn˘ch dÛvodÛ nemohla pfiijmout.
KdyÏ jsem se koneãnû odhodlala, byl z toho v roce
2003 Kamenn˘ host aneb Prostopá‰ník. Inscenace
vznikala ve velmi vstfiícné pracovní i pfiátelské atmo-
sféfie, která pomohla odbourat mÛj syndrom urãitého
dûsu z navazování nov˘ch pracovních známostí,
a navíc se doãkala pûkného ohlasu, takÏe pak ne-
bylo pro Standu tûÏké mû pfiemluvit k dal‰í…
Pro nûkteré lidi je repertoár MdB podbíziv˘, ko-
merãní... Va‰e inscenace se ale takovému hod-
nocení vzpírají, pfiesto ani ony nemají o diváky
nouzi. Máte pro takov˘ „rozpor“ nûjaké vysvûtle-
ní?
Já jsem tomu samozfiejmû ráda, i kdyÏ vím, Ïe ne-
dosahují nûjaké extrémní ná-
v‰tûvnosti. Ale vím, Ïe je v dne‰-
ní dobû pfiirozené, Ïe bude di-
váãtûj‰í dejme tomu muzikál, ko-
medie nebo aspoÀ znám˘, ovû-
fien˘ titul, neÏ tfieba dosud nehra-
né drama ve ver‰ích. Asi to tak
bylo koneckoncÛ vÏdycky, ale
dnes je opravdu dost tûÏké pfii-
mût lidi se trochu zastavit, nûco
si pfieãíst, váÏnû se nad nûãím
zamyslet… Sama nejsem muzi-
kálov˘ fanda, ale z toho mála, co
jsem kdy vidûla, mi pfiipadá, Ïe
v MdB se muzikály dûlají na veli-
ce slu‰né úrovni, jistû ãasto dale-
ko lep‰í neÏ v Praze. A chápu, Ïe
tento Ïánr nûkdo prostû miluje
a Ïe takové divadlo je potfieba.
Já ostatnû taky stfiídám ráda
„tûÏkou dobu s lehkou“, dramata
s komediemi, je to forma nûjaké

du‰evní hygieny. V na‰em domácím
Divadle v Dlouhé (450 sedadel bez
pfiedplatného) se pofiád snaÏíme vy-
vaÏovat repertoár; vedle kusÛ lehãích
nasazujeme tituly nároãnûj‰í a nepro-
vûfiené, o kter˘ch pfiedem víme, Ïe
nemohou stoprocentnû naplnit hledi‰-
tû tfieba po 50 repríz. Ale ani ten zá-
bavn˘, takzvanû lehãí titul není moÏné
odfláknout a i tam je potfieba trvat na
jisté my‰lenkové nároãnosti a vysoké
kvalitû provedení - ostatnû je známo,
Ïe je leckdy tûÏ‰í udûlat dobrou kome-
dii neÏ tragédii.
Va‰i Tfii  mu‰ket˘fii byli zároveÀ no-
minováni i na diváckou cenu nejob-
líbenûj‰í inscenace.  Jak se vám da-
fií, Ïe se va‰e inscenace tak ãasto lí-
bí divákÛm i kritice?
SnaÏíme se se ·tûpánem Otãe-

ná‰kem (m˘m stál˘m dramaturgem) fiídit star˘m
pravidlem, aby inscenace zaujala nûãím „posluho-
vaãku i intelektuála“, aniÏ bychom se nûjak museli
podbízet nebo nad nûkoho povy‰ovat… no, a vlast-
nû se snaÏím, aby se to líbilo pfiedev‰ím mnû (a ·tû-
pánovi a je‰tû pár spfiíznûn˘m bytostem). Mám ra-
dost, Ïe nám Standa Mo‰a dÛvûfiuje a nechává nás
dûlat i to, co je divácky neovûfiené a ponûkud ris-
kantní. Já mám ráda spoustu slavn˘ch her, které se
s vût‰ím ãi men‰ím úspûchem hrají stále dokola, ale
moÏná právû proto je nechci dûlat. I proto se obrací-
me ãastûji k titulÛm neznám˘m nebo ménû zná-
m˘m, uÏ zapomenut˘m a sv˘m dílem se tak snaÏí-
me pfiispût k rozmanitosti ãeského divadla, neboÈ,
jak praví klasik: „Pracuj kaÏd˘ s chutí usilovnou na
národu roli dûdiãné, cesty mohou b˘ti rozliãné, v‰ak
vÛli v‰ichni mûjme rovnou...“
Na kterou z va‰ich inscenací vzpomínáte nejra-
dûji? 
Já zatím vzpomínám ráda na kaÏdou, dokonce bych
fiekla, Ïe se vlastnû v‰echny zatím podafiily, coÏ pro-
bÛh neznamená, Ïe nevím tfieba o jejich slabi-
nách!... MoÏná nejemotivnûj‰í záÏitek mám ze
Znamení kfiíÏe, ale tím nijak neodstrkuji ty ostatní.
V‰echno jsou to moje dûti. 

Hana Kováfiíková

Balet MdB
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Máte v souboru MdB nûjaké „oblíbence“, ktefií
pro vás znamenají sázku na jistotu?
Víte, herci jsou taky mé dûti, aspoÀ to tak chápu. Je
to velmi dÛvûrn˘ vztah, kter˘ s nimi navazujete bû-
hem zkou‰ení, opravdu skoro rodinn˘ svazek…
ReÏisér samozfiejmû musí zÛstat trochu stranou,
a v tom hledi‰ti je vÏdycky vlastnû stra‰nû sám, ale
právû proto je hodnû velké ‰tûstí, kdyÏ se mu – as-
poÀ s nûkter˘mi jedinci, nejlépe ov‰em s cel˘m tím
tûlesem, podafií b˘t ve spojení, srozumûní bez nûja-
k˘ch sloÏit˘ch vysvûtlování ãi diplomatick˘ch ‰a-
rád… Sázka na jistotu je vÏdycky o‰emetná záleÏi-
tost, v divadle je kaÏdá nová vûc jako „poprvé“, ni-
kdy nevíte, jak to dopadne. V˘hodou snad mÛÏe b˘t
to, Ïe uÏ právû máte s jist˘mi lidmi spoleãnou fieã,
která zkou‰ení usnadÀuje (a v tom je taky hlavní
plus souborov˘ch divadel). Je mi hloupé fiíkat „oblí-
benci“, zní to divnû, ale je fakt, kdyÏ tûch ‰est insce-
nací pfiehlédnu dozadu, zatím se mi v kaÏdé – i fií-
zením osudu - po‰tûstilo dûlat s Ondfiíãkem,
Mazákem a Skálou a nikdy mi to nevadilo, ani jim,
zdá se. Pûknû se mi pracovalo ale i s mnoha ostat-
ními… tfieba takov˘ Junák, dûlali jsme spolu jen jed-
nou, ale kdyÏ bude moÏnost, jistû ho zas ráda ob-
sadím. A tak bych mohla vyjmenovat celou fiadu dal-
‰ích…
Jak˘ titul pro Brno budete pfii-
pravovat v brzké budoucnosti?
To je vÏdycky potíÏ, hledání titulu.
Je‰tû to nemáme ujasnûné, vût‰i-
nou mi takové rozhodování trvá
stra‰nû dlouho. A patfií to k nejvíc
deprimujícím okamÏikÛm mého re-
Ïisérského Ïití. A jen o málo lehãí
je pak rozhodnout obsazení, zvlá‰È
kdyÏ je tolik lidí, s nimiÏ bych ráda
dûlala. Ale vÏdycky to nûjak uzraje,
chce to svÛj ãas. 
Divadelními reÏiséry b˘vají ãas-
tûji muÏi. Máte to vy jako Ïena
tfieba tûÏ‰í obhájit v konkurenci
svoje místo? Jste navíc velmi
úspû‰ná reÏisérka, nejste tím
muÏsk˘m kolegÛm trnem v oku?
Îeny to vût‰inou mají sloÏité, kdyÏ
chtûjí naplno dûlat takovou práci
a k tomu mít normální rodinu. Já

jsem to chápala jako normál, nutnost, a kdy-
bych mûla volit mezi dítûtem a divadlem, zvo-
lila bych dítû – a stejnû bych se asi k divadlu
nûjak dostala... Ale víte, já mûla ‰tûstí na
manÏela, kter˘ je i m˘m pracovním partne-
rem, na maminku, která hlídala dítû, a také,
Ïe aspoÀ v urãit˘ch vûcech jsem mûla jasno.
Îe jsem tfieba vûdûla, Ïe rad‰i neÏ vstoupit
do partaje, dûlala bych divadlo amatérsky ne-
bo tajnû… nebo vÛbec. Pro Ïenu - stejnû ja-
ko pro muÏe - je tûÏké vÛbec najít to „své mís-
to“, to znamená smysl… A taky je tûÏké udr-
Ïet si pofiád nûjak˘ pozitivní druh energie, a-
byste ji mohla dávat dál… A trnem v oku? Jak
to mám vûdût? Jestli ano, pak mû to samo-
sebou mrzí. Ale ten pocit jsem mûla snad jen
jednou, dvakrát v Ïivotû. A spí‰ myslím, Ïe
nûkomu se prostû mé divadlo nemusí líbit -
mnû se taky kaÏdé nelíbí - a ne Ïe bych byla
nûkomu vyslovenû trnem v oku. Mohlo by b˘t

i paranoické takhle uvaÏovat, Ïe? 
Co pro vás znamená Cena kolegia? 
No potû‰í, co jiného. Byl to tentokrát nápad Mo‰i, Ïe
mám dûlat Mu‰ket˘ry, a to ani nevûdûl, Ïe je to má
dûtská láska - takÏe to bylo o to tûÏ‰í. 

KULISÁK PAVEL HAMALA: 
JSEM RÁD, ÎE JSEM VYDRÎEL 
V‰echno musí klapat do puntíku, fiíká kulisák
Pavel Hamala. Ví, o ãem mluví – v Mûstském di-
vadle Brno pracuje nûkolik desítek let a umûlec-
k˘ soubor ho ocenil v anketû Kfiídla 2008/09
Cenou bezpeãného zázemí. 
âekal jste toto ocenûní? 
Upfiímnû fieãeno, po tûch odpracovan˘ch letech tro-
chu ano. Ale stejnû mû to pfiekvapilo a hlavnû ne-
smírnû potû‰ilo. Co k tomu víc fiíct?
Ve stejném divadle pracujete ãtyfiicet let. Kter˘
fieditel byl za tu dobu nejlep‰í? 
KaÏd˘ fieditel je vÏdycky nejlep‰í, ne? Ale váÏnû, do-
ba se mûní, nebylo to vÏdycky jednoduché. Nerad
vzpomínám na ty rÛzné „dosazované“, naopak dob-
r˘ ‰éf byl urãitû nezapomenuteln˘ Milan Pásek, ko-
neãnû ten uãil i souãasného fieditele, reÏiséra
Stanislava Mo‰u. Dne‰ní provoz a fungování divadla
je ale opravdu uÏ nûkde úplnû jinde neÏ pfied tûmi
ãtyfimi desítkami let. 

¤editel MdB 
Stanislav Mo‰a

a primátor mûsta Brna 
Roman Onderka

All X
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Kfiídla v této kategorii získala
poprvé. Co to pro vás zname-
ná? 
Velké pfiekvapení. Neãekaná
nominace mû moc potû‰ila, ale
uÏ vÛbec jsem nepoãítala s tím,
Ïe bych Kfiídla mohla získat.
Mám za sebou letos sice nûko-
lik krásn˘ch rolí, ale kolegyÀ,
které by si ocenûní zaslouÏily, je
hodnû. Moc si toho cením, je to
pro mne znamení, Ïe to, co dû-
lám, má nûjak˘ smysl.
Nezpychnete? 
Myslím, Ïe ne, jen jsem poÏá-
dala nûkolik kolegÛ, aby mi pfie-
stali tykat.
Popularita je jistû pfiíjemná,
ale má také své stinné strán-
ky. Nebojíte se ztráty soukro-
mí nebo útokÛ bulváru? 
Nevyskytuji se témûfi vÛbec na

akcích, kde bych se s bulvárními novináfii mohla set-
kat, ani je nijak nevyhledávám, ale pfiesto se mi nû-
kolikrát stalo, Ïe napsali nûco, co jsem nikdy nevy-
slovila, ani nezaÏila. TûÏko se tomu ãlovûk mÛÏe
bránit. Za opravdu povedenou historku povaÏuji mÛj
údajn˘ románek s Johny Deppem. 
Jak vy sama hodnotíte sezonu 2008/09? Na kte-
rou z rolí vzpomínáte nejradûji? 
Pro mne osobnû to byla pomûrnû nároãná, ale zá-
roveÀ zajímavá sezona. Zkou‰ela jsem, dá se fiíct,
nonstop, ale nemÛÏu si rozhodnû stûÏovat. Potkaly
mû samé krásné role. A myslím, Ïe nejen já, ale i di-
váci dostali zajímavou a pestrou nabídku kulturních
záÏitkÛ. NemÛÏu fiíct, kterou z rolí mám nejradûji, ale
v této sezonû mû potkala má dosavadní nejvût‰í pû-
vecká v˘zva - Evita, kterou jsem zdolala za pomoci
maminky, k níÏ chodím na hodiny zpûvu. 
A myslíte, Ïe právû tato postava byla „nejpopu-
lárnûj‰í“ i pro diváky? 
TûÏko fiíct, samotnou by mû to zajímalo. Osobnû si
myslím, Ïe by diváci dali pfiednost tfieba Eponinû.
Co vás ãeká v nejbliÏ‰í dobû za práci? 
Za pár dní zpívám mimo jiné i s Janou Musilovou na

¤eãeno oficiálnû jazykem pracovních smluv pra-
cujete jako vedoucí stavby, neoficiálnû jako kuli-
sák. V ãem spoãívá va‰e práce?
Mám na starosti stavby na jevi‰ti. I v tom se mnohé
zmûnilo, v‰echno je mnohem nároãnûj‰í, pfiibyly no-
vé technologie i materiály, které umoÏÀují budovat
na jevi‰ti skuteãnû obrovské a sloÏité konstrukce.
Napfiíklad scénu pro muzikál Bídníci stavíme bez
pfiehánûní cel˘ den. Obecnû platí, Ïe scény pro mu-
zikál b˘vají sloÏitûj‰í, na druhé stranû hodnû kompli-
kovaná je i stavba scény pro Tfii mu‰ket˘ry. 
Profesi kulisáka ale mnoho lidí vnímá spí‰ jako
nûco podfiadného, aniÏ by si uvûdomili, Ïe bez
bezpeãného zázemí to v divadle skuteãnû ne-
jde... 
I proto jsem rád, Ïe tato cena vÛbec existuje.
Skuteãnû ne kaÏd˘ divák si uvûdomuje, jak je dÛle-
Ïité, aby v‰e bylo pro pfiedstavení absolutnû per-
fektnû pfiipravené, protoÏe jinak by mohlo dojít k vel-
mi váÏn˘m zranûním. Jak je dÛleÏité, aby fungovalo
v‰e od prvního do posledního puntíku a mohl se tak
v hledi‰ti rozeznít ten velik˘ potlesk po úspû‰né pre-
miéfie.  
Chodíte do divadla i jako divák?
Velmi málo. Zamlada to bylo lep‰í, ale teì
v osmapadesáti pfiiznávám, Ïe b˘vám rád,
kdyÏ si od divadla trochu odpoãinu. 
âtyfiicet let dûláte divadlo, ale na rozdíl od
hercÛ a dal‰ích tvÛrcÛ zcela anonymnû.
Nelitoval jste nûkdy, nechtûl jste odejít?
Zpoãátku jsem odcházel tak desetkrát do
t˘dne... Ale jsem rád, Ïe jsem vydrÏel. 

HANA HOLI·OVÁ: 
POTKALY Mù SAMÉ KRÁSNÉ ROLE
Hlasy divákÛ vynesly Kfiídla Hanû
Holi‰ové, která se v anketû stala nejoblí-
benûj‰í hereãkou sezony 2008/09. Kfiehká
pÛvabná tmavovláska se uÏ chystá na
dal‰í roli v novém muzikálu Mûstského di-
vadla Brno Zdenka Merty a Zory Jandové
Nahá múza, kter˘ bude mít premiéru v ro-
ce 2010. 
Na rozdíl od nejpopulárnûj‰ího herce se-
zony 2008/09 Petra ·tûpána vy jste letos

8

Erik Pardus, Hana Bure‰ová,
·tûpán Otãená‰ek,

jef Kratochvil a Jan Mazák

Hana Kováfiíková
a Luká‰ Vlãek
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benefiãním koncertu Podepsáno srdcem za dopro-
vodu âeského národního symfonického orchestru.
Záznam koncertu by mûl b˘t vysílán o Vánocích
v âeské televizi. A taky jsem zaãala zkou‰et roli
Magdaleny v novém muzikálu Zdenka Merty a Zory
Jandové Nahá múza, kter˘ má premiéru v únoru
2010.
Program slavnostního veãera, pfii nûmÏ se Kfiídla
udûlovala, jasnû naznaãil, Ïe o pfiekvapení
v Mûstském divadle Brno nemusí b˘t nouze a Ïe
role se moÏná budou udûlovat univerzálnû bez
ohledu na pohlaví... Jakou muÏskou postavu
byste si chtûla zahrát? 
Nemám Ïádnou vysnûnou Ïenskou roli, ale tûch
muÏsk˘ch rolí, které by mû lákaly, je mnoho. VÛbec
mám pocit, Ïe co se t˘ká zajímav˘ch hereck˘ch pfií-
leÏitostí, jsou muÏi ve v˘hodû. Krásná herecká pfiíle-
Ïitost je podle mne role Kudykama v pfiedstavení
Kudykam, autorÛ Michala Horáãka a Petra Hapky,
ale nepohrdla bych ani Darrylem z âarodûjek z
Eastwicku.

PETR ·TùPÁN: 
PRO BULVÁR NEJSEM 
DOST SKANDÁLNÍ
Kfiídla pro nejoblíbenûj‰ího herce
Mûstského divadla Brno si za sezonu
2008/2009 odnesl Petr ·tûpán.
Nikoliv poprvé. Popularita mu ale pr˘
do hlavy nestoupne, na to je údajnû
uÏ moc star˘. 
Kfiídla pro nejpopulárnûj‰ího herce
jste si neodnesl poprvé. Co pro vás
zrovna toto ocenûní znamená? 
PokaÏdé to pro mne bylo tro‰ku pfie-
kvápko, tento rok jakbysmet. Mám po-
cit, Ïe jsem toho loni zas tak moc neo-
dehrál. V kaÏdém pfiípadû je to velká ra-
dost, kdyÏ se va‰e práce nûkomu líbí.
Nezpychnete? 
Myslím, Ïe na to jsem uÏ dost starej.
Popularita je jistû pfiíjemná, ale má
také své stinné stránky. Nebojíte se
ztráty soukromí nebo útokÛ bulváru?
Nebojím, i kdyÏ to není nic pfiíjemného.
Svoje obdobíãko jsem si s bulvárem

proÏil, a staãilo. Myslím, Ïe pro
nûj nejsem dost skandální.
Jak vy sám hodnotíte sezonu
2008/09? Na kterou z rolí
vzpomínáte nejradûji? 
Ta sezona mû moc bavila pro
rozmanitost práce, kterou jsem
mûl. Nejdfiív Tfii mu‰ket˘fii, krás-
ná ãinohra, pak Snûhurka, kde
jsem se mohl úãastnit pfiíprav,
velkomuzikál Bídníci a pak Tfii
sestry, znovu krásná práce nad
skvûl˘m textem. Kdybych mûl
fiíct jednu roli, tak by to byl asi
Javert v Bídnících.
A myslíte, Ïe právû tato posta-
va byla „nejpopulárnûj‰í“
i pro diváky? 
To váÏnû nedokáÏu posoudit.
Co vás ãeká v nejbliÏ‰í dobû
za práci? 

Zaãaly zkou‰ky na Hello, Dolly!, která bude mít pre-
miéru v únoru. A dál se nechám pfiekvapit.
Program slavnostního veãera, pfii nûmÏ se Kfiídla
udûlovala, jasnû naznaãil, Ïe o pfiekvapení
v Mûstském divadle Brno nemusí b˘t nouze a Ïe
role se moÏná budou udûlovat univerzálnû bez
ohledu na pohlaví... Jakou Ïenskou postavu bys-
te si chtûl zahrát? 
Já bych to radûji nechal na m˘ch kolegyních, je jich
u nás v souboru spousta, krásn˘ch a ‰ikovn˘ch. Do
Ïensk˘ch ‰atÛ se váÏnû nehrnu, aby nám pfiedplati-
telé nezaãali ru‰it abonmá.

