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VÁÎENÍ DIVADELNÍ P¤ÁTELÉ,
kdyÏ se v dávn˘ch ãasech, kdy byl ãlovûk je‰tû bez v‰ech tûch

souãasn˘ch civilizaãních vymoÏeností ve v‰em odkázán na svÛj kaÏ-
dodenní souboj s pfiírodou, kdy s ní byl svázán svou kaÏdodenní prací
– jak se tak psává: "od slunce v˘chodu do slunce západu lopotil na ze-
mi, aby z ní vyzískal své Ïivobytí", tehdy, podobnû jako zemû, jako sa-
motná pfiíroda vyuÏíval ãlovûk zimních mûsícÛ k vydechnutí, k odpo-
ãinku. Dnes nejsme tolik závislí na zemi a mnozí dokonce za to, Ïe ji
neobdûlávají získávají tuãné finanãní dotace! Dnes odpoãíváme o vel-
k˘ch prázdninách a dovolen˘ch, tedy pfieváÏnû v létû, v dobû, kdy by-
lo kdysi práce nejvíce a byÈ jsme se s dobou stali pfiinejmen‰ím moud-
fiej‰ími (jak ktefií), geny na‰ich pfiedkÛ v nás pfieÏívají a s brzk˘m stmí-
váním na nás doléhá lidsky pfiirozená chuÈ zastavit se, meditovat, pfie-
m˘‰let nad sv˘m osudem, nad údûlem sv˘ch blízk˘ch. Rozsvûcujeme
novodobé svíce v podobû elektrick˘ch svítidel a ãteme si, vyhledává-
me rÛzná lidská spoleãenství, touÏíme b˘t v klidu spolu s tûmi, které
máme rádi, vyprávût si s nimi. Proã o tom pfiem˘‰lím? Onehdy jsem si
s pfiítelem vyprávûl o tom, jak lidé spolu ãím dále tím více jednají skrz
rÛzná technická a chladná média a kolikrát uÏ ani nevûdí, Ïe ãlovûk,
kterého potkají na ulici, je tím, se kter˘m si na facebooku hodiny pí‰í
a mnohdy neznají skuteãn˘ hlas bytosti, se kterou hovofií pfieváÏnû
pfies telefon, Ïe neznají jeho barvu oãí apod. I jsem se dozvûdûl, Ïe
dal‰í novou módou je zasílání si nafilmovan˘ch zpráv z jednoho mo-
bilního telefonu na druh˘, kdy se napfiíklad chlapec natoãí pfii tom, jak
nepfiítomnému dûvãeti oznamuje, Ïe s ní konãí, a pak ji takovou zprá-
vu ode‰le a hotovo! CoÏ o to, jsou ty poãítaãe a ten internet a ty tele-
fony v˘born˘mi pomÛckami na‰ich ÏivotÛ, ov‰em jejich naduÏívání
podle mne nesvûdãí o zcela zdravém rozumu souãasn˘ch lidsk˘ch ge-
nerací. Já si dodnes nezvykl ãíst knihy jinak neÏ jako knihy papírové.
KdyÏ ãtu, chci mít tu vûc v ruce. A kdyÏ jsem musel oÏelet, Ïe si lidé
pfiestali psát dopisy, byl jsem krátce potom postaven pfied dal‰í novum
na‰í spoleãnosti – datové schránky. Nejsem Ïádn˘ blázniv˘ katastro-
fista, ale opravdu zaãínám mít strach z toho, Ïe uÏ nûkdo chystá ãipy
do na‰ich hlav, aby tak dal poãítaãovému panství do rukou plnou kon-
trolu nad kaÏd˘m ãlovûkem, kdyÏ uÏ on sám se mu vydává ãím dále
tím více. Kdysi se to fiíkávalo o ohni, Ïe je to dobr˘ sluha, ale ‰patn˘
vládce. Podobnû ostraÏitû bychom tedy mûli nakládat i s oním poÏá-
rem, kter˘ skrze poãítaãe zachvacuje na‰i dobu. I dal‰í obraz, kter˘ mi
byl pfiítelem pfiedstaven, totiÏ svûdãí o nûãem velmi zrÛdném. Jeho pû-
tileté dítû kfiiãí, pláãe a zufií, kdyÏ mu rodiãe nedovolí hru na poãítaãi
a povaÏuje za nejvût‰í trest, kdyÏ mu tu hru na del‰í dobu zakáÏí. 