STANISLAV MO·A: 
DOBRÉ DIVADLO BUDE MÍT DIVÁKA VùâNù
Svá „kfiídla“ a energii ãerpá z divákÛ, pfiiznává
reÏisér a fieditel Mûstského divadla Brno
Stanislav Mo‰a. Právû jemu a jeho reÏii BídníkÛ
pfiipadla i Kfiídla za nejlep‰í inscenaci v sezonû
2008/2009.  
„Bídníky navíc mÛÏete velmi snadno pokazit.
Jsou obrovskou v˘zvou a stát pfied ní stylu na‰í

Andrea Kuãerová,
Erik Pardus
a Jan Mazák

Erik Pardus
a Hana Holi‰ová
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práce snad konvenuje,“ prohlásil jste v médiích
krátce pfied premiérou. Cítíte ocenûní také jako
satisfakci, máte jistotu, Ïe jako reÏisér jste
Bídníky skuteãnû nepokazil?
Zcela neskromnû fiíkám, Ïe jsem to nepokazil. Mám
radost z toho, Ïe pfiedev‰ím zahraniãní diváci, ktefií
k nám pfiijíÏdûjí a rekrutují se z fiad kolegÛ pÛsobí-
cích v branÏi, jako scénografové, reÏiséfii a dal‰í, fií-
kají, Ïe ta inscenace je lep‰í neÏ v New Yorku nebo
Lond˘nû. Jsou to divadelníci, takÏe bych to nenad-
hodnocoval, ale vím, Ïe na‰e inscenace v kaÏdém
pfiípadû není hor‰í. Tû‰í mne to tím víc, protoÏe to
nesouvisí jen s mou reÏií, ale s tím, Ïe v na‰em di-
vadle jsou nyní takové realizaãnû-produkãní pod-
mínky, které umoÏÀují pfiipravit i tak nároãné dílo,
kde je napfiíklad zcela originální verze scénografie ãi
celá ‰kála kost˘mÛ, jichÏ je na ãtyfii sta kusÛ. Ale tím
nejpodstatnûj‰ím je technicky fieãeno personální vy-
bavení celého souboru. Orchestrem poãínaje, kter˘
je tento témûfi operní part schopen zahrát na mimo-
fiádnû skvûlé úrovni, aÏ po kolegy na jevi‰ti. Obsadit
tento muzikál v nûkter˘ch rolích dokonce nûkolika-
násobnû je v repertoárovém divadle na‰eho typu
vûc na svûtû neb˘valá. V‰ude se na to vypisují kon-
kursy, komplikovanû se shánûjí herci – a to, Ïe my
disponujeme takov˘m souborem, je
úkaz. 
Kdy si vlastnû reÏisér fiekne, Ïe se
mu inscenace povedla? Po ús-
pû‰né premiéfie? Po dobr˘ch kri-
tikách? Nebo kdyÏ pfiebírá nûja-
kou cenu? 
Ceny jsou to poslední. Mnohokrát
jsem byl v Ïivotû svûdkem, kdy je
dostávali lidé, ktefií si je nezaslouÏili,
nebo to byl jen úradek nûjakého u-
skupení, jehoÏ ãlenové se domluvili.
To není samozfiejmû pfiípad Kfiídel,
o nichÏ rozhodují v˘hradnû hlasy di-
vákÛ. Ale kdysi jsem mûl tendenci
poznávat strukturu obecenstva a je-
ho názory. Dokonce jsem nechal
v roce 1994  udûlat sociologick˘ prÛ-
zkum, abych zjistil, kdo k nám vlast-
nû chodí. Po pfieãtení perfektnû
zpracovan˘ch v˘sledkÛ  jsem v‰ak

nebyl o nic moudfiej‰í. Zjistil jsem, Ïe na-
konec rozumím jedinému diváku, a to
nûkdy je‰tû komplikovanû, a tím jsem já.
CoÏ tro‰ku souvisí i s oním reÏisérsk˘m
úspûchem nebo neúspûchem. Po ne-
dávné krásnû pfiijaté premiéfie Probu-
zení jara se mû ptali diváci, jestli jejich
nad‰ení sdílím. Tak jsem popisoval, co
v‰echno se na té premiéfie, která byla
senzaãní, je‰tû technicky i jinak nepo-
vedlo. Ale to v‰echno jsou uÏ jen moje
oãi, v nichÏ nûkteré inscenace nemusejí
b˘t zcela dokonalé, a pfiitom se setkají
s obrovsk˘m úspûchem. Na druhé stra-
nû jsou okamÏiky, kdy jsou tvÛrci nad‰e-
ním bez sebe, ale nikomu se to nelíbí. Já
mám zatím to ‰tûstí, Ïe pokud je spoko-
jen mÛj divák, tedy já, b˘vá spokojeno
i obecenstvo. A ona míra ztotoÏnûní je
pomûrnû veliká. 
Podle va‰ich slov se Bídníci hrají
hlavnû o lidské vá‰ni – proã právû to-

to téma? Láska – ale i touha mûnit svût – jsou to-
to skuteãnû témata dne‰ka, kdy jsou mûfiítkem
v‰eho hlavnû peníze a kdy spí‰ pfievaÏuje snaha
uzavfiít se v soukromí za vysok˘m plotem?
Myslím, Ïe právû na bázi tûch nejbídnûj‰ích pomûrÛ
ãlovûku zÛstává jako hlavní téma jeho existence
právû nûco, co mÛÏeme naz˘vat vá‰ní. Mezi naro-
zením a smrtí neexistuje nic v˘znamnûj‰ího neÏ lás-
ka, coÏ je právû jedna z podob vá‰nû. Tou dal‰í je
ale i nenávist, zaujatost Ïivotním cílem... Tak, jak
jsou generace za sebou v lineárním historickém Ïi-
votû lidstva, se v‰e opakuje. KaÏdá generace si to,
ãemu já fiíkám vá‰eÀ, uÏívá mûrou vrchovatou.
A mûnit svût? Chovat se vskutku aristokraticky? To
je nádherná moÏnost právû pro ty nejbídnûj‰í…
Spoãítal jste si uÏ, jestli máte jako reÏisér na
svém kontû víc muzikálÛ nebo je‰tû pfievaÏují
klasické ãinohry?
Rozli‰uji divadlo jen na dva Ïánry, a to divadlo dob-
ré a nudné. KdyÏ se v‰ak ptáte, tak odhaduji, Ïe ten
pomûr bude tak dvû tfietiny ãinoherních reÏií na tfie-
tinu hudebních produkcí. Pomûr hudby a mluveného
slova je mi ale vlastnû lhostejn˘. MoÏná proto, Ïe si
o lidské fieãi myslím, Ïe je taky hudbou. Není náho-

10

Erik Pardus
a Hana Holi‰ová

Milan Nûmec

DOKORAN leden 2010  18.12.2009 12:22  Stránka 10



dou, Ïe ta nejvût‰í dramata se pí‰ou ve ver‰ích.
A ver‰ není niãím jin˘m neÏ nádhernû rytmizovan˘m
a melodick˘m jazykem. Pro mne je i ãinohra hudeb-
ní událost.
A dá se fiíct, co radûji reÏírujete a proã?
Je mi jedno, jestli to, co reÏíruji, je opera, koncertní
provedení nebo muzikál ãi ãinohra. Mám to ‰tûstí, Ïe
uÏ pomûrnû dlouhá léta si mohu vybírat, co budu dû-
lat. Z tûch zhruba 150 inscenací, které jsem reÏíro-
val, jsem jenom u dvou skfiípal zuby, Ïe je dûlat ne-
chci, ale byl jsem mlad˘ a nemohl jsem jinak. Ta jed-
na mûla nakonec na stovku repríz a byla docela ús-
pû‰ná, ale tu druhou jsem radûji zapomnûl, protoÏe
i ta realizace tro‰ku odpovídala mé nechuti. Pokud
ãlovûk dûlá nûco s vnitfiní nechutí, musí to b˘t na té
práci poznat. 
Bídníci, Evita, Probuzení jara, Hello, Dolly! – to, co
„normálnímu“ divadlu vystaãí na nûkolik sezon,
MdB „na‰lapalo“ bezmála do jednoho roku. A to
ani nepfiipomínám, co v‰echno uÏ jste publiku
nabídli. Je je‰tû kam jít dál? Prozradíte, co byste
tfieba rád je‰tû do moravské metropole pfiivezl?
Je spousta i jin˘ch krásn˘ch muzikálÛ. Napfiíklad mû
velmi tû‰í, Ïe se u nás v divadle v roce 2010 ode-
hraje ãeská premiéra muzikálu Mary Poppins.
Máme pfied sebou i dal‰í velké tituly,
které bych teì jen nerad kvÛli konku-
renci prozrazoval. Obecnû se dá fiíct,
Ïe v Evropû se kaÏdoroãnû realizuje
na sto premiér hudebních pfiedstave-
ní, pofiád se nûco pí‰e v oblasti hu-
debního divadla, takÏe je nepfieberná
spousta nádhern˘ch titulÛ, které leÏí
pfied námi. Pokud se t˘ká hudebních
premiér, pfiiznávám, Ïe já mám jasno
do konce roku 2012. Samozfiejmû bu-
deme nastudovávat i pÛvodní ãeské
produkce, napfiíklad Muchovu epopej
v pojetí reÏiséra a v˘tvarníka ·imona
Cabana a skladatele Ale‰e Bfieziny,
mám radost, Ïe se po dvaceti letech
s Jirkou Îáãkem a Zdenkem Mertou
vracíme k Ptákovinám podle Aristo-
fanov˘ch PtákÛ, na fiadû je i druh˘ díl
mé trilogie se Zdenkem Mertou – ten-
tokrát Oãistec. 

Nemáte strach, Ïe se blíÏí chvíle,
kdy zájem o muzikál pfiece jen o-
padne? 
Nedávno jsem se vrátil z Lond˘na,
kde se vÏdycky cítím jako v divadel-
ním nebi, protoÏe vycházeje z diva-
dla pro tfii tisíce divákÛ potkávám ná-
v‰tûvníky, ktefií vycházejí z toho pro-
tûj‰ího o dvou tisících sedadlech
a vpravo a vlevo jsou dal‰í divadla,
kde se hraje pro podobné poãty di-
vákÛ. Vedle sebe najdete operu, ãi-
nohru, muzikály, i kouzelník má na
jevi‰ti vlastní show pro osmnáct set
divákÛ... Nejsem fale‰n˘ optimista,
ale dobré divadlo bude mít svého di-
váka vûãnû. ProtoÏe kontakt Ïivé by-
tosti s Ïivou bytostí je nenahraditeln˘
studen˘mi médií.
V‰ude se skloÀuje slovo krize, li-
dé se bojí o práci, ‰etfií. Po-

zorujete to i v divadle? SníÏila se náv‰tûvnost? 
Zatím ne. A kdyÏ fiíkám, Ïe zatím, tak doufám, Ïe se
toho ani nedoãkáme.
Pokolikáté jste uÏ Kfiídla získal a za co? 
Jejda, to nevím. Tak tady v kanceláfii mám jedna,
dvû, doma vím asi o pûti... takÏe tak nûjak.
Co pro vás Kfiídla znamenají?
Nevnímám je jen jako ocenûní mé osoby. ReÏisér si-
ce urãuje spoustu vûcí, ale vÏdy to pfiijímám jako v˘-
raz úcty k práci v‰ech kolegÛ, ktefií se na tvorbû in-
scenace podíleli, a to nejen na jevi‰ti. Jak ãlovûk
dbá na to, aby, co bylo vyrobeno, bylo také správnû
uÏito, tak to, aby se ti, ktefií dílo nastudovali, setkali
s úspû‰nou odezvou obecenstva, je pro mne je‰tû
vût‰í zodpovûdnost, neÏ jen ten titul nepokazit. 
Co vám dává kfiídla?
Sedávám tady nûkdy veãer, kdyÏ diváci pfiicházejí
do divadla, mám moÏnost b˘t mezi nimi v nabitém
sálu a vnímat jejich reakce a zaujetí. TakÏe kdyÏ je
mi nûkdy jinde nûjak ouzko, tak si vzpomenu na to,
Ïe ten Ïivot má právû skrz toto divadelní ãinûní svÛj
hlubok˘ smysl. 

Jifiína Kube‰ová, 
foto jef Kratochvil a Marie Bradová
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a o t˘den pozdûji si vytanãila první místo
profesionálních taneãnic toho Ïánru
v Berlínû. Katefiina je krásná jako v‰ech-
ny hereãky tohoto divadla, má modré oãi
a moc hezky se smûje. Zapomnûl jsem
se zeptat, jak to dûlá s muÏi, ktefií touÏí po
její blízkosti, musí jich b˘t hodnû. Ale to
nechÈ zÛstane jejím tajemstvím...
Povídáme si veãer v divadelním sklípku
pfied pfiedstavením BídníkÛ, kde Katefiina
hraje a zpívá dospûlou Cosettu, kdyÏ ko-
lem nás prochází malá Cosette v typic-
kém ãepci. „Taky jsem byla malou
Cosettkou,“ reaguje hereãka.
Kde a kdy?
V roce 1992, kdyÏ mi bylo devût, jsem vy-
hrála konkurs, pfiihlásila mû maminka.
Bydlela jsem tehdy s rodiãi doma v Praze,
tam jsem se taky narodila. Vystupování
na jevi‰ti Divadla na Vinohradech s tako-
v˘mi lidmi jako Jan JeÏek, Lucie Bílá,
Helena Vondráãková, Jifií Korn a Karel
âernoch na mû udûlalo velk˘ dojem.
V‰echno jsem tenkrát vidûla sv˘ma dût-
sk˘ma oãima a vnímala to nûkolikaná-
sobnû silnûji, dodnes si vybavuji nûkteré
pocity a situace. UÏ tehdy jsem si fiíkala,
Ïe bych nûco takového mohla dûlat.
V praÏsk˘ch Bídnících jsem se také set-
kala s Janou Musilovou, po letech spolu
hrajeme na zdej‰ím jevi‰ti. 
Kdybyste nevyhrála mezi desítkami u-
chazeãek onen konkurs, nebo kdyby
vás maminka tehdy vÛbec nepfiihlási-
la, dûlala byste dnes divadlo?
Kdoví, moÏná ne. Ale zpívat jsem chtûla,
vÏdy mû muzikály bavily, takÏe asi bych si
k tomu nûjakou cestiãku na‰la.
Jestli dovolíte, namísto otázky zhus-
tím ãást va‰eho curriculum vitae, aby
zbylo místo na orientální tanec.
Maminka, va‰e dobrá víla, vás dala na
tanec v pûti letech, uãila jste se v pfií-
pravce pfii Národním divadle v Praze,

od dûtství jste rovnûÏ zpívala. Dva roky jste
strávila na Státní taneãní konzervatofii Praha,
pak jste studovala na Hudebním gymnáziu Jana
Nerudy na ÎiÏkovû, po maturitû, k níÏ patfiil i ab-
solventsk˘ pûveck˘ koncert, vás vzali v Brnû na
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KATE¤INA KREJâOVÁ 
HRAJE, ZPÍVÁ, TANâÍ 
A K TOMU JE·Tù ORIENTÁLNÍ TANEC
K rozhovoru s Katefiinou Krejãovou bych po-
tfieboval dvakrát více místa, protoÏe není „jen“
skvûlou muzikálovou hereãkou, n˘brÏ také
‰piãkovou taneãnicí orientálního tance. Své
pohybové schopnosti a dovednosti vyuÏívá na-
pfiíklad pfii ztvárnûní postavy Anny v muzikálu
Probuzení jara. „Mám dvû nejkrásnûj‰í za-
mûstnání - zpívám v divadle a uãím orientální
tanec. Pracuji témûfi permanentnû, a kdyÏ mám
chvíli volno, tak pfiem˘‰lím, jak dvû milované
práce skloubit dohromady,“ fiíká s úsmûvem.
AÏ na jejích internetov˘ch stránkách jsem si
pfieãetl, Ïe v polovinû ãervna 2009 získala prv-
ní místo na prestiÏní celosvûtové soutûÏi orien-
tálních taneãnic v Káhifie - jako první âe‰ka -

V OSLNùNÍ
S Du‰anem Vitázkem, Zuzanou
Maurery a Stanislavem Mo‰ou
pfii dûkovaãce muzikálu
âarodûjky z Eastwicku

KATE¤INA
KREJâOVÁ
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JAMU, obor muzikálové herectví. Absol-
vovala jste v roce 2007, ve ãtvrtém roãní-
ku jste konkursem získala ve zdej‰ím di-
vadle roli Jennifer v âarodûjkách
z Eastwicku. Ve zdej‰ím angaÏmá jste od
ledna 2008. A teì fieknûte, jak se vám rej-
dí po jevi‰ti Hudební scény v roli Anny pfii
Probouzení jara?
Bájeãnû. Tû‰ím se na kaÏdé pfiedstavení.
Nejvíce mû asi baví na‰e spoleãná píseÀ
Totální shit, coÏ je úplnû ukázkov˘ protest-
song a v celé hfie je vyvrcholením stfietu me-
zi námi dospívajícími a mezi dospûl˘mi. Je to
úÏasn˘ muzikál, nádherná hudba, celkové
pojetí, i pfiíbûh je velmi siln˘. S niãím takov˘m
jsem se je‰tû nesetkala. KaÏdé pfiedstavení
mû dojímá. Myslela jsem, Ïe pláã s premié-
rou odejde, neode‰el. Asi bych ani nemûla
pfiiznávat, Ïe na kaÏdém pfiedstavení bre-
ãím…
Ale já jsem na vás asi z páté fiady nic ne-
vidûl...
To je docela moÏné, protoÏe na pohfibu
Morice kleãíme v‰ichni vzadu, tak to asi není
vidût, a kdyÏ se pak vracíme na svoje místa,
uÏ jsme ve tmû. 
Jak tedy vnímáte cel˘ pfiíbûh?
Je ostfie zasazen do konkrétní prudérnûj‰í
doby, není to souãasnost. V mnoha ohledech
je ale velmi aktuální, protoÏe situace, které se
v nûm odehrávají, mÛÏeme proÏít i dnes.
Vûfiím, Ïe na diváky mÛÏou nûkteré scény
pÛsobit moÏná aÏ hodnû depresivnû. Urãitû
jsou v hledi‰ti Ïeny, které tfieba tatínek v dût-
ství obtûÏoval. ¤íkaly mnû holky, které sedí
za námi na jevi‰ti jako divaãky, Ïe obãas
kouknou do hledi‰tû a vidí tfieba paní, která
vÛbec nezvládá dívat se na postavu Marty pfii
zpûvu písnû o tom, jak ji tatínek znásilÀuje,
obtûÏuje. Jiná divaãka se ani nemohla dívat,
zakr˘vala si obliãej. ¤ekla bych, je to taková
tro‰ku oãista, dotkneme se tam v‰eho moÏného.
Nikdy jsem takov˘ druh muzikálu nedûlala, myslím
si, Ïe mÛÏeme mluvit dokonce o novátorském pfií-
stupu autora. Na rozdíl od klasického muzikálu je
totiÏ pfiíbûh jeho hlavní souãástí, je to v podstatû ta-
kov˘ dramatick˘ opus podle pfiedlohy Franka
Wedekinda a hudba úÏasnû dokresluje
cel˘ dûj. Opravdu moc se mi líbí texty, rá-
da bych za nû podûkovala pfiekladateli pa-
nu Jifiímu Joskovi. Na Probuzení jara se
bylo podívat uÏ mnoho m˘ch znám˘ch
a v‰ichni byli nad‰eni. ¤ekla bych, Ïe ce-
l˘ muzikál je zároveÀ i takovou katarzí.
Vy se na diváky nekoukáte?
Podívám se jen pfii rozsvíceném hledi‰ti
na zaãátku, pak jsou vidût jen pfiední fiady.
Já se ale nedívám, rozptylovalo by mû to.
Sleduji pfiedstavení, v‰echny postavy na
jevi‰ti jsou zároveÀ diváky. 
A co tedy role Anny, jaká je?
Probuzení jara je takov˘ t˘mov˘ muzikál,
stojí na nás v‰ech, jsme jeho souãástí od
zaãátku do konce. Anna je dospívající dív-
ka, která, stejnû jako její kamarádky, pohr-
dá dospûl˘mi a má chuÈ bojovat za lep‰í
svût. Musím se ale pfiiznat, Ïe s nûkter˘mi

slovy, které jako Anna fiíkám, vnitfinû nesouhlasím.
Pfiece jen uÏ jsem dospûlá a dívám se na to v‰ech-
no jinak. Nicménû je zajímavé sledovat i ten stfiet
dvou svûtÛ ve mnû samotné.  
KdyÏ vynechám va‰e role ve studiu Marta
v rámci studia JAMU, dûtské baletní role ve
Stavovském divadle a pozdûji úãinkování v br-

S Petrem Gazdíkem
v muzikálu Bídníci,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Jakubem Uliãníkem
v muzikálu âarodûjky z Eastwicku,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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nûnské Polárce, shledávám, Ïe v ãinohfie moc
nehrajete...
V Mûstském divadle Brno jsem zatím obsazená ne-
byla. âinohra by mû urãitû bavila, ale muzikál je
muzikál, mám ráda zpívání a tanec. 
Budu opût sumarizovat: v Mûstském divadle
Brno jste vytvofiila kromû Jennifer také Aloisii
Weber v muzikálu Mozart!, Katku v Markétû
Lazarové, schovanku v Mam’zelle Nitouche,
tanãíte v muzikálech Peklo, Balada o lásce
a v Evitû, kde také hrajete a zpíváte roli Ermindy.
Vynechal jsem roli Cosetty, urãitû k ní máte
zvlá‰tní vztah.
Bídníci jsou nejkrásnûj‰í muzikál, kter˘ znám. Ke
Cosettû se nostalgicky vracím po 17 letech od praÏ-
ského uvádûní a opût zpívám po boku Jana JeÏka
v roli Jeana Valjeana. Za Cosettu jsem velmi vdûã-
ná, je to krásná role, moc jsem ji chtûla dûlat, jsem
ráda, Ïe se mi to v Mûstském divadle splnilo.
Jako praÏskou rodaãku Ïijící ‰est let v Brnû -
netáhne vás nûco zpátky?
Ráda bych se vrátila domÛ k rodinû, ale to bohuÏel
zatím nejde a vlastnû ani nevím, jak to bude do bu-
doucna. Doma jsem teì v Brnû, mám to tady ráda.
Do Prahy bych se mohla vrátit, vyuãovala bych tam
orientální tanec, uÏ mû párkrát pfiemlouvali, ale já
jsem nechtûla, protoÏe mû tady drÏí divadlo. A prá-
ci v muzikálech bych tam asi nesehnala. V Praze
platí jiná pravidla, musela bych b˘t více mediálnû
známá. Jsem hroznû ‰Èastná, Ïe mÛÏu dûlat muzi-
kál v Brnû, v tomto divadle. Tady se dûlají krásné ti-
tuly. Kde jinde bych mohla dûlat Probuzení jara tfii
roky po broadwayském uvedení? Jen málo divadel
má takové moÏnosti a my tady máme dokonce sa-
mostatnou hudební scénu, není to úÏasné?
Jak jste se dostala k orientálnímu tanci? A vÛ-
bec, jak se díváte na orient, na islám?
Po konzervatofii se mi zaãalo st˘skat po pohybu,
tak jsem zkusila orientální tanec. Dnes uÏ to bude
pfiibliÏnû devût let. Jsem vlastnû moc ráda, Ïe jsem
taneãní konzervatofi nakonec nedostudovala, proto-
Ïe jinak bych se k orientu nedostala. Nejprve jsem

se zaãínala vzdûlávat v Praze, poté v zahraniãí
a posledních pár let jezdím do Káhiry, kde vyuãuje
mnoho m˘ch taneãních uãitelÛ, specializuji se na e-
gyptsk˘ styl. MoÏná vás to pfiekvapí, ale jeden
z m˘ch hlavních uãitelÛ je muÏ. Kulturu Orientu
mám ráda, ale arabsk˘ svût nevnímám nijak pozi-
tivnû. Líbí se mi sice tamûj‰í pfiístup k rodinû a ro-
dinná soudrÏnost, Arabové jsou pfiátel‰tí lidé, ale
celkov˘ pfiístup k Evropankám je velmi povrchní. Je
vlastnû zvlá‰tní, Ïe v takovém svûtû vznikl orientál-
ní tanec, nemyslíte? Na jednu stranu jsou zde Ïeny
zahalené a na druhé tanãí orientální tanec s odha-
len˘m bfií‰kem. Nicménû v souãasné dobû tento typ
tance baví Ïeny na celém svûtû, nejen ty orientální.
Je to krásné a velmi nároãné umûní. 
Mohla byste orientální tanec struãnû charakteri-
zovat?
Tanec musí vÏdy vycházet z hudby. ZáleÏí na tom,
jak˘ styl tanãíte. Z folklorních tancÛ vznikl postupem
ãasu klasick˘ styl, kter˘ je velmi ovlivnûn baletem.
Mnoho pohybÛ vychází od pánve, proto se tento ta-
nec zapsal do povûdomí jako bfii‰ní. PouÏívají se
i rÛzné vlnivé pohyby, krouÏky a i takzvané shimmy
neboli tfias, kter˘ je pro orientální tanec tak charak-
teristick˘. Proto ho také netanãí pfiíli‰ ‰tíhlé dívky,
slu‰í Ïenám, které mají plné tvary. 
V republice jste povaÏována za jednu z nejlep-
‰ích profesionálních orientálních taneãnic. ¤ek-
nûte, co v‰echno vlastnû v tomto oboru dûláte?
V Brnû vedu pravidelné kurzy pro vefiejnost, pÛso-
bím jako hlavní lektorka v Centru Tance a pfiipravu-
ji taneãní vystoupení pro skupinu lektorek. Pfies ví-
kendy uãím napfiíklad v Praze nebo Plzni, jezdím
i do zahraniãí a také sama vystupuji - na rÛzn˘ch
soukrom˘ch akcích i na orientálních show.
KdyÏ jste ‰la na JAMU, uvaÏovala jste o angaÏ-
má v Mûstském divadle Brno?
Tehdy jsem o tom nepfiem˘‰lela, vûnovala jsem se
studiu. Pfii ‰kole jsem vyuãovala orientální tanec,
takÏe práci jsem mûla. KdyÏ pak ale pfii‰la nabídka
úãinkování v âarodûjkách z Eastwicku, neváhala
jsem.                        Jan Trojan, foto jef Kratochvil

Se Svetlanou Slovákovou
a Johanou Gazdíkovou

v muzikálu Probuzení jara,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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HELLO, DOLLY!
Pfiíbûh vdovy Dolly Leviové, „Ïeny, která dovede v‰e
zafiídit“, nabruãeného kupce z Yonkers Horáce
Vandergeldera, jeho pfiíruãích Kornelia a
Barnabá‰e, klobouãnice Ireny Molloyové a její po-
mocnice Minnie (a taky trochu Horácovy netefie
Ermengardy a jejího nápadníka Ambrosia Kempera)
není pfiíli‰ sloÏit˘. O to sloÏitûj‰í je jeho geneze, ne-
boÈ námût muzikálu skladatele Jerryho Hermana a
libretisty Michaela Stewarta je témûfi o sto tfiicet let
star‰í, neÏ Hello, Dolly! samotná. ¤eãeno vûtou roz-
vitou s pfiesnou datací – Hello, Dolly! (1964) je mu-
zikálovou adaptací veleúspû‰né komedie Thorntona
Wildera Dohazovaãka (1955), která je adaptací jeho
vlastní, podstatnû ménû úspû‰né hry Obchodník z
Yonkers (1938), která je adaptací klasické vídeÀské
fra‰ky Johanna Nepomuka Nestroye A jde se fiádit
(1842), jejíÏ pfiedlohou byla anglická jednoaktovka
Johna Oxenforda Dobfie stráven˘ den (1835)...a uÏ
toho nechme!

(AspoÀ do závorky dodejme, Ïe Nestroyova
fra‰ka doslova uhranula dvûma velk˘m ãesk˘m ko-

mikÛm – Jifiímu Voskovci a Janu Werichovi. Vytvofiili
celkem tfii její adaptace – v roce 1929 pod názvem
...si pofiádnû zafiádit, v roce 1938 coby Hlavu proti
Mihuli a v roce 1961 uÏ sám Werich námût je‰tû jed-
nou pfiepracoval pod názvem Teta z Bruselu. Na za-
ãátku 80. let pak sáhl po Nestroyovi i u nás pfiedob-
fie znám˘ britsk˘ dramatik Tom Stoppard a vy‰il na
jeho osnovû v˘teãnou komedii s názvem Na flámu –
mûla nedávno svou ãeskou premiéru v praÏském
DISKu.)

Co se t˘ãe osudÛ muzikálu samotného, dejme
na chvíli slovo expertovi z nejpovolanûj‰ích, hudeb-
nímu publicistovi Jifiímu âernému: „Je‰tû pfied bro-
adwayskou premiérou muzikálu Hello, Dolly! se díky
chrapláku Louise Armstronga a gramofonové desce
rozlétla po svûtû titulní píseÀ. Získala potom dvû
Grammy (píseÀ roku 1964, vokální interpretace),
ãtyfiia‰edesátilet˘ král jazzu za ni získal svou první

zlatou desku a do dvou let ji nahrálo okolo dvou set
dal‰ích interpretÛ vãetnû tehdej‰ího semaforského
trumpetisty a zpûváka Jifiího Jelínka. (...) Na rozdíl
od titulní písnû nemûl samotn˘ muzikál Ïádn˘ rake-
tov˘ start: na poslední chvíli se je‰tû leccos mûnilo,
pfiibyla ãtyfii nová hudební ãísla a Ethel Mermanová,
pro niÏ Herman hlavní roli psal, ji odfiekla kvÛli jiné
práci. Po premiéfie v newyorském St. James
Theatre (16. 1. 1964) se ale pfiedstavení pfies dílãí
v˘hrady nûkter˘ch kritikÛ rychle rozÏilo; podle
Waltera Kerra bylo „nejlep‰í podobou ãisté muziká-
lové komedie, jakou kdy vidûl od své první náv‰tûvy
minstrel show“. Jako Dolly se vystfiídaly mj.
Astairova taneãní partnerka Ginger Rogersová,
Pearl Baileyová (v celoãerno‰ském obsazení!) a v
roce 1970 koneãnû i jedna‰edesátiletá Mermanová.
To uÏ se rok promítal i stejnojmenn˘ film reÏiséra
Gena Kellyho (s Barbrou Streisandovou, Walterem
Matthauem i Armstrongem) a inscenace – moÏná i s
touto pomocí – spûla ke sv˘m úctyhodn˘m 2844
pfiedstavením.“ Dodnes si tak Hello, Dolly! drÏí 13.
místo v tabulce nejúspû‰nûj‰ích broadwaysk˘ch

muzikálÛ v‰ech dob.
My jen doplÀme, Ïe od své ãeské premi-

éry v Hudebním divadle Karlín v roce 1966
„Dollyna“ zdomácnûla i u nás a Ïe na‰e u-
vedení je uÏ dvaadvacát˘m(!) na ãesk˘ch
jevi‰tích. Do Mûstského divadla v‰ak paní
Dolly Leviová vstupuje poprvé. Popfiejme jí,
aÈ se jí u nás líbí a aÈ mohou platit slova 

ústfiední písnû o tom, Ïe Dolly uÏ u nás navÏdy zÛ-
stává.

Hello, Dolly! bude uvedena v MdB v pfiekladu
Iva Osolsobû a Alexandra Kozáka, reÏii a choreo-
grafii Gustava Skály (vrací se k tomuto titulu jiÏ po-
tfietí!), scénû Martina âerného a kost˘mech
Romana ·olce. Dirigenty a autory hudebního na-
studování jsou Dan Kalousek a Jifií Petrdlík, dra-
maturgy Ondfiej ·rámek a Jan ·otkovsk˘. V hlav-
ních rolích se pfiedstaví Alena Antalová nebo Ivana
VaÀková (Dolly), Igor Ondfiíãek nebo Petr ·tûpán
(Vandergelder), Lenka Janíková nebo Ivana
Skálová (Irena), Mária Lalková nebo Tereza
Martinková (Minnie), Jakub Przebinda nebo Ale‰
Slanina (Kornelius) a Vojtûch Blahuta nebo Alan
Novotn˘ (Barnabá‰). Premiéra se odehraje 6. ú-
nora na Hudební scénû Mûstského divadla.

-j‰-

P¤IPRAVUJEME

Francis Veber
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â I N O H E R N Í  S C É N A

Thomas Bernhard: SÍLA ZVYKU
Dûj hry novodobého rakouského klasika, v posledním desetiletí
ãasto hraného a ãteného i u nás, se odehrává v maringotce cir-
kusového  fieditele Caribaldiho. Ten si kdysi dávno usmyslel, Ïe
nacviãí se sv˘mi zamûstnanci ve volném ãase SchubertÛv smyã-
cov˘ kvintet Pstruh. A tak se uÏ dvaadvacet let snaÏí pfiinutit
Îongléra, Krotitele, Vnuãku a Klauna, ktefií nemají k hudbû Ïád-
n˘ vztah, aby se nauãili hrát na klavír, housle, violu a basu... 
Síla zvyku je o touze po absolutní dokonalosti, která je v‰ak v ne-
sluãitelném rozporu s banální, v‰ední a poniÏující realitou. Hra
má svou komikou blízko k fra‰ce a varírováním opakování rÛz-
n˘ch situací i ke klauniádû ãi filmové grotesce. Protagonistou to-
hoto absurdního divadla, podobnû jako i v jin˘ch Bernhardov˘ch
hrách, je dominantní muÏská postava, jemuÏ se jeho megalo-
manská a tedy nenaplnitelná touha po dokonalosti stává krutou
i smû‰nou posedlostí, s níÏ tyranizuje a deprimuje své okolí a na-
konec i sebe. 
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Jan Mazák, Viktor Skála, Barbora Jelenová, Igor Ondfiíãek,
Michal Isteník.

Yasmina Reza: KUM·T 
Je to jen ãtrnáct let (psal se rok 1994), co nepfiíli‰ úspû‰ná fran-
couzská hereãka Yasmina Reza napsala konverzaãní komedii
pro tfii muÏe s prostink˘m názvem – Art (Umûní). V ãeském pfie-
kladu Michala LázÀovského Obraz, v Nûmecku Kunst, v Polsku
Sztuka, na Slovensku a posléze i v nûkter˘ch ãesk˘ch divadlech
Kum‰t. ObdrÏela za ni prestiÏní Molièrovu cenu, text byl od té do-
by pfieloÏen do 35 svûtov˘ch jazykÛ a úãinkovala v nûm nejedna
hvûzda francouzského, nûmeckého ãi anglického divadla.

Yasmina Reza od té doby napsala vícero pozoruhodn˘ch textÛ
(v ãesk˘ch divadlech mûly nejvût‰í ohlas její Tfii verze Ïivota), ale
triumfálnímu úspûchu Kum‰tu a zároveÀ jeho úãinné jednodu-
chosti se uÏ nepfiiblíÏila. Není divu. Ta hra má takfika geniální v˘-
chozí situaci – tfii mnohaleté pfiátele stfiedního vûku rozdûlí názor
na koupi jednoho z nich. Ten si totiÏ za nekfiesÈanské peníze po-
fiídí obraz. A ne ledajak˘. Bíl˘ obraz s bíl˘mi prouÏky od uznáva-
ného souãasného malífie. Prostû kus bílého plátna… Za diskusí,
je-li tato koupû v˘razem vytfiíbeného vkusu, nebo jen snobsk˘m
pozérstvím, tanou otázky podstatnûj‰í. AÏ po tu hlavní – co vÛ-
bec to na‰e kamarádství drÏí pohromadû? Je aÏ pfiekvapivé, jak
pfiesnou sondu do muÏsk˘ch je‰itností, póz a drobn˘ch lÏí Reza
jako Ïena podnikla. A jak svrchovanû vtipnou komediální formou
své poznání o moÏnostech a limitech „chlapského“ pfiátelství
nám coby divákÛm podává. 
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Erik Pardus, Viktor Skála a Luká‰ Hejlík nebo Patrik
Bofieck˘.

Alexandr Dumas st., Hana Bure‰ová, ·tûpán Otãená‰ek: 
T¤I MU·KET¯¤I
Nejnovûj‰í dramatizace slavného historicko-dobrodruÏného romá-
nu rozvíjejícího romantick˘ pfiíbûh o cti, vûrnosti a lásce na pozadí
politick˘ch intrik. Tfii nerozluãní pfiátelé, ãlenové královsk˘ch mu‰-
ket˘rÛ, stateãn˘ Athos, silák Porthos a subtilní Aramis nacházejí
nového druha ve veselém gaskoÀském ‰lechtici d'Artagnanovi.
Spoleãnû pak ãelí intrikám kardinála Richelieua, kter˘ se s pomo-
cí 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 záhad-
né minulosti hrdinÛ, rytífiskost mu‰ket˘rÛ a jejich vûrnost ‰lechtic-
k˘m zákonÛm cti vítûzí nad nástrahami mstivé Mylady i kardinála.
Tfii mu‰ket˘fii dodnes uchvacují sv˘m dobrodruÏn˘m pojetím, opti-
mismem a Ïivotní energií, s níÏ hlavní postavy úspû‰nû ãelí pfie-
káÏkám. V mu‰ket˘rské epopeji se Dumasovi podafiilo vytvofiit ob-
raz nezapomenuteln˘ch hrdinÛ, ktefií se díky morálním vlastnos-
tem, odvaze, vûrnosti a cti stali symbolem stateãnosti a rytífiskos-
ti. Dramatizace v˘jimeãnû úspû‰n˘ch spolupracovníkÛ na‰eho di-
vadla bude v mnohém pfiekvapující! 
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Michal Isteník, Igor Ondfiíãek, Petr ·tûpán, Jaroslav
Matûjka, Ladislav Koláfi, Ivana VaÀková, Pavla Vitázková, Eva
Jedliãková, Irena Konvalinová, Josef Jurásek, Viktor Skála,
Du‰an Vitázek, Zdenûk Bure‰, Robert Jícha nebo Luká‰ Vlãek,
Jan Mazák, Patrik Bofieck˘, Mária Lalková a dal‰í.

Carlo Goldoni: SLUHA DVOU PÁNÒ
Snad nejslavnûj‰í hrou Carla Goldoniho je pozdní komedie
dell’arte Sluha dvou pánÛ s ústfiední postavou omezeného
i mazaného Truffaldina. Vesel˘ pfiíbûh s milostnou zápletkou, ve
které dívka pfievleãená za muÏe hledá svého milého, jako by
ironicky vyvracel rãení, Ïe „nelze slouÏit dvûma pánÛm
najednou“. Av‰ak Truffaldino svou morálnû problematickou
aktivitou dokládá, Ïe tomu tak lze, a zároveÀ Ïe ãlovûk pfiitom
mÛÏe dojít i ‰tûstí.
Úprava a reÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Martin Havelka, Petra Jungmanová, Ladislav Koláfi, Pavla
Vitázková, Zdenûk Junák, Zdena Herfortová, Irena Konvalinová,
Patrik Bofieck˘, Michal Nevûãn˘.

Georges Feydeau: BROUK V HLAVù
Nejhranûj‰í hra francouzského dramatika Georgese Feydeaua,
rozpustilá fra‰ka Brouk v hlavû, patfií nejen k vrcholÛm tvorby sa-
motného autora, ale je zároveÀ shrnutím v‰eho, co francouzské
divadlo od doby Molièrovy tvorby dosáhlo. V tomto povedeném
kousku není o zábavu nouze: námûtem hry je vûc velice chou-
lostivá - manÏelské selhání. S ironií, vtipem a ‰armem je roze-
hrán  jednoduch˘ pfiíbûh o domnûlé nevûfie v hodinovém hot˘lku
U galantní koãiãky, do kterého jsou postupnû zatahovány v‰ech-
ny postavy hry. Bláznivá komedie je plná zcela neuvûfiitelnû vy-
stavûn˘ch humorn˘ch situací a skvostn˘ch gagÛ. Mimofiádnû
temperamentní inscenace, která je u divákÛ natolik populární, Ïe
se na repertoáru Mûstského divadla Brno drÏí uÏ tfiináct let, stojí
na hereck˘ch schopnostech v‰ech úãinkujících.
ReÏie, úprava a choreografie: Gustav Skála
Hrají: Jifií Dvofiák nebo Petr ·tûpán, Igor Ondfiíãek, Jana
Musilová, Erik Pardus, Ladislav Koláfi, Zdena Herfortová, Josef
Jurásek, Karel Mi‰urec, Mária Lalková nebo Markéta
Sedláãková, Robert Jícha nebo Tomá‰ Sagher, Zdenûk Junák,
Eva Gorãicová, Marcela Dürrová, Jan Kuãera a dal‰í.

Tennessee Williams: 
KOâKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ ST¤E·E
Mimofiádná hra je dílem Tennessee Williamse, jednoho z nejv˘-
znamnûj‰ích dramatikÛ 20. století a jeden z jeho nejv˘znam-
nûj‰ích textÛ (ovûnãen˘ i prestiÏní Pullitzerovou cenou) jistû ne-
tfieba zvlá‰tû pfiedstavovat. Staãí jen pfiipomenout ‰kálu svûto-
v˘ch hercÛ od Paula Newmana pfies Kathleen Turnerovou
k Laurenci Olivierovi, ktefií v této hfie, proslulé mimofiádn˘mi he-
reck˘mi pfiíleÏitostmi, dosahovali vrcholÛ své kariéry.
Podtitul „Koãky“ by mohl znít „rodinná oslava s tajemstvím“. Pan
Pollitt, miliardáfi a jeden z nejvût‰ích vlastníkÛ pozemkÛ na ame-
rickém Jihu, slaví své pûta‰edesáté narozeniny ve velkém stylu.
V‰ichni se veselí s ním, kromû syna Bricka, kter˘ se osamûle u-
píjí ve svém pokoji. Navíc „taÈka Pollitt“ dostává jeden neãekanû
velkolep˘ dárek navíc: jeho podezfiení, Ïe má rakovinu, bylo myl-
né. Nebo ne? Mistrná psychologická pitva napjat˘ch vztahÛ
v rámci jedné jiÏanské rodiny, kofienûná navíc nastávajícím bo-
jem o pfiípadnou pozÛstalost...
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Hana Brie‰Èanská, Luká‰ Hejlík, Pavla Vitázková, Jana
Gazdíková, Zdenûk Junák, Karel Mi‰urec, Patrik Bofieck˘, Milo‰
Kroãil 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 provinãního
mûsteãka, âechov sugestivnû zachycuje období konce 19. stole-
tí se v‰emi protiklady. Sestry touÏí pfiestûhovat se do Moskvy,
kde proÏily své dûtství. Jejich Ïivotní podmínky se v‰ak natolik
mûní, Ïe sourozenci ztrácejí moÏnost realizovat svoje plány.
Bratr Andrej se oÏení s mû‰Èaãkou Nata‰ou a postupnû se smi-
fiuje se sv˘m bezperspektivním osudem i Olga. Tragicky konãí
láska Iriny a barona Tuzenbacha, neradostn˘ je Má‰in rodinn˘ Ïi-
vot. Tyto matné «krásné du‰e» samy sebe zo‰klivují drásavou
v˘ãitkou, Ïe neumûjí uÏiteãnû Ïít.  Na jejich stescích a tr˘znivé
bezmocnosti âechov dokáÏe umûlecky zobrazit nejen celou eta-
pu 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 katastrofy rámcují vnitfiní kon-
flikty psychologicky propracovan˘ch postav, sráÏky mezi skuteã-
n˘mi a domnûl˘mi hodnotami. DÛleÏitou úlohu hraje lyrizmus.
Jednotlivé detaily, v˘roky i celková atmosféra dûje mají úÏasn˘
symbolick˘ charakter a dodávají  mimofiádn˘ zev‰eobecÀující
a nadãasov˘ ráz jedné z nejlépe napsan˘ch her svûtové diva-
delní literatury. ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Michal Isteník, Lenka Janíková, Markéta Sedláãková,
Ivana VaÀková, Svetlana Slováková, Milan Nûmec, Petr ·tûpán,
Vojtûch Blahuta, Jaroslav Matûjka, Jan Mazák, Jakub Przebinda,
Radek Novotn˘, Pavel Kunert, Eva Jelínková.

17

HRAJEME

DOKORAN leden 2010  18.12.2009 12:22  Stránka 17



LEDEN

18

âINOHERNÍ SCÉNA HUDEBNÍ SCÉNA

nedûle Francis Veber
18.00 Blbec k veãefii
pondûlí Francis Veber A1 
19.30 Blbec k veãefii
úter˘ Francis Veber E2
19.30 Blbec k veãefii
stfieda Francis Veber AB3 
19.30 Blbec k veãefii
ãtvrtek V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘, D. ·trunc       A4
19.30 Betlém
pátek V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘, D. ·trunc           A5
19.30 Betlém
sobota V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘, D. ·trunc         AB6
19.30 Betlém
nedûle Thomas Bernhard E7 
19.30 Síla zvyku
pondûlí Thomas Bernhard AB1
19.30 Síla zvyku
úter˘ Thomas Bernhard C2
19.30 Síla zvyku
stfieda Yasmina Reza PP1 
18.00 Kum‰t
ãtvrtek V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘, D. ·trunc           C4
19.30 Betlém
pátek V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘, D. ·trunc         AB5
19.30 Betlém
sobota Francis Veber A6 
19.30 Blbec k veãefii
nedûle Francis Veber D 
19.30 Blbec k veãefii
pondûlí A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek     
18.00 Tfii mu‰ket˘fii
úter˘ A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek     
18.00 Tfii mu‰ket˘fii
stfieda Carlo Goldoni
19.30 Sluha dvou pánÛ
ãtvrtek Koncertní pfiedstavení zakoupeno  
19.30 The Stars of Musical
pátek Francis Veber C5 
19.30 Blbec k veãefii
sobota Francis Veber AB6 
19.30 Blbec k veãefii
nedûle Georges Feydeau
15.00 Brouk v hlavû
nedûle Georges Feydeau
19.30 Brouk v hlavû
pondûlí William Shakespeare A2010
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
úter˘ William Shakespeare M2010
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
stfieda William Shakespeare R2010
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
ãtvrtek Tennessee Williams
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
pátek Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
sobota A. P. âechov        benefiãní pfiedstavení Pavla Kunerta
19.30 Tfii sestry
nedûle Tennessee Williams
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e

3.1.
4.1.
5.1.
7.1.
8.1.
9.1.
9.1.

10.1.
11.1.
13.1.
14.1.
15.1.
16.1.
17.1.
18.1.
28.1.
28.1.
31.1.

nedûle
16.00 Tfiíkrálov˘ koncert
pondûlí Michael Kunze, Sylvester Levay
19.30 Mozart!
úter˘ Michael Kunze, Sylvester Levay A2/AB2 
19.30 Mozart!
ãtvrtek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
pátek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.00 Les Misérables (Bídníci) zakoupeno
sobota Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
15.00 Les Misérables (Bídníci)
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)
stfieda S. Sater, D. Sheik
19.30 Probuzení jara
ãtvrtek S. Sater, D. Sheik A4/AB4  
19.30 Probuzení jara
pátek S. Sater, D. Sheik
18.00 Probuzení jara
sobota A. L. Webber, T. Rice
19.30 Evita
nedûle A. L. Webber, T. Rice
19.30 Evita
pondûlí A. L. Webber, T. Rice
19.30 Evita
ãtvrtek Jerry Herman, Michael Stewart vefi. generálka 
14.00 Hello, Dolly!
ãtvrtek Jerry Herman, Michael Stewart C4
19.30 Hello, Dolly!
nedûle Jerry Herman, Michael Stewart
19.30 Hello, Dolly!

3.1.
4.1.
5.1.
6.1.
7.1.
8.1.
9.1.

10.1.
11.1.
12.1.
13.1.
14.1.
15.1.
16.1.
17.1.
18.1.
19.1.
20.1.
21.1.
22.1.
23.1.
24.1.
24.1.
25.1.
26.1.
27.1.
28.1.
29.1.
30.1.
31.1.

ZÁJEZDY: 13. ledna hostuje MdB s komedií
Charleyova teta ve Skutãi, 17. 1. s muzikálem My Fair
Lady (ze ZelÀáku) v brnûnském Janáãkovû divadle 
a 29. v Kolínû. 22. ledna uvádí MdB muzikál Jesus
Christ Superstar v Hradci Králové.

Vojtûch Blahuta, Ondfiej Bábor
a Ivana Skálová 
v muzikálu Probuzení jara,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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ÚNOR

âINOHERNÍ SCÉNA HUDEBNÍ SCÉNA

stfieda Yasmina Reza P18 
18.00 Kum‰t
ãtvrtek Francis Veber
19.30 Blbec k veãefii
pátek Francis Veber
19.30 Blbec k veãefii
pátek Zdenek Merta, Zora Jandová vefiejná generálka
14.00 Nahá múza
pátek Zdenek Merta, Zora Jandová E5
19.30 Nahá múza
sobota Zdenek Merta, Zora Jandová premiéra, P
19.30 Nahá múza
nedûle Zdenek Merta, Zora Jandová premiéra
19.30 Nahá múza
pondûlí Zdenek Merta, Zora Jandová A1
19.30 Nahá múza
úter˘ Zdenek Merta, Zora Jandová A2
19.30 Nahá múza
stfieda Zdenek Merta, Zora Jandová A3
19.30 Nahá múza
ãtvrtek Zdenek Merta, Zora Jandová C4
19.30 Nahá múza
pátek Francis Veber zakoupeno 
19.30 Blbec k veãefii
sobota Georges Feydeau
19.30 Brouk v hlavû
nedûle Francis Veber E7 
19.30 Blbec k veãefii
pondûlí Francis Veber AB1 
19.30 Blbec k veãefii
úter˘ Francis Veber C2 
19.30 Blbec k veãefii
stfieda Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
ãtvrtek Zdenek Merta, Zora Jandová A4
19.30 Nahá múza
pátek Zdenek Merta, Zora Jandová A5
19.30 Nahá múza
sobota Zdenek Merta, Zora Jandová A6
19.30 Nahá múza
nedûle Zdenek Merta, Zora Jandová D
19.30 Nahá múza

1.2.
2.2.
3.2.
4.2.
5.2.
6.2.
7.2.
8.2.
9.2.

10.2.
11.2.
14.2.
15.2.
16.2.
17.2.
22.2.
23.2.
24.2.
25.2.
26.2.
27.2.

pondûlí Jerry Herman, Michael Stewart A1/AB1 
19.30 Hello, Dolly!
úter˘ Jerry Herman, Michael Stewart A2/AB2 
19.30 Hello, Dolly!
stfieda Jerry Herman, Michael Stewart A3/AB3 
19.30 Hello, Dolly!
ãtvrtek Jerry Herman, Michael Stewart A4/AB4 
19.30 Hello, Dolly!
pátek Jerry Herman, Michael Stewart A5/AB5 
19.30 Hello, Dolly!
sobota Jerry Herman, Michael Stewart premiéra, P 
19.30 Hello, Dolly!
nedûle Jerry Herman, Michael Stewart D/E7 
19.30 Hello, Dolly!
pondûlí Jerry Herman, Michael Stewart
19.30 Hello, Dolly!
úter˘ Jerry Herman, Michael Stewart C2/E2 
19.30 Hello, Dolly!
stfieda Jerry Herman, Michael Stewart
19.30 Hello, Dolly!
ãtvrtek Jerry Herman, Michael Stewart
19.30 Hello, Dolly!
nedûle J. Dempsey, D. P. Rowe          
18.00 âarodûjky z Eastwicku
pondûlí J. Dempsey, D. P. Rowe          
19.30 âarodûjky z Eastwicku
úter˘ J. Dempsey, D. P. Rowe          
19.30 âarodûjky z Eastwicku
stfieda J. Dempsey, D. P. Rowe          
19.30 âarodûjky z Eastwicku
pondûlí S. Sater, D. Sheik
19.30 Probuzení jara
úter˘ S. Sater, D. Sheik
19.30 Probuzení jara
stfieda S. Sater, D. Sheik
19.30 Probuzení jara
ãtvrtek A. L. Webber, T. Rice A2010/M2010 
19.30 Evita
pátek A. L. Webber, T. Rice R2010/X2010 
19.30 Evita
sobota A. L. Webber, T. Rice Z2010/T2010 
19.30 Evita

3.2.
4.2.
5.2.

12.2.
12.2.
13.2.
14.2.
15.2.
16.2.
17.2.
18.2.
19.2.
20.2.
21.2.
22.2.
23.2.
24.2.
25.2.
26.2.
27.2.
28.2.

ZÁJEZDY: 25. února hostuje MdB s komedií Sluha
dvou pánÛ v Bratislavû.

19

Erik Pardus, 
Luká‰ Hejlík

v komedii 
Blbec k veãefii,

reÏie: Zdenûk âernín

Zdenek Merta, Zora Jandová
NAHÁ MÚZA
‰ansonov˘ muzikál / svûtová premiéra
V meziváleãné PafiíÏi se scházejí umûlci z celého svûta, mûsto
Ïije umûním, ale nenápadnû se mezi bohému a smetánku vkrá-
dá i hrozba druhé svûtové války. Mûstem zní hlasy kamelotÛ
a umûlci hledají v barech a kabaretech své múzy. Jednou z nich
se stává i mladá taneãnice Magdaléna, která zasáhne do Ïivo-
ta 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, pokou‰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 pfií-
bûhu se znaãnou dávkou sarkasmu a nadhledu oÏívají obrazy,
barvy a koneãnû i opravdová Múza pfiipravená 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.
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H U D E B N Í  S C É N A

Michael Kunze, Sylvester Levay: MOZART!
Muzikál Mozart! pochází z pera nejúspû‰nûj‰ího libretisty konti-
nentální Evropy Michaela Kunzeho, kter˘ je ãesk˘m rodákem,
a amerického skladatele Sylvestera Levaye. Ve svûtové premié-
fie 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 gé-
nia s prÛmûrností, o jeho stfiet se spoleãností, o jeho snaze o-
svobodit se z pout konvencí, penûz a moci, rodiny, vãetnû vlast-
ního otce, Leopolda Mozarta, a stát se nezávisl˘m tvÛrcem.
JakoÏto umûlecky zaloÏen˘ ãlovûk se stává snadn˘m terãem po-
mluv, lÏí i lákadlem k intrikám. S mlad˘m Wolfgangem vystupuje
na jevi‰ti i mal˘ genius, zázraãné „porcelánové dítû", s nímÏ je u-
mûlec neustále bûhem svého Ïivota konfrontován – perfektní ro-
koková porcelánová figurka oproti ãlovûku a kontroverznímu u-
mûlci, kter˘ hraje karty, holduje alkoholu, miluje, sní, pere se

o svou svobodu. V âeské republice pak jde o vÛbec první nastu-
dování a uvedení jednoho z titulÛ 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 nebo 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. 

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg: 
LES MISÉRABLES (BÍDNÍCI)
Tento muzikál byl k dne‰nímu dni uveden ve více neÏ padesáti
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 nejlep‰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˘ produ-
cent Cameron Mackintosh, kter˘ objevil jeho bohatou muzikalitu,
emocionalitu a literární kvalitu a nechal je pfieloÏit do angliãtiny
a znovu zinstrumentovat. Pfiíbûh o uprchlém galejníkovi Jeanu
Valjeanovi, kter˘ vychází z Hugova slavného stejnojmenného ro-
mánu (1862), na‰el naprosto adekvátní zpracování v jevi‰tním
ztvárnûní, v nûmÏ se mistrnû prolínají pfiíbûhy hlavního hrdiny, je-
ho neúnavného pronásledovatele, policejního komisafie Javerta,
malé osifielé Cosetty, která najde domov a posléze i lásku stu-
denta Maria, zvrhle komické dvojice majitelÛ hospody
Thénardiérov˘ch, ktefií pfieÏívají za v‰ech reÏimÛ… To v‰e na po-
zadí boufilivé doby, kdy v ãervenci 1830 v PafiíÏi vyrostou bariká-
dy revoluce, jíÏ se mnozí hrdinové dûje také úãastní. Davové scé-
ny 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.

Steven Sater, Duncan Sheik: PROBUZENÍ JARA
Pfiíbûh skupiny mlad˘ch lidí na sklonku 19. století na motivy romá-
nu Franka Wedekinda v adaptaci Stevena Satera a Duncana
Sheika nab˘vá naprosto souãasn˘ charakter a jeho poselství je a-
larmující. Stále Ïivé mezigeneraãní problémy mezi rodiãi a dûtmi,
mezi dûtmi a uãiteli ad. - osobní ambice, touhy, frustrace, komple-
xy, rebelantství, neinformovanost, naivita, pokrytectví, vzájemné
nepochopení, pfiedsudky, malomû‰Èáctví - to v‰e, vãetnû sexuality
a prvních erotick˘ch záÏitkÛ, je tu odkryto s odvahou, nekompro-
misností a pfiirozeností mlad˘m lidem vlastní. Probuzení jara

(Spring Awakening) mûlo off-broadwayskou premiéru v ãervenci
roku 2006 v New Yorku, aby uÏ od 10. prosince téhoÏ roku puto-
valo pfiímo na Broadway, do divadla Eugena O’Neilla. Dílo získalo
11 nominací na prestiÏní ocenûní TONY, z nichÏ dostalo 8 za nej-
lep‰í muzikál, reÏii, hudbu, hlavního protagonistu aj. „Jednou za
generaci, máme-li ‰tûstí, se neoãekávanû objeví nov˘ muzikál,
kter˘ v‰e zmûní. To je to vzru‰ující na úspûchu uvedení Procitnutí
jara“ (New York Observer).
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jifií Mach nebo Ondfiej Bábor, Vojtûch Blahuta nebo Luká‰
Janota, Ján Jackuliak nebo Jakub Uliãník, Milan Nûmec nebo
Zdenûk Junák, Radek Novotn˘ nebo Vladimír ¤ezáã, Jakub
Przebinda nebo Luká‰ Vlãek nebo Robert Rozsochateck˘, Tomá‰
Novotn˘ nebo Viktor Polá‰ek nebo Ale‰ Slanina, Svetlana
Slováková nebo Ivana Skálová, Irena Konvalinová nebo Jana
Musilová, Johana Gazdíková nebo Marta Prokopová, Katefiina
Krejãová nebo Klára ·Èastná, SoÀa Jányová nebo Tereza
Martinková, Hana Holi‰ová nebo Michaela Horká a dal‰í. 
Vhodné pro mládeÏ od patnácti let.

A. L. Webber, T. Rice:  EVITA
Po svûtovém úspûchu muzikálu Jesus Christ Superstar se oba
autofii pustili do muzikálového zpracování Ïivotního osudu v˘-
znamné osobnosti novodob˘ch dûjin, Evy Perón. Evita je man-
Ïelka diktátora Juana Peróna, první dáma Argentiny v letech
1946–1953 a obdivovaná davy. Proti Evû a Perónovi stojí cynic-
k˘ leviãák Che (Che Guevara) jako chór o jednom hlasu, jehoÏ
extravagantní dramatickou podobu vytvofiil reÏisér svûtové pre-
miéry v Prince Edward Theatre v Lond˘nû  roku 1978 Ameriãan
Harold Prince. Tento muzikál  úspû‰nû pouÏívá dva hudební sty-
ly – soft-rock, pfiíjemnû ozvlá‰tnûn˘ ‰panûlsk˘mi prvky a ten mi-
strnû  spojuje s dramaticky odli‰n˘m moderním hudebním jazy-
kem. Po dílech Jesus Christ  Superstar a Josef a jeho úÏasn˘
pestrobarevn˘ plá‰È (obojí v reÏii Stanislava Mo‰i) uvedeme na
Hudební  scénû také Evitu opût v pfiekladu Michaela
Prostûjovského jako v pofiadí jiÏ tfietí dílo této snad nejúspû‰nûj-
‰í svûtové autorské muzkálové dvojice.
ReÏie: Pavel Fieber
Úãinkují: Radka Coufalová nebo Hana Holi‰ová, Ján Jackuliak
nebo Du‰an Vitázek, Igor Ondfiíãek nebo Karel ·karka, Robert
Jícha nebo Jifií Mach nebo Radek Novotn˘ a dal‰í.

HRAJEME

Jerry Herman, Michael Stewart: HELLO, DOLLY!
v˘pravn˘ muzikál
Mûstské divadlo Brno kromû své systematické snahy o uvá-
dûní titulÛ ve svûtov˘ch i ãesk˘ch premiérách samozfiejmû cí-
tí povinnost uvádût i tituly z tzv. „zlatého fondu hudebního -
muzikálového divadla“. Mezi nû nepochybnû patfií i dílo skla-
datele Jerryho Hermana a libretisty a textafie Michaela
Stewarta, muzikál vpravdû svûtového jména - Hello, Dolly!
Dílo, které po své newyorské premiéfie v roce 1964 zazname-
nalo svûtov˘ úspûch, je geniální hudební adaptací divadelní
hry Thorntona Wildera „Dohazovaãka“, jejíÏ pfiedlohou zase
byla bláznivá komedie Johanna Nepomuka Nestroye „A jde
se fiádit“, jejíÏ pfiedlohou zase byla vtipná jednoaktovka Johna
Oxenforda „Dobfie stráven˘ den“ (geneze námûtu byla tedy
ponûkud sloÏitûj‰í, ale vÏdyÈ se jedná o tak vzru‰ující téma!).
Kdo muzikál nezná, tomu pfiipomínáme: Jedná se o pfiíbûh
podnikavé zprostfiedkovatelky sÀatkÛ na newyorském pfied-
mûstí – dohazovaãky Dolly Leviové, která si ov‰em toho nej-
lep‰ího zákazníka nechává pro sebe a kouzlem své osobnos-
ti dokáÏe mrzoutského starého mládence Horáce
Vandergeldera nakonec zmûnit i proti jeho vÛli v galantního
a milujícího muÏe. Ústfiední píseÀ byla nahrána nesãetnûkrát,
ale ‰lágr z ní udûlal sv˘m osobit˘m „chraplav˘m“ hlasem aÏ
Louis Armstrong. Filmové zpracování zajistilo muzikálu ne-
smrtelnou slávu, kdyÏ v roce 1969 vûhlasn˘ taneãník, chore-
ograf 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 ne-
bo Zdenûk Bure‰ a dal‰í.

DOKORAN leden 2010  18.12.2009 12:22  Stránka 20



PROBUZENÍ JARA SI PROÎÍVÁ KAÎDÁ GENERACE
Muzikál Probuzení jara inspirovan˘ dílem Franka Wedekinda po listopadové
premiéfie sklízí potlesk divákÛ i ocenûní kritiky. Poprvé se v‰ak pfiíbûh o lásce
dospívajících ve svûtû fale‰né mû‰Èácké morálky objevil na jevi‰ti tehdej‰ího
Divadla bratfií Mr‰tíkÛ v pÛvodní Wedekindovû hfie uÏ pfied více neÏ tfiiceti lety.
Hereãka Jana Gazdíková, která tehdy ztvárnila roli Wendly, na inscenaci vzpo-
míná dodnes. A mÛÏe i porovnávat. 
V roce 1968 vás reÏisér Milan Pásek obsadil ve své inscenaci Probuzení
jara Franka Wedekinda do role Wendly. Jaká to byla práce?
Role Wendly v Procitání jara byla mojí první v tomto divadle, av‰ak nezapome-
nutelná je pro mne nejen proto. Vzpomínám na Melchiora Lumíra PeÀáze,

Morice Jaroslava Kune‰e – dva v˘bor-
né kolegy. Hráli jsme mládeÏ té doby
a divili se její nevûdomosti… Na‰e je-
vi‰tní dekorace byla navrÏena jako ob-
fií fotografie „dne‰ní ‰Èastné mládeÏe“!
Pfiedstavení jsme hráli na toãnû, coÏ
byl technologick˘ pfiepych.

Asi ne v‰echny postavy, které herec na jevi‰ti ztvární, mu nûjak˘m zpÛ-
sobem zÛstanou pod kÛÏí. Byl to tfieba pro vás pfiípad Wendly, oslovila
vás nûjak víc a ãím? 
Je zvlá‰tní, Ïe i po tolika letech a té spoustû rolí, si témûfi pfiesnû vybavuji po-
cit ze scény s proutkem. Byla jsem velmi mladá a ten v˘stup byl pro mne hod-
nû vzru‰ující, stejnû jako scéna prvního milování. Lumír PeÀáz byl star‰í a zku-
‰enûj‰í kolega a já se do nûho tehdy dokonce tajnû zamilovala…
I kdyÏ pfied tfiiceti lety ‰lo o ãinohru a teì o muzikál, pfiíbûh samotn˘ se aÏ
tak nezmûnil. Jak vyznívala Páskova inscenace, kladla dÛraz na nûco ji-
ného neÏ Mo‰ovo pojetí stejnojmenného muzikálu? 
I tenkrát se o hfie hodnû diskutovalo, nûkter˘m pfiipadala kontroverzní, ale Milan
Pásek byl velk˘ reÏisér a umûl si poradit. Ov‰em postavit na scénu dva líbající
se chlapce, to si tehdy dovolit nemohl. K této scénû musím fiíct, Ïe nemám na
jevi‰ti ráda polopatismy ãi dokonce vulgarismy, v daném pfiípadû je to v‰ak ne-
uvûfiitelnû emotivní, ãisté a na svém místû. Jinak si myslím, Ïe se oba tito velcí
reÏiséfii ubírali stejn˘m smûrem.
Pfiece jen, téma Probuzení jara, kterému Wedekind dal oznaãení „dûtská
tragédie“, není úplnû „muzikálové“. Myslíte si, Ïe pfievedení do tohoto
Ïánru byl správn˘ nápad?
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Jana Gazdíková,
Lumír PeÀáz,

foto: Karol Halámek
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V sobotu 20. kvûtna 1978 uvedlo Divadlo
bratfií Mr‰tíkÛ (Mûstské divadlo Brno) âes-
koslovenskou premiéru vaudevillového
muzikálu autorÛ Freda Ebba, Boba Fosse
a Johna Kandera CHICAGO v pfiekladu Iva
HavlÛ a reÏii Richarda Mihuly. 
Slovy Iva Osolsobû, jeden z nejsilnûj‰ích,
nejzábavnûj‰ích a pfiitom nejsarkastiãtûj-
‰ích a nejdrtivûj‰ích muzikálÛ, jaké kdy by-
ly napsány. 
Na fotografiích Milo‰e Chmelafie Karel Jansk˘ (Billy Flynn), Eva Gorãicová (Velma
Kellyová) a Libu‰e Kafková (Roxie Hartová)

Hudba je‰tû víc umocÀuje celkovou atmosféru dûje, písnû jsou velmi silné
a krásné - myslím, Ïe musí zasáhnout v‰echny. Já jsem se rozplakala hned po
úvodní „Mamá...“
Proã si myslíte, Ïe je téma Probuzení jara pofiád Ïivé? 
Pfiíchod dospûlosti, sexuality, nacházení sama sebe je stále stejnû aktuální.
A i pfiesto, Ïe jsou dne‰ní mladí lidé a dokonce i dûti obklopeni nûkdy aÏ ne-
místnou „nápovûdou“, proÏívají i oni to své neopakovatelné a jedineãné „probu-
zení jara“.
Jak se vám osobnû muzikál líbí?
Pro mne to byl nádhern˘ záÏitek. Cítila jsem ze sv˘ch mlad˘ch kolegÛ stejné e-
moce, jaké jsem kdysi proÏívala na jevi‰ti já. Napadlo mû, jak je úÏasné, Ïe se
vlastnû v‰e opakuje, byÈ v jiném kabátû. Dnes v podstatû Ïádné tabu neexistu-
je, pfiesto se kaÏd˘ z nás musí individuálnû poprat se sv˘m Ïivotním obdobím.
Je jedno, jestli mládím ãi stáfiím…
Co vás nejvíc zaujalo? Jednu z rolí v muzikálu ztvárnila i va‰e dcera
Johanka. Mluvily jste spolu o pfiíbûhu, dávala jste jí tfieba nûjaké rady ne-
bo doporuãení, které jste si sama pamatovala z pfiípravy inscenace
Probuzení jara?
Moje dcera Johanka do té inscenace patfií a vede si skvûle. Nûkdy se snaÏím
sv˘m dûtem radit, kdyÏ nevûdí, ale v tomto pfiípadû to nebylo tfieba..
A co muzikálová Wendla? Je nûjak podobná té „va‰í“?
Vidûla jsem obû Wendly a kaÏdá z nich mû dojala svou osobitostí, pravdivostí
a prostotou. Zdá se to b˘t jednoduché, ale na jevi‰ti je toto absolutnû nejtûÏ‰í! 
Kdyby bylo moÏné vrátit ãas, chtûla byste si ji zahrát i v muzikálu?
Dne‰ní mladí herci mají to, o ãem jsme já a moji vrstevníci mohli jen snít. UÏ na
‰kole se uãí v‰echny technické dovednosti, aby mohli hrát, zpívat, tanãit….
Tenkrát to byl i mÛj velk˘ sen, leã doba byla jiná! Kdybych byla mlad‰í, urãitû
bych touÏila hrát Wendlu v Mo‰ovû „Probuzení jara.“

Jifiina Kube‰ová

ZRCADLENÍ
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nejobsazovanûj‰ích hercÛ. Máte tfieba nûja-
k˘ ideální poãet rolí, které byste chtûl do se-
zony nastudovat?
Ideální by bylo b˘t zabezpeãen˘ natolik, Ïe by
ãlovûk dûlal divadlo jen jako koníãka.
Já se ale nebavím o herci-rentiérovi...
VÏdycky je to v takov˘ch blocích. Jednou jsem
mûl role komické, nyní mne stíhají role tragické
a role rozervancÛ. TouÏím nyní po odlehãené
pfiíleÏitosti. Já Ïádn˘ osobní limit nemám.
Deset hlavních rolí bych samozfiejmû do roka
nezvládnul. Zatím mám za sebou Sílu zvyku
a Betlém. Myslím, Ïe ‰est rolí je hranice snesi-
telnosti, pokud je to v rozsahu stfiedních, vel-
k˘ch a hlavních rolí.
Rozveìte mi prosím právû vy jako vytûÏo-
van˘ herec ono banální rãení Není mal˘ch
rolí.
Opravdu není, Jsou jen role napsané dobfie
a ‰patnû. Pak jsou hry dobfie a ‰patnû zreÏíro-
vané. Pak se mÛÏe stát, Ïe si herec v hlavní ro-
li nesedne s reÏisérem nebo tfieba s jeho v˘-
kladem, anebo role není natolik dobrá a schy-
luje se k tragédii.
Stalo se vám nûkdy nûco podobného?
Zku‰enost s vyloÏen˘m propadákem zatím je‰-
tû nemám. Spí‰e jsem jednou dostal roli, která
mi nesedla. To byla figura kapitána Branta
v O’Neillovû hfie Smutek slu‰í Elektfie. Obsadila
si mû reÏisérka Kali‰ová a já se ve finále s tou
rolí nepotkal.
Já myslel, Ïe ideální herec má b˘t natolik 
ohebn˘ a pruÏn˘, Ïe jde natlaãit do kaÏdého
kadlubu?
No to je sice pravda, ale nûkdy se herec v tom
kadlubu zlomí. Já v té zmiÀované pfiíleÏitosti
hrál svÛdníka. Myslím, Ïe na to nejsem vyloÏe-
nû typ. Cítil jsem, Ïe mám rezervy.

SKÁLA: S KAÎDOU ROLÍ ZAâÍNÁTE
S DIVADLEM OD ZAâÁTKU
Herec Viktor Skála patfií uÏ léta k oporám
souboru Mûstského divadla Brna. Jeho
kultivovan˘ projev a na souãasné pomû-
ry i neb˘vale spisovn˘ jazyk vábí diváky
podobnû jako rozpûtí tohoto hereckého rejstfiíku.
V této sezonû si kupfiíkladu stfiihnul hned na zaãát-
ku roli Îongléra v nezvyklé hfie Síla zvyku od
Thomase Bernharda, aby se z nûj vzápûtí stal krve-
laãn˘ Herodes ve scénické koláÏi Betlém. Skála b˘-
vá ozdobou konverzaãních komedií, jeho hbit˘ ja-
zyk nenechává na pochybách reÏiséry ani hledi‰tû.
A sám Skála divadlo potfiebuje. Udûlal si sice nûko-
likaletou pfiestávku, aby se zase na jevi‰tû
Mûstského divadla s úspûchem vrátil. A podob-
n˘ch dÛvodÛ, proã se ocitá v rubrice Rodinné stfiíb-
ro, by se dalo snést je‰tû tolik, Ïe uÏ by na vlastní
povídání nezbyl Ïádn˘ prostor.
Jak se cítí ãtyfiicátník v rubrice Rodinné stfiíbro?
Tak mû napadlo, Ïe bych vás mûl nejdfiív nûjak slov-
nû pfiele‰tit....
Rodinné stfiíbro zní uÏ skoro víc neÏ zaslouÏil˘ umûlec.
Pofiád je to lep‰í neÏ spojení staré Ïelezo. Není mi pro-
ti mysli, b˘t zakonzervovan˘ v této rubrice. Jsem pfii-
praven na otázky.
Vy ale na matefiské scénû nepatfiíte do starého Ïe-
leza. Naopak se s pfiehledem vejdete do kategorie

VIKTOR
SKÁLA

RODINNÉ ST¤ÍBRO
S Erikem Pardusem

v komedii Kum‰t,
reÏie: Zdenûk âernín
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buju klid. Uzavfiu se sám do sebe
a nemluvím s okolím ani doma. ¤í-
kám, bûÏte na procházku sami. A já si
doma na poãítaãi hraju ‰achy.
Já vás taky celá ta léta mûl spí‰e za
introverta. Jak vy sám sebe nahlíÏí-
te?
Asi jsem skuteãnû introvertní. Ale nû-
kdy dokáÏu  i bavit spoleãnost. Tfieba
jsme teì hrál v Praze Sílu zvyku, poté
jsme popíjeli víno a já najednou zjistil,
Ïe tfii hodiny vykládám jeden Ïidovsk˘
vtip za druh˘m. Oni se na to kolegové
zfiejmû nûkdy i trochu tû‰í. Tûchto ex-
trovertních okamÏikÛ ale není moc.
O to jsou v‰ak intenzivnûj‰í.
Vy máte bratra dvojãe. Ten tvofií
vá‰ pomysln˘ protipól?
On je opravdu velik˘ baviã. Má zcela
jiné zájmy neÏ já. Intenzivnû sportuje
od dvanácti let. Hrával volejbal a kdy-
si i první ligu. Dneska spolu chodíme

obãas na tenis.
Jste si podobní? 
My jsme dvojvajeãná dvojãata. On je ale opravdu úpl-
nû nûkdo jin˘. Tfieba jsme na divadelním dvofie potkali
známého praÏského dramaturga Ondfieje ·rámka. Já
mu bratra pfiedstavil. Bratr reagoval poznámkou, Ïe ne-
ní mÛj bratr a Ïe jsme jenom náhodní známí. Îe mne
vÛbec nezná. A ve finále kontroval, Ïe na‰e maminka
není ta jeho, ale Ïe je to jen jeho teta. Pan ·rámek byl
zmaten˘ a asi nevûfiil, Ïe je to dokonce moje dvojãe.
Jste si podobní fyzicky, kdyÏ jste ti BlíÏenci, z nichÏ
kaÏd˘ mûl svoje zárodeãné vajíãko?
Jsme podobné v˘‰ky. Máme stejné hlasové zabarvení
a obãas i gesta. Obliãeje se trochu li‰í, ale oba dva
jsme v˘raznû prostovlasatí. Okolí by asi nehádalo, Ïe
jsme dvojãata, ani kvÛli té ple‰i.
Poslouchám, Ïe vá‰ bratr je takov˘ hrav˘ ‰pr˘mafi.
Tato vlastnost se spí‰e oãekává od va‰eho profes-
ního stavu. Jak to je?
On se chodí dívat jenom na moje komedie. KdyÏ hraju
nûco váÏnûj‰ího, tvrdí, Ïe proÏívat mne na jevi‰ti vidût
nepotfiebuje.
Vím, Ïe va‰ím vûrn˘m divákem je va‰e maminka. Je
ona i va‰ím nejvût‰ím kritikem?
Máma skuteãnû na rozdíl od bráchy chodí na v‰echno.
Ale m˘m nejvût‰ím kritikem je moje Ïena. Ona dokáÏe

VraÈme se k té Ïánrové typologii. Na kterém pólu je
vám herecky pfiíjemnûji. KdyÏ dûláte bÏundu, nebo
z publika Ïdímáte slzy?
KdyÏ roste jedna vûtev po‰ilhávám po druhé. Rád hra-
ju komedie i tragédie, ale nejradûji mám logicky tragi-
komedie. Myslím, Ïe jsem herec zamûfiením komik, ale
anglick˘ humor u mne vyhrává nad francouzsk˘m bul-
várem a fra‰kou.
A dá se fiíct, kterou roli jste si teda uÏil nejvíc?
To jste mne zaskoãil. Dûlal jsem velmi rád Mistra
v Bulgakovovû Mistrovi a Markétce. Moc jsem si uÏíval
Selicoura v komedii Parazit, podobnû jako tfieba Peer
Gynta nebo Septima Hodge ve hfie Arkádie.
VraÈme se tfieba ke slavnému Bulgakovovi, kter˘
vás jistû také posunul k rodinnému stfiíbru...
Bavilo mû moc zkou‰ení a také vlastní hraní s Alenou
Antalovou, kterou povaÏuju za vynikající hereãku. Mûlo
to v‰echno pfiesah. Nûkdy jakoby zapomenete, Ïe
pfiedvádíte divadlo. Hrajete situace tak naplno, Ïe vás
to pfiesahuje.
Teì mi tfieba fiíkáte, Ïe Alena Antalová do vás byla
pfii reprízách beznadûjnû zamilovaná...
No to asi urãitû ne. (smích) Mluvím také o pnutí mezi
hledi‰tûm a jevi‰tûm. Nûkdy si fiíkáte, Ïe hrajete dobfie
a je to naprd. A jindy je to naopak. Nûkdy se na tu je-
vi‰tní pfiítomnost tak soustfiedíte, Ïe vás to úplnû pohltí.
Jak se Viktor Skála z takového jevi‰tního
rau‰e vrací do té pozemské pfiízemní rea-
lity? 
Nûkdy unavenû a nemÛÏe spát. Nûkdy mi tr-
vá i tfii hodiny neÏ se zklidním a neÏ to v‰e 
odezní. To se bavím o velk˘ch dramatick˘ch
a závaÏn˘ch rolích. Já ale dojíÏdím do práce
autem asi osm kilometrÛ. Nechce se mi vlá-
ãet rozjezdy. TakÏe zatímco mí kolegové
jdou do klubu, já si nûkdy doma otevfiu víno
a relaxuju. Ale alkoholik nejsem.
Já jsem vám nic takého nepodsouval.
Umûfiené pití vína je pfiece naopak zdravé.
Ale pfiesto. Alkoholismus jsme vylouãili,
ale prozradíte mi jaké máte skuteãné ne-
fiesti?
Nûkdy, kdyÏ toho mám moc, jsem doma ta-
kov˘ nekomunikativní. Dûti fiíkájí: Á tatínek
má pfied premiérou. Jsem popudliv˘ a potfie-

24

S Vojtûchem Blahutou
v dramatu Deník krále,
reÏie: Zdenek Plach˘

S reÏisérkou
Hanou Bure‰ovou
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strukturovat i analyzovat hereck˘ v˘kon. Nûkdy mi fiek-
ne: nehrál jsi to ‰patnû, mohl jsi b˘t lep‰í.
A existuje i nûjaká solidní kritika od kolegÛ? Ona je
taková ta herecká závist a místy i potmû‰ilost v di-
vadelních kruzích dost ãastá. A nefiíkejte, Ïe vás va-
‰i hereãtí souputníci po v˘konu vÏdy jen s pochva-
lou hubinkují...
Ke mnû se zatím nic negativního nedoneslo. Samo-
zfiejmû, Ïe herci o svém okolí rádi ‰pr˘mují. Já se sna-
Ïím b˘t upfiímn˘. Dovedu pfiiznat, Ïe mi nûãí v˘kon ne-
sednul. Podhoubí Mûstského divadla je ale skuteãnû
dobré. Mám kolegy, s nimiÏ si mohu fiíct úplnû v‰echno.
Dostal jste nûkdy anonym?
To bohuÏel ano. Souviselo to v‰ak s jinou kauzou.
Budete se se mnou bavit o kauze Kufiim? Va‰e jmé-
no a va‰e dcera v ní také figurovala. Cítíte násled-
ky tohoto otfiesného pfiípadu dosud?
To ano. Nedostávám v jist˘ch kruzích práci. Mûl jsem
natáãet jednu filmovou pohádku a reÏisér mi volal, Ïe to
moje obsazení musí zru‰it. Îe jsem namoãen˘ v kauze
Kufiim a Ïe to vypadá, Ïe budu mít jednou provÏdy
utrum s pofiady pro dûti. Bylo to samozfiejmû neoficiál-
ní stanovisko. Já uÏ asi rok nic netoãil...
Ale na domácí scénû si opravdu stûÏovat nemÛÏe-
te. Do sezony jste vstoupil v inscenaci Síla zvyku
od reÏisérky Hany Bure‰ové. Ta si vás doposud
s Janem Mazákem obsadila do kaÏdého svého br-
nûnského kusu. Víte tfieba, proã jí tak konvenujete
a proã ona vám?
Má neskuteãnû mnoho pfiipomínek. Chce po vás vÏdy
maximum a posune vás tou rolí do bodÛ, o kter˘ch ãas-
to nemáte ani páru. Dovede v˘teãnû vytvofiit situace.
Jednou mi po generálce fiíkala, Ïe mne má jako herce
moc ráda, protoÏe jí splním kaÏdou její pfiipomínku.
Herec potfiebuje reÏiséra. NemÛÏete hrát z nûjaké svo-
jí podstaty. To vás koneãnû ani nebaví hrát si, jen jak si
to pfiedstavujete vy. U Bure‰ové inscenací vidíte, Ïe di-
vadlo je pro ni opravdu smyslem Ïivota a Ïe se chce
vÏdy k nûãemu konkrétnímu vyjádfiit. Divadlo je pro ni
na prvním místû.
Povûzte mi, dcery mé, jak mne máte rády! Tak vy-
z˘vá své potomstvo Král Lear. Jak se ukáÏe, nejo-
pravdovûji ho má ráda nejmlad‰í, která se nedu‰o-
vala, Ïe tatíãek je jí nade v‰ecko zlato, územní dr-
Ïavy a poklady... Jak to máte s proÏíváním va‰í pro-
fese vy?
KdyÏ mám prázdniny, dokáÏu naplno vypnout. Je to dá-
no i tím poãtem rolí. Já taky potfiebuju di-
vadlo vyrovnávat fyzickou zátûÏí. Hodnû
jsem dfiív tfieba i tfiikrát t˘dnû bûhával.
Mám ale pfiíãnû plochou nohu, a tak jsem
bûhání vymûnil za tenis.
Vy jste ale na tfii roky od divadla zcela
ode‰el. Proã jste se vrátil?
Divadlo mi hodnû zaãalo chybût. DokáÏu
bez nûj nûjak˘ ãas b˘t, ale to asi vût‰ina
hercÛ. Má ale jednu úÏasnou vûc.
Sejdete se u nûj s mnoha nejrÛznûj‰ími
lidmi, ktefií vám ani nemusejí b˘t blízcí
a nemusíte si ani moc rozumût. Vy se
s nimi ale musíte domluvit. Divadlo je
o domluvû a funguje to.  Ta dohoda je dÛ-
leÏitá, divadlo je vûc pfiedem domluvená
a v‰ichni chtûjí, aby to dobfie dopadlo.
Pojìme k Betlému, v nûmÏ hrajete kr-
velaãného a mocilaãného krále Hero-
da, kter˘ neváhá zabít i vlastní dítû.

Herci s oblibou tvrdí, Ïe záporÀáci se hrají líp. To
muselo b˘t po‰u‰Àáníãko, ne?
Já si tolik myslel v Betlému na nûjakého past˘fie a fiíkal
jsem si: Hlavnû ne Heroda!  Mám s tou inscenací ale
trochu rozpor. Líbí se mi na tomto zpracování i pfiesahy
do váÏn˘ch vûcí. Rád bych si zahrál i barokní Betlém.
Nevím ale, jestli je ta inscenace natolik kompaktní 
tfieba ve sjednoceném hereckém stylu. KdyÏ my tam
jednotlivû hrajem, jestli je na‰e herectví sourodé. Mám
pocit roztfiepenosti.
Vy jste ale léta nejen herecká skála Mûstského di-
vadla Brno, ale obsazuje vás tak ãasto Franti‰ek
Derfler v komorním Divadle u stolu. Proã se tam tak
ãasto vracíte?
Ten jakoby nedivadelní prostor v podzemí Domu pánÛ
z Fanalu je prostû kouzeln˘. Klenba kamenného skle-
pa je opravdu fantastická. Hrajete metr od ‰edesáti lidí.
Nauãíte se nesmírnû soustfiedit. Vnímáte z publika ja-
koukoliv drobnost. Pohyb rukou, kdyÏ si nûkdo pfiehodí
nohu. Hrajete jako na kameru.
No a taky se potkáváte v Divadle u stolu s doyeny
brnûnského divadla jako je tfieba Ladislav
Lakom˘...
On je ze star‰í generace, které fiíkám herci slova. Oni
pfiesnû dokázali pracovat s jeho v˘znamem. Dneska uÏ
to myslím mizí. TakÏe co se nauãím tfieba od pana
Lakomého tam, mÛÏu pouÏít v domovském divadle.
Slovo má váhu, a kdyÏ se tím ãlovûk nauãí pracovat,
není nic lep‰ího.
B˘vá také otfiepané ptát se na herecké pfiání a sny.
Já se ptám. Máte o divadle sny?
Zdává se mi ãasto, Ïe zapomenu text. KaÏd˘ mûsíc
mám tuto noãní mÛru. Je to opravdu stra‰né. Jednou
se mi zdálo, Ïe jsme hráli Vi‰Àov˘ sad. Hrál jsem
Trofimova a mûl jsem Ïiv˘ sen. Já v té inscenaci absol-
voval hodnû nároãné a rychlé pfievleky. Mûl jsem velk˘
kabát. Zdálo se mi, Ïe ten plá‰È váÏil aspoÀ pÛl metrá-
ku. Já musel s tou tíhou pod toãnou podejít na jevi‰tû.
Sotva jsem se plazil. KdyÏ jsem koneãnû vy‰el nahoru,
moji kolegové stáli uÏ na dûkovaãce.  
Zaãali jsme rodinn˘m stfiíbrem, coÏ zní nûco jako
zaslouÏil˘ umûlec. Vadí vám, Ïe tituly zaslouÏil˘
a národní umûlec se uÏ neudûlují?
Ale vÛbec ne. Herec pfii zkou‰ení kaÏdé nové role za-
ãíná skuteãnû od zaãátku. Nûkdo by mohl na ty zmínû-
né tituly hfie‰it. Jít dolÛ a myslet si, Ïe je zaslouÏil˘.

Lubo‰ Mareãek
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S Erikem Pardusem
v komedii Kum‰t,
reÏie: Zdenûk âernín
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SMUTNÁ KOMÉDIA O DU·EVNOM NÁSILÍ 
V Brne je zasa o premiéru viac, a to nie in-

scenácie hocijakej. Dielo rakúskeho spisova-
teºa a dramatika, opradeného ‰kandálmi vo
vlastnej krajine, síce v ãeskom divadelnom 
priestore nepôsobí tak v˘razne, ako keì sa 
uvádza vo viedenskom Burgtheatru, predsa
v‰ak nejde o inscenaãn˘ ãin, ktor˘ sa dá pre-
hliadnuÈ.

Thomas Bernhard je vo svojej domovine
povaÏovan˘ za „Nestbeschmutzer“ (Ten ktor˘
‰piní vlastné hniezdo). Najmä posledné desaÈ-

roãie pred smrÈou (1989) nenechával na
Rakúsku nitku suchú, naz˘vajúc svoju vlasÈ
„katolicko-socialisticko-národnou krajinou hlu-
pákov“. Mnohí mu fandili, e‰te viac mal v‰ak
nepriateºov. Svojimi excesmi akoby zámerne
vyhºadával konflikty, zámerne uráÏal celebrity
rakúskeho neba.

V ãom vlastne väzí Bernhardova genialita
aj dôvody na odsúdenie? Tá genialita je ne-
sporná. Jeho dielo je plné pocitov opustenos-
ti, samoty medzi ºudmi, beznádeje a skepsy,
ale podané v brilantn˘ch monológoch a dialó-
goch, ktor˘m nemoÏno uprieÈ perfekcionaliz-
mus. Na druhej strane autor nekompromisne
odhaºuje ºudské slabosti, v‰adeprítomnú smrÈ
ktorá nikoho neminie, márnosÈ nad márnosÈ
ºudského konania a snaÏenia. Kto vie, ãi ho
k tomu viedla ÈaÏká pºúcna choroba, ktorá mu
od detstva nedovoºovala poriadne sa nad˘ch-
nuÈ, alebo tak ãinil po záÏitkoch a preÏit˘ch u-
trpeniach v ‰kole (hrôzostra‰ná ma‰inéria) ãi
v nemocniciach (ãakáme na smrÈ), ale urãite
sa na Bernhardovom pohºade na svet a spo-
loãnosÈ podpísala Rakúskom dobrovoºne pri-
jatá hitlerovská doktrína. (Najväã‰í ‰kandál asi
v Rakúsku spôsobila jeho hra Námestie hrdi-
nov, ktorá sa k stigmatu an‰lusu vracia.)
Dramatikove perfektne vybudované dialógy sa
obracajú k základn˘m otázkam bytia a...
k smrti, ktorá v‰etko vyrie‰i a je koneãnou. Sú
apelatívne, provokujúce.

Najãastej‰ie hrávanou Bernhardovou
hrou v âechách je iste Divadelník.
(Nezabudnuteºn˘ bol v titulnej postave Martin
Huba v Divadle  Na zábradlí v réÏii J. A.
Pitínského, ak sa nem˘lim v roku 1999. Za ro-
lu  získal Cenu Alfréda Radoka.) Bernhardov
odpor  ku v‰etkému usporiadanému je cítiÈ aj
z tejto úspe‰nej hry. Nenávidí divákov, poh⁄da
hercami, o samotnom in‰titúte divadla napísal:

Divadlo to je len slabomyseºnosÈ a sviÀacina,
úbohosÈ bezradn˘ch mímov. Na v‰etk˘ch scé-
nach vládne kráºovstvo diletantizmu a z javis-
ka nie je cítiÈ niã iného len zápach z húb byro-
kratov.

Je otázne, do akej miery bol Bernhard pro-
vokatér, a do akej miery zlostne úprimn˘ a ne-
návidiaci. Jedno je v‰ak isté. Jeho romány
a hry nenechajú nikoho pokojn˘m. Vzru‰ujú
svojim realizmom vo svete, kde je v‰etko nad-
sadené, hyperbolické. Keby to nebola fráza
z dôb budovania socialistickej kultúry, dalo by

sa povedaÈ, Ïe autor nastavuje krivé zr-
kadlo súãasnej spoloãnosti a... nielen
tej rakúskej.

Síla zvyku je hra, ktorá na javiskách
nie je uvádzaná tak ãasto, ako naprí-
klad Divadelník. Nie je pri tom menej a-
pelatívna. A dáva priestor na vznik vy-

nikajúcich hereck˘ch v˘konov. Preto moÏno
inscenáciu v Mestskom divadle v Brne iba pri-
jaÈ.

Príbeh je pomerne jednoduch˘: Odohráva
sa v kancelárii (alebo v maringotke?) riaditeºa
cirkusu Caribaldiho. Ten sa pred viac ako
dvadsiatimi rokmi rozhodol uviesÈ so svojimi
cirkusantmi Schubertov sláãikov˘ kvintet
Pstruh. Ale Ïonglér, krotiteº, klaun a riaditeºova
vnuãka nemajú ani minimum talentu.
Nacviãujú kvintet z donútenia a s nenávisÈou.
Tá ich nenávisÈ ku Caribaldimu a jeho posad-
nutosÈ nácvikom komorného  hudobného die-
la vytvárajú nejednu horko komediálnu situá-
ciu. Sila zvyku je o túÏbe po totálnej dokona-
losti, ktorá je v protiklade k banálnemu a drzé-
mu násiliu, bezohºadnému du‰evnému znásil-
Àovaniu „zamestnancov“. A tí sa nedokáÏu
vzoprieÈ, podliehajú diktátu ako bezbranné ov-
ce.

Hlavn˘m protagonistom je podobne ako
v in˘ch autorov˘ch hrách dominantn˘ muÏ.
PoniÏuje, diktuje, je unaven˘ a energick˘ sú-
ãasne, je to bezohºadn˘ egoista. A ºudia okolo
neho sú figúrky otrocky plniace jeho ‰ialené
Ïelania. Niã v ich Ïivotoch nemá cenu, niã ne-
má Ïiadny v˘znam a nie je tu nádej, Ïe by sa
to mohlo zmeniÈ.

Domnievam sa, Ïe majster Bernhard netu-
‰il, ako zvlá‰tne a moÏno aj trochu inak zare-
zonuje jeho hra v postkomunistickej krajine.
Teda: ako ju môÏe prijaÈ generácia, ktorá tu to-
talitu zaÏila na vlastnej koÏi. PretoÏe dne‰n˘m
dvadsaÈroãn˘m, ba aj tridsaÈroãn˘m budeme
márne vysvetºovaÈ, ão a ako bolo. To sa mu-
selo preÏiÈ – rozprávanie to nenahradí. Nám,
ktorí sme boli pred dvadsiatimi rokmi dávno
dospelí, naskakuje pri konaní Bernhardovych

NAPSALI O NÁS
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PAVEL KUNERT
Ahoj dûdo! No, ty vypadá‰! Jako boxer po tfie-

tím kole. Jak se ti to proboha stalo?
To ví‰ - noãní natáãení - únava - mûl jsem nástup

v poledne a to se stalo v 11 hodin v noci. Zkrátka pfie-
hlíd jsem kabely, které se v‰ude válely po zemi, zakop
jsem o nû a pad na hubu - zlomené prsty na ruce, natr-
Ïen˘ nos a ãelo. Do ‰pitálu, sádra na ruku a bicykle pod

oãima hned tak nezmizí.
Tos mûl kliku, Ïe to

nedopadlo hÛfi, mohl sis
pfierazit ãelist nebo vyrazit
zuby!

Prosím tû - tu proté-
zu? Holka, to ti byla pecka,
jako kdyÏ tû kopne kÛÀ. Fakt
holt klika. Ale kdyÏ tak o tom
mluvíme - já ti mûl kliku víc-
krát. UÏ jako dûcko. Jestli to
neví‰, tak já se 2x topil!!!
Prosím tû a kdy?

Poprvé v zámeckém
rybníãku v Litomy‰li - zná‰ tu
ka‰nu na prvním nádvofií, ne?
·el jsem tam s maminkou

a bráchou - on na dafnie, já oãumovat. Koukal jsem po
rybiãkách tak dlouho, aÏ jsem do té ka‰ny spad! - To
pfiece ta proslulá  bráchova vûta: Mamíííí uÏ je tam! - Ale
podruhé, holka,  to bylo fakt o fous!!! To jsme tady o-
pravdu nemuseli sedût a popíjet kafe. TotiÏ: u nás  v ho-
telu na dvofie byla taková men‰í ka‰na a v ní ryby. To ví‰
- hotel. No a do té ka‰niãky byla zabudována pumpa,
aby si hosté mohli stfiíkat auta. Kdyby chtûli. A tu ka‰nu

kryla Ïelezná mfiíÏ - to jako, aby tam nûkdo nespad ne-
bo co. - No, jednou pfiijel pan Linhart, místní taxikáfi, o-
m˘t své taxi. Zvedl mfiíÏ, spustil pumpu a zaãal stfiíkat.
K tomu jsem se nachom˘t já. To ví‰ - já a ryby!!! No - na-
klonil jsem se  a do té ka‰niãky  spad - po hlavû - a ta
mfiíÏ na mû. Já, pÛlku tûla ve vodû - nohy nahofie - pum-
pa huãela - voda z hadice syãela... Na‰tûstí se pan
Linhart otoãil a vidûl: mfiíÏ spadlá a z té ka‰ny trãí dvû
mrskající se nohy! - Kdyby stál zády a stfiíkal to auto
o trochu d˘l... Táta pfii‰el - to uÏ mû máma drÏela v ná-
ruãí - a neÏ do‰lo na pohlavky, tak jsem ho odzbrojil vû-
tou: Tati, nezlob se, já jsem dûlal potápníka!

Jak to tak poslou-
chám, tys musel b˘t pûk-
n˘ kvítko!

No, nebylo to  tak
hrozn˘. Ale to ví‰, táta ce-
l˘ den v hotelu, maminka
od rána uvázaná v hotelo-
vé kuchyni... Ale já mûl to
‰tûstí, Ïe jsem zaãal v 6 
letech skautovat a to ti mÛ-
Ïu fiíct - to mû poznamena-
lo na cel˘ Ïivot. A myslím
to naprosto váÏnû! JenÏe
to aÏ pfiijede‰ pfií‰tû na ka-
fe, tak si o tom po‰pitáme
víc.

No, dobfie, dûdo,
ale vÛbec ne‰pitá‰ o di-

vadle - tak povídej.
Tak to, Ïe jsem zaãínal v Hradci, to pfiece ví‰.

Kdybych ti mûl  vyprávût, co jsem tam v‰echno dûlal,
tak tady sedíme do rána. Ale jestlipak ví‰, s jak˘mi
vzácn˘mi osobnostmi  jsem se tam se‰el na jevi‰ti? Tak
tfieba s JoÏkou Bláhou, s Jifiím Pleskotem, s Jifiinou
·vorcovou, s Jifiinou Jiráskovou, s Láìou Biãíkem - ale
nejvíc jsem si váÏil pfiátelství s Pepíãkem Srbou a jeho
Ïenou Alenkou, se Zorinkou BoÏínovou a Jindfií‰kem
Pokorn˘m a s Patem!, s velk˘m to ãlovûkem a pfiítelem
Milo‰em Patoãkou. To byli v‰ichni moji dobfií pfiátelé
a kolegové.

Ale jedno jméno jsi pfiece nezapomnûl.
No ov‰em - mistra Zvonimíra Rogoze! Holka,

o tomto velikánu jevi‰tû bych ti mohl vyprávût dal‰í ho-
diny!!!

A co bylo dál? Pfiece jsi z Hradce ode‰el.
Ví‰ popravdû - byl jsem odejit. Ale to je jiná kapito-

la. - ·el jsem do Trutnova. To byla vlastnû poboãka to-
ho královéhradeckého divadla. A tam jsem se ti - jak se
fiíká - teprve  vyhrál. Tam jsem hrál  role - no, vezmi si
to sama - v jedné sezonû!!! - KlíÏek - Lumpacivagabundus,
Jura - nûco jako Jáno‰ík (uÏ se nepamatuju, jak  se to
jmenovalo), Mar‰ál - Bílá nemoc, star˘, pûtasedmdesá-
tilet˘ Albert v Milostném bláznovství!!! A to si pfiedstav,

to mi bylo 27 let! - ¤íkám to tûm dne‰ním absolventÛm
JAMU: Proã Praha, Brno nebo Ostrava?! BûÏte na ob-
last tam si zahrajete role, ke kter˘m se u kamenného di-
vadla dostanete snad aÏ za léta, nebo taky vÛbec ne!
Tam získáte ostruhy a pak teprve...

A jak  ses dostal do Brna? Do toho divadla na
V˘stavi‰ti.

Ten Trutnov ze dne na den zru‰ili. V‰ichni jsme do-
stali v˘povûì - tak co? Vzpomnûl jsem si, to divadlo
Juldy Fuldy v Brnû, fieditel je mÛj pfiítel Zdenûk Dinter,
kterého jsem znal z Hradce. On tam tehdy dramaturgo-
val a ten mne vzal. Zde jsem si teprve zahrál, aÏ se ze
mne koufiilo. Od toho beznohého Meresjeva pfies

JUBILEA

Já a lavor

Star˘ Banín

S dûdou
rozmlouvala
vnuãka

S Karlem Högerem
a Dobro‰em Rieglem
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Böhma v ReportáÏi na o-
prátce po Zajíãka Dovedu,
nebo Papou‰ka, co sedûl
na bid˘lku a volal Bofiivóóój,
Bofiivój uÏ jde!!! - bylo pfiece
divadlo pro mládeÏ - ne?
Ale taky slavného vojevÛd-
ce âapájeva!!! A to si, moje
milá, dobfie pamatuj! To je
role, která zapfiíãinila to, Ïe
tady takhle sedíme a pijeme
kafe. To jsem tehdy poznal
Jindfii‰ku - Tvoji babiãku -
tudíÏ, moji milovanou man-
Ïelku!!! To zírá‰ - co!!! V té
hfie - v tom âapájevovi - ho-
stovali jamáci. A jeden -
Mirek Such˘ - mnû po jedné
zkou‰ce fiek: Hele, pojeìme

do mûsta. PÛjdem na náv‰tûvu k jedné  mé známé.
Uvafií nám kafe - pokecáme... A zaved ti mû  do inter-
nátu zdravotních sester, kde tenkrát tvoje babiãka byd-

lela. No a já se ti  posadil na
zadek!!! Tam ti sedûla
ONA!!! Figuru jak fotomo-
delka (nesmûj se, Káão
hloupá!!!), ãern˘ vlasy aÏ
na záda, hnûd˘ oãi lehce do
zelena s takov˘ma zlat˘ma
jiskfiiãkama... a já  byl ztra-
cenej! Uvafiila  nám kafe - já
ji  pozval na premiéru âa-
pájeva a zaãal ji dob˘vat.
Ale, má milá to trvalo!!! To
nebylo jako dne‰ní mladí -
odpoledne se seznámí - ve-
ãer se muckají a za tfii dny
on uÏ ví, Ïe ona má  pod
pupíkem matefiské znamín-
ko a ona, Ïe on... v‰ak ví‰
co! My jsme, holãiãko, za
mlada byli ponûkud jiní. Já
jsem s první svou láskou

chodil od února kaÏd˘ den - za kaÏdého poãasí - do
Nové Vsi, 5 km z Litomy‰le a poprvé ji políbil 9. kvûtna,

kdyÏ v Litomy‰li na námûstí
Rusáci odpalovali rachejtle
a slavili konec války!!!

Tos byl, dûdo, tak
nesmûlej?

Prosím tû - byli jsme
jednodu‰e jinak vychovaní.
Nûjak˘ „mechtle“  prostû
nepfiicházely v úvahu. - Ví‰,
Ïe já jsem tu tvoji babiãku
vÛbec nemusel poznat?!
Pfiedstav  si - kdyÏ jsem byl
na vojnû, tak mi JoÏka
Bláha napsal, Ïe Armádní
divadlo na Vinohradech,
kde on hercoval, pofiádá
konkurz a Ïe mám velkou
nadûji se k nim do souboru
dostat. AÈ pfiijedu, Ïe se
o mû postará. JenÏe ná‰ ve-

litel - vÛl jeden - mû do té Prahy  nepustil a mûl jsem po
ptákách!

KdyÏ mluví‰ o té Praze - nemûl tys nûco spo-
leãného s Národním divadlem?

Prosím tû - s Národním divadlem...!!! To si jen
Standa Fi‰er, kter˘ reÏíroval  u FuãíkÛ, vzpomnûl, Ïe by-

chom mohli nastudovat
Smrt obchodního cestující-
ho a Ïe by to mûl u nás ho-
stovat Karel Höger, kter˘ tu
roli na Národním hrál. -
Kaãko, to, Ïe s námi Mistr
Höger hrál, to je pro mne
záÏitek, na kter˘ budu vzpo-
mínat cel˘ Ïivot. Vidí‰, ani
jsem ti nefiek, Ïe jsem v tom
hrál jeho syna Biffa.
Sledovat  s jak˘m citem,
s jak˘m nasazením a s ja-
kou brilantní technikou sta-
vûl toho Lomena... Jak byl
fantasticky citliv˘ k nám pro-
vinãním hercÛm... Vzal mû
tfieba kolem ramen a polo-
hlasnû fiek: Pavle (pfiedstav
si to Pavle!!!), to by chtûlo,
abyste  tohle místo fiíkal jinak. Jde o toto... Co ti mám
povídat - to byla ‰kola!

To chce‰ fiíct, Ïe s vá-
mi kamarádil?

Prosím tû, co to me-
le‰!!! My jsme jen po kaÏ-
dém pfiedstavení - bylo jich
15 - ‰li s ním do Grandu,
kde bydlel, a tam na nûm
vyzvídali rady, jak to dûlat,
abychom byli dobfií a lep‰í
a vÛbec. Na jednu jeho  po-
uãku si pamatuju dodnes.
Víte v ãem je krása herec-
tví? ReÏisér po vás  nûco
chce - dobr˘ reÏisér!!! - na-
znaãí vám cestu. Teì je ne-
jménû ‰est zpÛsobÛ, jak mu
to splnit - a ta krása spoãívá
v tom, Ïe si ten zpÛsob zvo-
líte sám!!! - Já podtrhuju do-
br˘ reÏisér. Jsou ov‰em ta-
koví, ktefií na svém trvají
a to, myslím, není zrovna dobré. Herec je pfiece tvÛrãí u-
mûlec - nebo aspoÀ mûl by b˘t. Tak se stává  jen tou
loutkou, která je postrková-
na sem a tam.

Ale dûdo, ty vÛbec
nemluví‰ o svém pÛsobe-
ní v Mûstském divadle!

Prosím tû - jaké Mûst-
ské divadlo???!!! KdyÏ jsem
do nûj pfii‰el, tak to bylo
Divadlo bratfií Mr‰tíkÛ! Kdy-
bych ti mûl jmenovat, co
jsem tady v‰echno hrál, tak
tady budeme sedût dal‰í
hodiny.

Tak jmenuj alespoÀ
nûkteré - vÏdyÈ já si pa-
matuji jen ty z poslední
doby.

BóÏe - tak tedy:
Boleslav Ukrutn˘, Bolt âlo-
vûk pro v‰echny ãasy,
Tramvaj do stanice  Touha,
·est Ïen Jindfiicha XIII. tedy
Jindfiich, Harpagon Lakomec, Lopachin a Firs Vi‰Àov˘
sad, Hejtman Revizor, Abbé Manon... a dej mû pokoj,
kdosi to má v‰echno pamatovat! VÏdyÈ jsem tady her-
coval 46 let.
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·est Ïen 
Jindfiicha VIII.

S mou milovanou

âapajev

Nejkrásnûj‰í válka
s Evou Gorãicovou

Jan Hus

Dnes je‰tû slunce
zapadá nad
Atlantidou
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A kolik let to diva-
dlo vÛbec hraje‰?

No to si, Kaãko,
snadno spoãítá‰ sama - ne?
Zaãínal jsem v tom Hradci
v 19 letech, a kdyÏ mnû je
teì 80 - tak...

Pááni - to je ‰ede-
sát let!  A dûdo, mÛÏe‰ te-
dy o sobû fiíct, Ïe se‰ slav-
nej?!

Kaãko, já tû plácnu!
Co to mele‰? Copak já jsem
nûjaká mediální Superstár?!
Copak já jsem se moh pro-
sadit traktoristou Grí‰ou ze
sovûtského kolchozu nebo
Voloìou Orechovem ve
·Èastné cestû?! Copak za

m˘ch mlad˘ch let existovaly nûjaké Thálie nebo Kfiídla?!
Jó - dostal jsem cenu Litfondu za Hejtmana
v Revizorovi, ale to se musel reÏisér Mo‰a za mne s fie-
ditelem Páskem  poprat, aby mû navrh. On mû totiÏ
Pásek moc rád nemûl. - Copak tenkrát existovaly muzi-
kály - tedy za  mého mládí -
ze kter˘ch se  v‰ichni ti no-
minovaní rekrutují?! - Mûj
rozum, holka. Jo, kdybys
fiekla: Tys byl, dûdo, takovej
poctivej „dûlník jevi‰tû“ -
(promiÀ mi ten nabubfielej
v˘raz) tak to jo - to bych
bral. Kdepak slavnej. Jsem
rád,  kdyÏ mû na ulici osloví
babiãka: Já si vás pamatuju
v tom Abbé. To bylo hezk˘!
Nebo kdyÏ mû Fred
Strejãek fiekne: Pavlíku, ni-
kdy nezapomenu na tvého
Biffa ve SmrÈáku!  To je,
Kaãko, ta jediná odmûna
nás hercÛ. Nás star˘ch her-
cÛ! Sláva... to nech tûm
dne‰ním mlad˘m.

A vÛbec, dûdo, co
bys mnû radil, kdybych byla mladá hereãka - jak ty
jsi na ty role chodil? Prostû - jak jsi je dûlal?

Kaãenko, to má‰ tûÏk˘ - na to si kaÏd˘ herec musí
pfiijít sám. Fakt je, Ïe  to herectví je ze sedmdesáti pro-
cent dfiina a z tûch zb˘vajících talent. Bez toho talentu
se hercovat nedá. Taky Ïádná JAMU z tebe herce neu-
dûlá. Mûla by tû nauãit  jevi‰tní techniku, techniku mlu-
vy a pohybu na jevi‰ti. Ale pfiedev‰ím by tam mûli nau-

ãit  lásce a úctû k divadlu
a promiÀ - hereckou pokoru.
Pan Radovan Lukavsk˘ -
herec Národního divadla
(rozumûj - praÏského! - Ïád-
né jiné neexistuje!) a peda-
gog  na AMU  - sv˘m ÏákÛm
fiíkal: Herec by mûl mít  jis-
tou dávku sebevûdomí, ale
velkou dávku pokory!!!
Svatá slova. A to si, KáÈo,
pamatuj. To je platné pro
kaÏdé zamûstnání!!! Musím
fiíct, Ïe se mnû zdá, jakoby
dne‰ní mladí na onu druhou
ãást té rady zapomínali.
Jejich sebevûdomí zhusta
pfievládá. K jejich ‰kodû.
BohuÏel!!! Ne v‰ichni se tak
chovají - to podtrhuji!!! Mám
mezi nimi fiadu pfiátel, se
kter˘mi je radost se st˘kat, a byl bych velice nerad, kdy-
by mÛj postfieh vztáhli na sebe. - No, ptala ses, jak na to
- tak já se tfieba ráno probudím - dost brzo - vezmu si
text do postele a jen si v nûm listuju a pfii tom si tak „pfie-
my‰luju“. Co chce ta postava v té které situaci fiíct
a proã. Jak˘ má vztah k partnerÛm - hereck˘, kozo, ne
osobní. A jak by asi mûla jednat. Nûco si potichu zku-
sím, nûco zavrhnu. To není biflování textu - to je takové
logické hodnocení jevi‰tních situací. Ví‰, existuje taková
stará herecká pouãka: Role by se mûla stavût tak: hla-
vou, pak srdcem a pak teprv ústy. JenÏe jsou herci, kte-
fií jedno z toho jaksi pomíjejí. Role pak  nemá to hlavní -
srdce! Sly‰í‰ potom pouhou recitaci. 

No jo - a taky jsem byl vá‰niv˘ rybáfi. Tak jsem ti
v den premiéry chodil k vodû. Nahodil jsem pruty, jen tak
sedûl a nechal si celou hru projít hlavou. Co jsem pfii
tom chytil, to si umí‰ pfiedstavit.

To vím, Ïe jsi rybafiil. Chodil jsi k vodû v noci
den pfied zahájením, jen abys mûl to svoje místeãko.
Ale co to tvoje malování - jak jsi na to pfii‰el?

V divadle bylo práce pro mne ãím dál míÀ, tak co na
stará kolena? Tak jsem se dal na malování. Patlám to,
matlám to, ale mû to baví. Tak co!

Hele, Katefiino Kroupová, nezdá se ti, Ïe jsem toho
naÏvanil aÏ dost?! Tak, dopilas kafe, plav domÛ trénovat
píchání injekcí, aÈ v budoucnu pacienti nefivou hrÛzou,
kdyÏ se objeví‰ se stfiíkaãkou v ruce.

No dovol, dûdo!, ale má‰ pravdu. Tak zas aÏ nû-
kdy pfií‰tû.

Foto: Archiv divadla, soukrom˘ archiv,
Milo‰ Chmelafi, jef Kratochvil
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Îensk˘ boj

Na‰i furianti

Tramvaj 
do stanice 
Touha 
s Jifiinkou 
Prok‰ovou

Jako Boleslav Ukrutn˘
s Honzou Kuãerou

Se mnou rozmlouvala
Katefiina Kroupová
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postáv husia koÏa. Koºko pravdy je v tej klau-
niáde, pri sledovaní ktorej sa môÏeme smiaÈ
na vlastnej, na‰Èastie uÏ minulosti. Tá krutá
a smie‰na posadnutosÈ diktátorského
Caribaldiho nás baví, aj napriek mrazeniu
a husej koÏi, ktorú vyvoláva.

Veºkú zásluhu na sprostredkovaní tak su-
gestívneho textu má reÏisérka Hana
Bure‰ová. Tak ako v praÏskom Divadle
v Dlouhé, tak ako na mnoh˘ch scénach ães-
k˘ch divadiel, aj tu sa ukázala ako invenãn˘
tvorca, so zmyslom pre detail, s citliv˘m vede-
ním hercov na hrane medzi psychologickou
drámou a klauniádou. Mala v‰ak úãinnú oporu
v hereckom obsadení. Iste aj vìaka dramatur-
govi inscenácie Jifiímu Závi‰ovi, ktor˘ svoj sú-
bor dokonale pozná, podarilo sa zaplniÈ javis-
ko Ïiv˘mi, vìaãn˘mi postavami.

Jan Mazák v hlavnej postave cirkusového
riaditeºa zasa prekvapil svojim rôznorod˘m re-
gistrom. Veì uÏ hral rozko‰nú Dafné v muzi-
káli Niekto to rád horúce a na druhej strane je-
ho hereckej ‰kály bol napríklad Peer Gynt.
V hre Sila zvyku sa zasa ukázal ako majster
totalitn˘ch praktik. Nebol figúrkou (ktorá k ta-
kej role láka), ale plnohodnotnou postavou,
ne‰Èastnou vo svojom bezbrehom egoizme.

Podliezav˘ Ïonglér Viktora Skálu, rovnako
ako smutn˘ „baviã“ klaun Michala Isteníka bo-
li krásn˘mi ‰túdiami rôznych podôb preÏitia
v totalite. Oni skutoãne neÏili, ale preÏívali,
kaÏd˘ svojim spôsobom.

ëal‰ie dva silné protiklady boli v posta-
vách krotiteºa ‰eliem Igora Ondfiíãka a krehkej
vnuãky riaditeºa cirkusu, Barbory Jelenovej.
(E‰te nikdy som ju v MdB nevidel). Ondfiíãek,
krotiteº, ktor˘ by mal svojou silnou päsÈou roz-
drviÈ ãokoºvek (Ïiaº mal dravcom pohryznutú
ruku), v sebe dusí hnev a predsa sa nevie
vzoprieÈ. Vnuãka, to je „dievãatko na kºúãik“,
slepo vykonávajúce rozkazy. Viac figúrka ako
postava – ale tak to zrejme má byÈ, takú ju
chcela maÈ reÏisérka Bure‰ová.

PäÈ hercov vo funkãnom bielom inscenaã-
nom priestore (scéna Tomá‰ Rusín) zahralo
svoj part skutoãne dobre. A aj keì mali diváci
príleÏitosÈ neraz sa od srdca zasmiaÈ, v˘sle-
dok hry je mraziv˘... A moÏno pre nás, ão sme
Ïili a preÏili totalitné maniery moci, bol ten zá-
Ïitok e‰te mrazivej‰í, neÏ si autor dokázal
predstaviÈ. Vìaka dobe, ktorú sme preÏili,
vìaka hercom a vìaka reÏisérke, ktorá doká-
zala túto smutnú komédiu  na ãinohern˘ch do-
skách Mestského divadla v Brne realizovaÈ.

Peter Stoliãn˘, www.divadlo.sk, 
21. záfií 2009

BÒH SI ZÁZRAK P¤ÁL, 
A DAL MU JMÉNO MOZART
Premiérou Kunzeho a Levayova muzikálu
v rockovém  hávu vystoupili v Brnû  z bro-
adwayské konvence

Za odváÏné povaÏuji uÏ nutkání pustit se
do tématu Mozart! po Shafferovû Amadeovi,
zejména po jeho filmové verzi z dílny Milo‰e
Formana (1982), a z ní odvozen˘ch podob ur-
ãen˘ch pro hudební divadlo. Libretista Michael
Kunze a jeho vûrn˘ spoluautor, hudebník
Sylvester Levay, takovou troufalost na‰li.

Oba patfií ke generaci ‰edesátníkÛ odkoje-
n˘ch bigbeatovou a rockovou scénou 60. let.
Jejich muzikály zfietelnû opou‰tûjí broadways-
ké konvence, aãkoli New York pravidelnû do-
b˘vají (nejzfietelnûji snad KunzÛv
a SteinmanÛv Ples upírÛ podle Romana
Polanského). Artistní, nároãn˘ a jedineãn˘
Mozart! se stává po Vídni, Budape‰ti,
Hamburku a Tokiu nejnovûj‰ím hitem v Brnû,
a kde jinde neÏ na Hudební scénû Mûstského
divadla.
Muzikál trochu jinak

Nestává se ãasto, aby divadelní premiéry
nav‰tívil jako divák mistr slavík Karel Gott. Do
Brna na Mozarta pfiijel z dobrého dÛvodu.
Kunze jako textafi je strÛjcem jeho boÏské drá-
hy v Nûmecku – od Lady Karneval aÏ po
Vãelku Máju.

Je‰tû jeden faktor  povy‰uje Kunzeho
a Levayova Mozarta! na muzikálovou událost
roku. Z nûmãiny do ãe‰tiny pfievedl dílo
Michael Prostûjovsk˘, kter˘ ve shodû s artist-
ní linií souãasného nejúspû‰nûj‰ího kontinen-
tálního autora hudebního divadla znovu doká-
zal, Ïe muzikálov˘ text má b˘t básnick˘m dí-
lem. Za v‰echny argumenty jeho Jesus Christ
Superstar, Evita, Koãky, Josef a jeho úÏasn˘
pestrobarevn˘ plá‰È...

Autofii sami ne‰etfiili chválou. Brnûnskou
premiéru oznaãili za jednu z nejlep‰ích.
Diplomaticky tak potvrdili fakt, Ïe nejv˘‰e sa-
mi staví verzi japonskou. Tam se ov‰em muzi-
kálu vystupujícímu z komerãního jezera hu-
dební Ameriky, vûnují dlouho a systematicky.
Na úchvatnosti, u nás zatím tûÏko dostiÏitelné
profesionalitû brnûnského muzikálu, kter˘
Mûstské divadlo katapultoval do Evropy, má
lví podíl vyzrálá, v prolínání  obrazov˘ch  vrs-
tev nároãná reÏie Stanislava Slováka a in-
venãní, moÏností pfiíkladnû pohybovû vycepo-
vaného hereckého  souboru dokonale vyuÏí-
vající choreografie Igora Barberiçe.

S rockov˘m Ïánrem celku souzní také
kost˘my Andrey Kuãerové – od bufiiãské pro-
test image titulní postavy aÏ k v˘tvarnû zdafiilé
stylizaci rokokového Salcburku a Vídnû.
A v protikladu nevídanû jednoduchá  scéna
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Jaroslava Milfajta s ornamentálním videopro-
jekãním zdobením Petra HlouÏka...
O stfietu se spoleãností

Jeden z nejnároãnûj‰ích, ale pfiitom melo-
dicky ko‰at˘ch souãasn˘ch muzikálÛ byl nû-
kdy nad síly jinak  perfektnû vy‰kolen˘ch her-
cÛ, napfi. intonace Marty Prokopové (Nany
Mozartová). Zato suverénnû zvládli party –
pûvecky, taneãnû i projevem – Ale‰ Slanina
(Mozart, alternace Du‰an Vitázek, Luká‰
Janota), Michal ·ebek (jeho otec Leopold, al-
ternace Jan JeÏek, kter˘ se zranil na sobotní
premiéfie), Hana Holi‰ová (s Johanou
Gazdíkovou Konstance Weberová), Jana
Musilová (s Markétou Sedláãkovou Baronka
von Waldstätten...)

Kunzeho a LevayÛv Mozart! není konfron-
tací tvÛrãí cesty hudebního génia. Mífií  k o-
becnému zamy‰lení o touze  po tvÛrãí svobo-
dû v autoritami a konvencemi ujafimující dobû.

Jifií P. KfiíÏ, Právo, 5. 10. 2009

KRIZE V·EDNÍHO ÎIVOTA
Slovo „krize“ se nyní cituje pfii kdejaké

pfiíleÏitosti. Dokonce leckdy jako by tato
novû nastalá situace napomáhala k odÛ-
vodÀování i tûch nejnemravnûj‰ích pohnu-
tek. Ve sdûlovacích prostfiedcích se nej-
ãastûji hovofií o krizi hospodáfiské a ekono-
mické, jako by  snad ani jiné neexistovaly.
A pfiece je v na‰ich sousedstvích pfiímo za-
kleta uÏ dlouhodobû vnímaná krize morál-
ky, krize estetick˘ch hodnot, rovnûÏ krize
pûvecké (zejména v operní oblasti) ãi tfieba
krize muzikálová. A mnohé jiné!

V‰echno jsou to jevy, jeÏ na sebe v mno-
hém navazují, jenÏe mnohokrát jsme se jich
témûfi báli. Proto jsme o nich  nehovofiili a ne-
psali, proto  byli ti, ktefií na podobné syndromy
dlouhodobû poukazovali, povaÏováni pfiinej-
men‰ím za „ru‰itele obecného klidu“, ãili po-
klidného vnímání okolních problémÛ. Jak se
lidstvu dafií v bahni‰tích beze ‰tik...

Souãasná svûtová krize v oblasti hodnot
vyvstala sice v cyklick˘ch promûnách svûto-
v˘ch dûjin, ale bylo moÏné  ji zavãas alespoÀ
redukovat, kdyby svût b˘val zavãas sly‰el na
úpûnlivá varování moudr˘ch. V oblasti kulturní
napfiíklad nûktefií upozorÀovali na rozporupl-
nou skuteãnost, jak asi mÛÏe vznikat a zejmé-
na pÛsobit umûlecké „dílo“, pokud je jiÏ autor-
sk˘m t˘mem vnímáno jen jako zdroj finanãních
hodnot a stejnû tak je devalvováno i toliko
prakticistnû pojíman˘mi formami realizaãními.

Staãí pfiece zalistovat vlastní pamûtí, ale
i doliãn˘mi doklady, jak se v posledních dvou
desetiletích po pfiedchozích problémech jiné-
ho rázu nejednou, ba velmi ãasto devalvovaly
morální hodnoty i v umûní. Za kvalitu totiÏ by-

la opût (pokolikáté v dûjinném sledu?) pfied-
kládána jen pomyslná „úlitba bohÛm“. Jako by
nás dfiívûj‰í omyly spoleãensk˘ch deformací
opût nepouãily, jako bychom zapomnûli na
skuteãné poslání umûleck˘ch snah. Napfiíklad
krize muzikálového Ïánru mûla k tûmto sku-
teãnostem velmi blízko. Namísto aby tento
Ïánr pomáhal ducha zu‰lechÈovat, zÛstával
leckdy jen v rovinû  pouhé plytké pozlátkové
zábavy, ãasto konzumního rázu, byÈ nezfiídka
se vzne‰en˘mi názvy. Na‰tûstí naopak zcela
odli‰nou i osobitou cestou se vydalo brnûnské
Mûstské divadlo. A patrné úspûchy se jiÏ opa-
kovanû dostavují.

V minul˘ch dnech si brnûnské publikum
pfiipomnûlo pûtiletou existenci nové Hudební
scény. Îádné velkolepû okázalé akce, Ïádné
neuvûfiitelnû pompézní rauty ãi jiné honosné
spoleãenské veãírky. Je tu pfiece krize a ‰etfii-
ti se vyplácí! A pfiece ten svátek brnûn‰tí
kum‰t˘fii (v souãasnosti uÏ oproti praÏsk˘m
„megahvûzdám“ skuteãnû svûtovû proslulí!)
jaksepatfií oslavili. Na premiéru jejich nejnovûj-
‰í novinky totiÏ kromû národního umûlce Karla
Gotta pfiijeli také autofii právû nastudovaného
muzikálu Mozart!, tedy skladatel Sylvester
Levay a libretista Michael Kunze.

Zfiejmû byli oba patfiiãnû (a mile!) pfiekva-
peni, Ïe v pouhém „provinãním“ (Brnûn‰tí mi
snad to oznaãení laskavû prominou), tedy ni-
koliv metropolitním, divadle se vyskytuje tak
dokonalé umûní. Îe  tam mohou  spatfiit pfied-
stavení, srovnatelné svou úrovní tfieba s muzi-
kálov˘m Berlínem, Budape‰tí, Lond˘nem,
Var‰avou ãi Vídní. Dokonce i se skuteãnou a-
merickou Broadwayí, tedy nikoliv tou její praÏ-
skou pfiihlouplou slovní nápodobou. Praha
mÛÏe bohuÏel jen závidût, jak se brnûn‰tí in-
scenátofii dokonale vy‰vihli na úroveÀ, jeÏ
u nás nemá obdobu. Ani v té na‰í matiãce sto-
vûÏaté, jejíÏ (pseudo)muzikáloví bossové by
jen chtûli za své nezfiídka podprÛmûrné reali-
zaãní v˘sledky Ïdímat peníze nejen z publika,
ale i z obecn˘ch (tfieba i obecních) zdrojÛ, na-
pfiíklad prostfiednictvím grantÛ. A odjinud. Tak
to je, taková je pravda.

Krize mají nejen rÛzné podstaty, ale i rÛz-
né podoby a motivace. RÛzné pfiíãiny i rÛzné
dÛsledky. Zasahují nejen finanãnictví a národ-
ní ãi svûtové hospodáfiství. Ve sv˘ch dÛsled-
cích budou nepochybnû ovlivÀovat také kultur-
ní sféru. Ptejme se v‰ak: Dokázala souãasná
kultura tyto stále více se projevující problémy
zavãas  vnímat a reagovat na nû? Dokázala
zavãas eliminovat moÏnosti jejich tak ‰irok˘ch
dosahÛ? A co vlastnû udûlala pfii moÏnosti 
ovlivÀování ‰irok˘ch vrstev ve prospûch obec-
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S Johanou Gazdíkovou
v inscenaci 

NovomanÏelské apartmá,
reÏie: Stanislav Mo‰a

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

V muzikálu Josef a jeho
úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Se Stanislavem Slovákem
v muzikálu Zahrada divÛ,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Johanou Gazdíkovou
v inscenaci 

NovomanÏelské apartmá,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Se SoÀou Jányovou,
Vendulou ·erákovou
a Hanou Kratochvilovou
v muzikálu Josef a jeho
úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È,
reÏie: Stanislav Mo‰a

V kost˘mu  
z muzikálu Hair

V pohádkovém muzikálu
Snûhurka a 7 trpaslíkÛ,
reÏie: Stanislav Slovák
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V muzikálu Zahrada divÛ,
reÏie: Stanislav Mo‰a

V muzikálu Josef a jeho
úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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ného blaha? NezÛstala jen v rovinû plytkého
pseudoumûleckého balastu?

Myslím, Ïe brnûnské Mûstské divadlo si
pod vedením reÏiséra Stanislava Mo‰i tyto o-
tázky dostateãnû, trvale a intenzivnû kladlo
pfied nûjak˘mi patnácti, deseti i pûti roky, stej-
nû tak i nyní. Nechtûli totiÏ tvofiit lacin˘ k˘ã, ale
kum‰t. Umûní spjaté s my‰lenkami a ideály.
A na dokonalé kvalitní úrovni. Asi proto jsou
tak dobfií, asi proto jsou jako jediní v na‰í zemi
konkurenceschopní i v rámci mezinárodních
hodnocení. KéÏ by si tenhle vzor uvûdomili ta-
ké jiní a nechtûli na úkor kvalitní kultury jen
Ïdímat grantové finance. VÏdyÈ vlastnû pro
kulturní kultivování vefiejnosti pranic neudûlali,
jen se pfiiãinili o to, co nás dnes s pojmem slo-
va krize tak trápí. Dvacet let poté...

Tomá‰ Hejzlar, Haló noviny, 17. 10. 2009

MOZART! 
PO 242 LETECH ZPÁTKY V BRNù

Hned na zaãátku leto‰ní divadelní sezony
se Mûstské divadlo Brno bl˘sklo historicky v˘-
znamn˘m dramaturgick˘m poãinem, kdyÏ jako
vÛbec první v âechách uvedlo na své Hudební
scénû muzikál z pera autorské dvojice
Michael Kunze – Sylvester Levay. Dvojice ne-
smírnû slavné po celé Evropû a Asii, zatím po-
nûkud ménû úspû‰né na Broadwayi a témûfi
neznámé u nás. Pokud si bûÏn˘ ãesk˘ divák
z jejich muzikálové  tvorby nûco vybaví (oba
jsou jinak autory desítek hitÛ pro nejrÛznûj‰í
interprety), bude to nejspí‰ titulní song z muzi-
kálu Elisabeth, kter˘ kdysi nazpívala v ãeském
pfiekladu ZdeÀka Borovce a pod názvem „Já
chci b˘t jen svá“ Leona Machálková a umístila
jej jako první píseÀ na své album Leona – Film
a muzikál z roku 1998. Bylo proto na ãase ab-
senci tak zajímavé a úspû‰né tvorby na na‰í
scénû ukonãit. PraÏská divadla bohuÏel svoji
velkou ‰anci promarnila a dávají nadále pfiíle-
Ïitost písniãkálÛm nûkolika domácích autor-
sk˘ch t˘mÛ, mnohdy nevalné produkce.
PfiíleÏitosti se proto chopilo MdB a, jako jiÏ nû-
kolikrát, ostatním producentÛm atraktivní látku
obratnû vyfouklo.

Mnoho let jsem sl˘chával: „Proã uvádût
Kunzeho muzikály, tady by na nû nikdo ne-
chodil...“ Omyl – jsou dostateãnû divadelnû a-
traktivní, fiemeslnû v˘bornû vystavûné, s fia-
dou hitÛ, o nichÏ mnohdy ani nevíme, Ïe po-
chází z muzikálové diskografie. Jejich hrdino-
vé navíc mají obvykle i historickou vazbu na
ãeskou diváckou obec – osudy císafiovny Sisi
zná z knih a filmÛ témûfi kaÏd˘ (Elisabeth), ro-
mán Îivá a mrtvá Daphne du Maurier patfií
mezi skvosty romantické literatury (Rebecca)
a Wolfgang Amadeus Mozart (Mozart!) pob˘-

val nejen v Praze, ale jako dítû rovnûÏ na
Moravû. Biskupská  Olomouc poskytla rodinû
azyl v dobû, kdy oba sourozenci, Wolfgang
i Nannerl, onemocnûli a byli v péãi vysokého
církevního hodnostáfie. Jedenáctilet˘ kompo-
nista tam sloÏil ‰estou symfonii F dur (KV 43),
zvanou Olomouckou. Na ·tûdr˘ den se
Mozartovi octli v Brnû a 30. prosince 1767 vy-
stoupili dokonce „zázraãní sourozenci“ na
koncertû v tehdej‰ím mûstském divadle na
Zelném trhu. Z tohoto pohledu se vlastnû
Mozart vrací na místo ãinu po 242 letech...

Kunze s Levayem nepí‰í „lyrikály“, jak je
na na‰í scénû obvyklé. Sami se naz˘vají tvÛr-
ci „drama-muzikálu“, pfiiãemÏ toto oznaãení
není aÏ tak synonymem dramatu jako takové-
ho, ale spí‰e dramatické stavby díla.
Pfiekvapivû jejich tituly, vût‰inou reflektující
skuteãnou historickou postavu, nejsou biogra-
fické a sledují jen urãitou Ïivotní linku zvolené
osobnosti za pomoci nápaditû napsané dûjo-
vé osy. Michael Kunze  jakoby sám vytvofiil o-
sobit˘ autorsk˘ styl, kdyÏ titulní hrdiny témûfi
pokaÏdé  konfrontuje s postavou imaginární
nebo smy‰lenou. V Elisabeth je tímto partne-
rem i protipólem císafiovny AlÏbûty atraktivní
SmrÈák (nebo vlastnû Osud?), v Marii
Antoinettû „dítû revoluce“, chudá Margrid
Arnaud a v Mozartovi „dokonalost“ ztûlesnûná
figurkou porcelánového Amadé. Je to neokou-
kané a chytré. Pfiitom v Mozartovi Michael
Kunze napfiíklad absolutnû ignoruje jeho zná-
m˘ (a moÏná aÏ zbyteãnû zveliãovan˘) souboj
s Antoniem Salierim, sv˘m skladatelsk˘m
konkurentem. Snad pouze jako zkou‰ku di-
vácké pozornosti vsunuli tvÛrci muzikálu
Salieriho mezi sboristy na poãátek prvního
i druhého dûjství. Symbolizují tím snad nesrov-
nateln˘ generaãní v˘znam tvorby obou riva-
lÛ...? Ve zvoleném konceptu nám líãí Mozarta
pfiedev‰ím jako ãlovûka – geniálního, ale zrani-
telného, zneuÏivaného, zamilovaného, nepo-
slu‰ného, jako superhvûzdu, snílka i hráãe...

Netfieba zastírat, Elisabeth, první muziká-
lov˘ megaúspûch Kunzeho s Levayem, je hu-
debnû nápaditûj‰í a bohat‰í. RovnûÏ oznaãení
„rockov˘ muzikál“ není zcela pfiesné – za roc-
kov˘ lze povaÏovat pouze part Wolfganga
Amadea, a to je‰tû v rámci tohoto Ïánru v té
nûÏnûj‰í poloze. Jinak je partitura spí‰ popo-
vou operou. Svou formou se muzikál blíÏí, o-
pût jsem pfiesvûdãen, Ïe úmyslnû, singspielu,
kter˘ se vyvinul právû v 18. století jako forma
opery,  jenÏ obsahuje zpûvní ãísla doplnûná
krat‰ími recitativy. Aã pár hudebních ãísel re-
prezentuje trochu univerzální „nûmeck˘ po-
pík,“ naprostá vût‰ina z nich je naopak velmi
vydafien˘ch, melodicky vdûãn˘ch a dobfie za-
pamatovateln˘ch. Mezi strhujícími sborov˘mi
scénami vyniká hned ta první, „Jak˘ to syn“,
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která plynule navazuje na prolog, jehoÏ sou-
ãástí je i závûr 3. variace D dur pro klavír z od-
kazu slavného Amadea a motivicky se v muzi-
kálu je‰tû opakuje. Ve sborech druhého jed-
nání lze vyãíst i gospelové prvky. Ze sólov˘ch
písní pak jistû zaujmou árie samotného
Mozarta, jeho otce Leopolda nebo pfiekrásné
vyprávûní Baronky von Waldstätten, v kontras-
tu s kuplety rodiny Weberov˘ch a Emanuela
Schikanedera. Samozfiejmû jsem nûkolikrát
zaslechl otázku, zda by v díle nemûla zaznít
Mozartova hudba masivnûji, ale nenacházím
k takové samoúãelnosti dÛvod – divák jde pfie-
ce na Levaye, nikoli na Mozarta.

Inscenaãnímu pojetí se jiÏ vûnuje v obsáh-
lé recenzi ná‰ stál˘ spolupracovník doc. Peter
Stoliãn˘. Proto jen ve struãnosti. ReÏisér
Stano Slovák i oba v˘tvarníci dílu znamenitû
poslouÏili v tom dobrém slova smyslu, bez
ãasto vidûné osobní exhibice. V‰echny scény
jsou vystavûny velmi  peãlivû a úãelnû.
Stanislav Slovák se ve spolupráci s choreo-
grafem Igorem Barberiãem zbavil nálepky re-
Ïiséra ponûkud statick˘ch obrazÛ a oba neví-
danû rozh˘bali jak pfiedstavitele hlavních rolí,
tak rozsáhlou company. Oproti vídeÀské verzi
se brnûnská inscenace doãkala nûkolika drob-
n˘ch úprav, kdy byla napfiíklad píseÀ
Schikanedera posunuta  do druhého dûjství
a reminiscence na Mozartovo Requiem logic-
ky aÏ do závûru hry – je pfiece v‰eobecnû zná-
m˘m faktem, Ïe jej pfiedãasnû zesnul˘ sklada-
tel uÏ nedokonãil (zemfiel v pouh˘ch pûtatfiice-
ti letech, údajnû na zánût ledvinové pánviãky,
aã se dlouho spekulovalo, Ïe byl otráven
Salierim).

Dal‰í devizou inscenace je pak její v˘tvar-
né fie‰ení, nepostrádající logiku, pÛvab i vtip
(Andreou Kuãerovou skvûle okost˘movaná
krátká pasáÏ z Kouzelné flétny). Scénû
Jaroslava Milfajta zcela logicky dominuje ãer-
vená, nejoblíbenûj‰í barva interiérÛ z doby kla-
sicismu, a nejen jich – i samotn˘ Mozart je na
fiadû dobov˘ch obrazÛ zobrazen v ãerveném
kost˘mu. Kukátkové promûny pak dávají nov˘
prostor divákovû obrazotvornosti.

Naprosto pfiesvûdãiv˘ v˘kon bûhem druhé
premiéry podal pod taktovkou dirigenta
Franti‰ka ·terbáka orchestr MdB. Zmínûn˘ di-
rigent je také podepsán pod cel˘m hudebním
nastudováním, které je‰tû dozoroval Caspar
Richter, znalec Levayovy hudby a aÏ pedant-
sk˘ „technik“ mezi dirigenty. Snad nejvût‰í po-
chvalu ale tentokrát zaslouÏí sbormistr Karel
·karka, kter˘ ve znaãném ãasovém presu  do-
vedl sbor k velmi preciznímu provedení, com-
pany bûhem druhé premiéry zazpívala part
s obtíÏn˘mi nástupy a nelehk˘mi vícehlasy o-
pravdu znamenitû a s vybrou‰enou dynami-
kou.

Bûhem druhé premiéry dostal v titulní roli
pfiíleÏitost Ale‰ Slanina, do té doby pfiedstavi-
tel spí‰ men‰ích rolí, nepoãítáme-li Fernanda
z operety Mamzelle Nitouche a Prince ve
Snûhurce. Zdánlivû riskantní volba se ukázala
dobr˘m tahem – zmínûn˘ herec zvedl hoze-
nou rukavici a pfiekvapil nejen velmi solidním
pûveck˘m v˘konem, ale zejména skvûle za-
hranou plejádou emocí v hávu rozpustilého
a pfiidrzlého puberÈáka. Sv˘m scénám ode-
vzdával nezdolnou energii a témûfi neustál˘
pohyb. V úloze jeho otce Leopolda se pfied-
stavil Michal ·ebek, kter˘ vládl velmi pfiíjem-
n˘m hlasem barytonové barvy, snaÏil o pfies-
nû definovan˘ pfiísn˘ v˘raz, ale pfiece  jen mi
pfii‰el na Amadeova otce pfiíli‰ mladistv˘.
Zaujaly dámy – Hana Holi‰ová v úloze
Konstancie Weberové a Jana Musilová, která
opatfiila roli Baronky von Waldstätten v jejím
hitu „Gold von den Sternen“ kultivovan˘m
pfiednesem i citem. Velmi v˘razn˘mi postava-
mi muzikálu se stali i Jifií Mach coby
Hieronymus Colloredo, Luká‰ Vlãek jako
Hrabû Arco i Milan Nûmec ve vdûãné, byÈ epi-
zodní roli principála Schikanedera. V povût‰i-
nou komicky ladûn˘ch pasáÏích squadry
Weberov˘ch diváky bavili Rastislav Gajdo‰,
Lenka Bartol‰icová, Lucie ·auerová, Svetlana
Slováková a Eva Jedliãková. Dûjovû nesmírnû
dÛleÏitou postavou je mlad˘ Amadé, porcelá-
nov˘ ideál, kter˘ Mozarta provází v‰emi zlo-
mov˘mi situacemi. jedná se o roli nûmou, tedy
velmi obtíÏnou, navíc v Brnû dostal Amadé tro-
chu men‰í prostor neÏ v zahraniãních insce-
nacích. Pfiesto jej Marek Hurák herecky cha-
rakterizuje velmi pfiesnû a pfiesvûdãivû.

Muzikál slavné autorské dvojice Kunze –
Levay se tedy koneãnû, k radosti mnoha pfiíz-
nivcÛ jejich tvorby, objevil na  ãeském jevi‰ti.
Chtûlo by se zvolat „pozdû“ ale pfieci...!“ Zde
je na místû zdÛraznit pfiínos textafie Michaela
Prostûjovského, kter˘ nejenÏe dílo citlivû pfie-
básnil, ale rovnûÏ neúnavnû nabízel ãesk˘m
producentÛm a zprostfiedkoval i finální kontakt
s obûma autory, ktefií nav‰tívili v Brnû 4. fiíjna
nedûlní druhou premiéru svého muzikálu.

Mám-li b˘t zcela upfiímn˘, brnûnsk˘
Mozart! je v posledních deseti letech asi ãtvr-
t˘m dílem na ãeské scénû, do kterého bych
neváhal investovat v roli diváka pût set korun
za vstupenku. Je to brilantní kus a doufám, Ïe
snad prolomí ledy a brzy se doãkáme
i Elisabeth, Rebeccy nebo Tance upírÛ.

Vítûzslav Sladk˘, www.musical-opereta.cz, 
18. 10. 2009

BRNùNSK¯ MUZIKÁL 
SKLIDIL MEZINÁRODNÍ UZNÁNÍ

Autofii svûtoznámého muzikálu Mozart!
osobnû nav‰tívili jeho ãeskou premiéru,
jeÏ se v nedûli uskuteãnila na Hudební scé-
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nû Mûstského divadla v Brnû (MdB).
Bûhem zcela vyprodaného pfiedstavení je
v hledi‰ti doprovázel národní umûlec Karel
Gott.

Muzikál Mozart! je jejich tfietím dílem.
Premiéra se uskuteãnila v roce 1999 ve Vídni.
Od té doby muzikál uvedli napfiíklad
v Hamburku, Budape‰ti a Tokiu. âeská premi-
éra se nyní uskuteãnila pfiesnû v den  pátého
v˘roãí zahájení ãinnosti ‰piãkovû vyprojekto-
vaného brnûnského muzikálového divadla, jeÏ
má stále vût‰í ohlas i v zahraniãí.

„Jsem velmi rád, Ïe toto malé jubileum
mÛÏeme oslavit tak velk˘m poãinem, protoÏe
muzikál Mozart! si od svûtové premiéry pfied
deseti roky podmanil i nejvût‰í svûtové muzi-
kálové scény,“ uvedl fieditel MdB Stanislav
Mo‰a. Pfiipomnûl, Ïe za pouh˘ch pût let zde
byly uvedeny tfii desítky titulÛ, mezi nimi napfií-
klad i svûtoznámé muzikálové hity Bídníci,
Evita ãi Jesus Christ Superstar. Nûkteré in-
scenace Brnûn‰tí inscenovali v ãeské ãi do-
konce svûtové premiéfie.

Autor muzikálu Mozart! skladatel Syl-
vester Levay i libretista Michael Kunze jsou
s brnûnsk˘m provedením svého díla velmi
spokojeni. „Oba se vÏdy na premiérách sou-
stfiedíme na reakce a emoce publika. Mûli
jsme pocit, Ïe  publikum od zaãátku do konce
dokonale reagovalo, bylo vtaÏeno do hry, líbi-
lo se jim to. Myslíme si, Ïe se ãeská inscena-
ce povedla,“ uvedl skladatel Levay. ZdÛraznil,
Ïe Mozart! je po hudební stránce dost nároã-
n˘, ale brnûnsk˘ orchestr i protagonisty velmi
chválil. Pfiijede se pr˘ podívat i na nûkterou
z repríz, aby vidûl i dal‰í alternace. Libretista
Kunze zase ocenil skuteãnost, Ïe se reÏisér
Stano Slovák s inscenaãním t˘mem vyhnul
pfiehnanû realistickému pfiístupu a popustil
uzdu fantazii. Reakce publika byly vfielé, tles-
kalo se i bûhem jednotliv˘ch scén. Závûreãn˘
potlesk vstoje trval témûfi ãtvrt hodiny.

(the), Haló noviny, 10.-11. 10. 2009

BÍDNÍCI, EVITA A TI DRUZÍ
V nabídce tfiísouborového Mûstského di-

vadla Brno lze vystopovat nûkolik vzájemnû
se doplÀujících linií. Tu patrnû nejnápadnûj‰í
a moÏná obecenstvem nejvyhledávanûj‰í
pfiedstavuje systematicky pûstovan˘ hudební
Ïánr, kter˘ se zde v˘raznû rozvinul po otevfie-
ní moderní Hudební scény pfied pûti lety.
Soustavnû vyvaÏuje osobité inscenace svûto-
vû proslul˘ch titulÛ cizích (napfiíklad Olivera,
âarodûjek z Eastwicku ãi Fame) s bezesporu
pfiínosnou tvorbou pÛvodní (Svût pln˘ andûlÛ,
Koloãava, Nana, âerven˘ a ãern˘, Balada
o lásce aj.). K celostátnû ocenûn˘m úspû-
chÛm ãinoherního repertoáru (ten dnes pone-
cháváme  stranou) náleÏí napfiíklad nastudo-

vání her V jámû lvové, Smrt Pavla I. ãi Tfii mu‰-
ket˘fii. 

Pfiivádût na jevi‰tû „kamenného“ divadla
renomované zahraniãní muzikály, limitované
agenturními a producentsk˘mi poÏadavky, ne-
ní rozhodnû snadné. ReÏírující i pí‰ící fieditel
MdB Stanislav Mo‰a je v‰ak velmi zdatn˘m
manaÏerem s kontinentálním „rozkroãením“ –
ãást ansámblu paralelnû absolvuje evropská
turné nebo nûkterou  inscenaci nejprve uvede
mimo republiku. Na rozdíl od mnoh˘ch praÏ-
sk˘ch ad hoc sestaven˘ch projektÛ dlouhodo-
bû sází na objevování mlad˘ch talentÛ (nûkte-
ré role mívají  aÏ ãtyfii alternanty), divadelní fa-
kultou JAMU rovnûÏ koncepãnû vychovan˘ch
k syntetickému scénickému projevu. V druhé
polovinû uplynulé sezony tu v krátkém odstu-
pu  probûhly zdafiilé v˘pravné premiéry dvou
osvûdãen˘ch muzikálÛ, z nichÏ kaÏdá by si
zaslouÏila podrobnûj‰í pozornost.

Nastudováním díla Les Misérables –
Bídníci od dvojice Alain Boublil a Claude-
Michel Schönberg ve v˘teãném pfiekladu
ZdeÀka Borovce si Mo‰a splnil svÛj dlouholet˘
kum‰t˘fisk˘ sen. V monumentální, spí‰e realis-
tické neÏli náznakové scénografii Nûmce
Christopha Weyerse a dobov˘ch kost˘mech
Andrey Kuãerové vznikla podle rozsáhlé prózy
Victora Huga pÛsobivá tfiíhodinová freska,
s pfiispûním poãetného orchestru umnû propo-
jující soukromé osudy u‰lechtilého trestance
Jeana Valjeana (Petr Gazdík stfiídá hostujícího
Jana JeÏka), policisty Javerta  (Igor Ondfiíãek,
Petr ·tûpán nebo Luká‰ Vlãek), Cosetty
(Radka Coufalová), studenta Maria (Du‰an
Vitázek) a dal‰ích postav. Na vysoce profesio-
nální interpretaãní úrovni a s dynamickou gra-
dací uváÏlivû dávkuje sociálnûkritické, senti-
mentální i revoluãnû patetické momenty. Do
k˘ãovité líbivosti na‰tûstí nesklouzla ani o nûco
star‰í Evita slavného tandemu Tim Rice –
Andrew Lloyd Webber v pfiebásnûní Michala
Prostûjovského, byÈ sv˘m odtaÏitûj‰ím námû-
tem, epickou strukturou i stfiídmûj‰ím provede-
ním zÛstala ponûkud ve stínu humanistického
poselství BídníkÛ. V páté spolupráci s MdB mo-
hl reÏisér i v˘tvarník Pavel Fieber uplatnit své
zku‰enosti s pfiedlohou z Nûmecka. Celkem
chladnû se odvíjející pfiíbûh vzestupu ctiÏádo-
stivé Evy Perónové (Radka Coufalová, Hana
Holi‰ová) do postavení masami zboÏÀované
první dámy Argentiny na‰el prÛbûÏného glosá-
tora ve fiktivní figufie zvané Che (Ján Jackuliak,
Stanislav Slovák, Du‰an Vitázek), pfiispívající
k demaskování zákulisí a politick˘ch manipula-
cí jihoamerického diktátorského reÏimu.

Vít Závodsk˘, T˘deník rozhlas, 
uã. 19, ã. 40, 21. 9. 2009
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Petr Gazdík s Adámkem a Josífkem

Markéta Sedláãková, Stanislav Slovák a Tadeá‰

Marta Prokopová

Michal Matûj a Gabriela Karmazínová

Jaromír Hniliãka

Markéta Sedláãková

Lucie Bílá a Marek Hurák
Lucie Bílá a koledníci

Lucie Bílá a smí‰en˘ pûveck˘ sbor Kampanela

Jana Gazdíková

Spoleãnost REXEL CZ s.r.o. pofiádá pro své v˘znamné obchodní partnery jiÏ
tradiãnû v ãase adventním - první prosincov˘ pátek, slavnostní divadelní
pfiedstavení v Mûstském divadle Brno. V leto‰ním roce tomuto veãeru pfied-
cházela stejná slavnostní událost, konaná v mûsíci fiíjnu v Praze v Divadle
ABC, opût v‰ak s hostujícím souborem MdB (Dokofián 12/2009).
4. prosince 2009 se pozvaní hosté se‰li na slavnostním veãeru s pfiedstave-
ním „Sluha dvou pánÛ“ ve skvûlém podání souboru MdB a v hlavní roli
s Martinem Havelkou. Vzácné hosty uvítali generální fieditel spoleãnosti 
REXEL CZ s.r.o. Ing. Radomil BlaÏek, MBA, spolu s Igorem Ondfiíãkem.
Krásn˘ záÏitek z komedie Carla Goldoniho, kde si jednu z rolí v˘jimeãnû za-
hrál  i reÏisér této hry Zdenûk âernín, byl umocnûn setkáním hostÛ s herci
pfii neformální ãásti veãera, která probíhala ve foyeru divadla je‰tû dlouho po
pfiedstavení.

SLUHA DVOU PÁNÒ reÏie: Zdenûk âernín

4. prosince 2009
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VÁÎENÍ DIVADELNÍ P¤ÁTELÉ,
taky jste si nûkdy fiekli, Ïe doba, ve které Ïijete, je naprosto

úÏasná, ov‰em jediná smÛla tkví v tom, Ïe ji jako na potvoru mu-
síte sdílet s nûkter˘mi obzvlá‰È vypeãen˘mi pitomci, závistníky
a zákefiníky? Co v‰ak dûlat, kdyÏ pfiemístûní se v ãase je tolik,
tolik riskantní? A navíc, kde vzít jistotu, Ïe se v dobû pfied dvûma
sty, nebo po tfiech stech letech ocitneme v prostfiedí ob˘vaném
pouze laskav˘mi bliÏními? Nebude to náhodou stejné jako dnes
a nebude to tfieba je‰tû hor‰í? A kde se vÛbec ti lumpové berou,
ti, ktefií, aã sami zlodûji, kfiiãí: „chyÈte zlodûje!“, ti, ktefií, aã nic ne-
umûjí, poskytují „zasvûcené rady“, jak co ãinit lépe, ti, ktefií káÏou
vodu a sami chlemtají víno?

A tak jsem bloudil lineární pamûtí lidstva, hledal zemi zaslí-
benou jenom pro laskavé lidské bytosti a skrze rozliãnou litera-
turu zji‰Èoval, Ïe souãasné po‰piÀování a pomlouvání a vyvy‰o-
vání kdysi nahrazovaly vraÏdy. Pozoruji-li souãasnou politickou
scénu, jsem pfiesvûdãen, Ïe mnozí by velmi rádi znovu volili tra-
viãské praktiky Lucrezie Borgii a jednou provÏdy se zbavili sv˘ch
nepfiátel. A vzhledem k tomu, Ïe si to z tûch v souãasnosti trap-
nû panujících humanistick˘ch pomûrech nemohou dovolit, volí
stále rafinovanûj‰í pomluvy, lÏi a stejnû vztekle tak, jak by zabí-
jeli tûlo, niãí nebohou lidskou du‰i svého protivníka. Pokud se
du‰e samozfiejmû dá. A taková lidská du‰e, to není Ïádná Ïula,
Ïádn˘ diamant. Té staãí nûkdy málo a rozbije se. 

Asi jsme k té nenávisti pfiedurãeni. Jak jinak si vysvûtlit, Ïe
dva lidé, dívka a chlapec, ktefií z naprosto ojedinûlé, neopakova-
telné, jedineãné a úÏasné lásky vstupují do svazku manÏelské-
ho, tento po pár letech pro nepfiekonateln˘ vzájemn˘ odpor o-
pou‰tûjí?  

Tak trochu si samozfiejmû dûlám legraci, vÏdyÈ byl silvestr
a navíc v‰ichni ti, ktefií se dopou‰tûli rÛzn˘ch „faulÛ“ na sv˘ch
bliÏních, mají nyní pfied sebou obrovskou munici jakoÏe „nového
ãasu“ a v nûm se ãerstvû „osprchováni“ ode v‰ech ‰pín minulosti
mohou tváfiit znovu jako ti nejlep‰í pfiátelé a rádci a spoléhat na
na‰i slabost spoãívající v obecné tendenci lidsk˘ch bytostí od-
pou‰tût. Dále tak mohou tito „dobráci“ v klidu „nového ãasu“ bez-
trestnû osnovat zákefiné útoky realizované pod v‰e urãující tezí:
„Ïijeme v baÏinû a pfieÏijeme pouze tehdy, dokáÏeme-li se po-
stavit na své nohy na hlavách na‰ich nepfiátel!“ Îe by smutné?
BohuÏel - spí‰e bûÏné… 

Pfieji Vám v tom novém roce, abyste byli obklopeni co nejví-
ce tûmi, ktefií si sice uvûdomují, Ïe Ïijeme v baÏinû, av‰ak budou
pfii Va‰em za‰kobrtnutí pod Va‰i bofiící se nohu podkládat svou
dlaÀ a tak Vám pomáhat pfiekonávat nástrahy, kter˘m se nikdo
nevyhne. (Vûzte, Ïe v na‰em divadle to takto zhusta funguje.)
A samozfiejmû Vám v novém roce pfieji potkat co nejménû tûch,
ktefií Va‰eho potápûjícího se tûla vyuÏijí k tomu, aby se sami do-
stali „v˘‰“ a „dále“. (A propos… v˘‰e a dále kam?)  

Za v‰echny kolegy z Mûstského divadla Brno

Stanislav Mo‰a, fieditel MdBCe
na
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2010
16. ročník

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

BEZ KOMENTÁ¤E

NEP¤EHLÉDNùTE!
Nenechte si ujít pfiíbûh první
dámy Argentiny v muzikálu
EVITA, v nûmÏ excelují 
Hana Holi‰ová 
a Du‰an Vitázek 
(alt. Ján Jackuliak).
16. - 18.1.    
vÏdy v 19.30 hod.

Benefiãní pfiedstavení 
tragikomedie 
T¤I SESTRY, 
v níÏ coby Ferapont 
vystoupí Pavel Kunert, 
kter˘ oslaví v˘znamné 
Ïivotní jubileum. 
Inscenaci hrajeme 
30. 1. v 19.30 hod.
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