Za pár dnÛ se ocitneme se sv˘mi nejbliÏ‰ími kolem vánoãních
stromkÛ, budeme se na tento svátek dlouho chystat a budeme pak ja-
ko za star˘ch ãasÛ spoleãnû meditovat, pfiem˘‰let o tûch, které máme
rádi. A budeme moÏná i pfiem˘‰let o tom, proã tak vlastnû ãiníme
a proã tak rádi. Ptal jsem se pfiátel na to, co je na vánoãních svátcích
nejvíce tû‰í a odpovûdi by se daly shrnout do následujícího: nejvíc je
baví pfiem˘‰let o tom, ãím potû‰í své nejbliÏ‰í, tím, co pro nû pfiipraví,
aÈ je to krásné prostfiedí, ‰tûdroveãerní tabule, dárek, ale to vÛbec nej-
v˘znamnûj‰í byl pro v‰echny ten ãas klidu stráven˘ se sv˘mi mil˘mi.
Tím nejpodstatnûj‰ím je blízkost jiné lidské bytosti a to, Ïe ji uãiní ‰Èast-
nou a ãas, kter˘ tím stráví, nehraje roli. I námaha s tím spojená se stá-
vá nejv˘‰e smysluplnou. A to v‰e bez filtrace skrze moderní techniku. 

Prosím, abych nebyl ‰patnû pochopen. Nebojuji proti telefonÛm
nebo poãítaãÛm, jen opakuji pfiímûr s ohnûm: dobr˘ sluha, ale ‰patn˘
pán!

Krásné vánoãní svátky ve spoleãnosti Va‰ich mil˘ch a blízk˘ch
Vám za v‰echny kolegy z Mûstského divadla Brno pfieje 

Stanislav Mo‰a, fieditel MdBCe
na
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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

MUZIKÁL NA MOTIVY HRY FRANKA WEDEKINDA

Hudba

DUNCAN SHEIK
Libreto a texty písní 

STEVEN SATER

Pfieklad

Jifií Josek
ReÏie 

Stanislav Mo‰a
V hlavních rolích

Jifií Mach 
Svetlana Slováková

Ivana Skálová
aa  ddaall‰‰íí

Pfiedprodej 

vstupenek a místenek:

Mûstské divadlo Brno 

Lidická 12, 602 00 Brno 

tel.: 533 316 410 

e-mail: komercni@mdb.cz

Cena: 2510,- Kã 

Obalka_prosinec2009  25.11.2009 10:52  Stránka 1



Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil
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Michal Isteník 
a Eva Ventrubová

Stanislav Slovák

Alan Novotn˘, Stanislav Slovák, Luká‰ Hejlík, Milan Nûmec

Premiéra 31. fiíjna 2009

Václav Cejpek, Zbynûk Srba,
Jan ·otkovsk˘, Dalibor ·trunc

BETLÉM
ReÏie: Zbynûk Srba

Scéna: Jaroslav Milfajt
Kost˘my: Andrea Kuãerová

Hudba a hudební nastudování: Dalibor ·trunc
Dramaturgie: Jan ·otkovsk˘

Dramaturgická spolupráce: Václav Cejpek
Kost˘mní spolupráce: Eva Mesarã Jasiãová

Pohybová spolupráce: Martin Pacek
Asistent reÏie: Michal Isteník

REXEL CZ, s.r.o.,
a Mûstské divadlo Brno
v Divadle ABC,
Praha 22. fiíjna 2009

Spoleãnost REXEL CZ, s.r.o., pfiipravila pro své 
v˘znamné obchodní partnery slavnostní veãer 

v Divadle ABC v Praze s hostujícím 
Mûstsk˘m divadlem Brno, v jehoÏ podání diváci

zhlédli vynikající komedii Charleyova teta. 
Navázala tím na tradiãní prosincová setkání 

v Brnû a nabídla i zákazníkÛm, ktefií jsou od Brna 
více vzdáleni, tento nev‰ední divadelní záÏitek.

RovnûÏ soubor Mûstského divadla Brno, 
se kter˘m spoleãnost REXEL CZ, s.r.o., 
velmi ráda navázala partnerství, si uÏil 

v Divadle ABC "prken", na kter˘ch se tato komedie
úspû‰nû hrála nûkolik let v hlavní roli 

s Lubomírem Lipsk˘m. Ohlasy divákÛ v‰ak jasnû 
ukázaly, Ïe pfiedstavitel hlavní role, „ná‰“

Igor Ondfiíãek, v ní vyniká pfiinejmen‰ím rovnocennû. 
Partnerem této spoleãenské akce REXEL CZ, s.r.o.,
byly spoleãnosti PRAKAB PRAÎSKÁ KABELOVNA,

a.s., EATON Elektrotechnika, s.r.o. 
a T-Mobile Czech Republic, a.s.
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I vyvedl Hospodin BÛh ze zemû v‰elik˘ strom 
na pohledûní lib˘…

První kniha MojÏí‰ova 2,9
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Premiéra 21. l
hudby pa
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21. listopadu za úãasti autora
by pana Duncana Sheika

ReÏie: Stanislav Mo‰a
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S Viktorem Skálou pr˘ pfiíbuzná není a k diva-
dlu se dostala pfies zpûv ve folklorním soubo-
ru, pfiestoÏe ji táhla i matematika. No fieknûme
si na rovinu, Ïe by Ivany Skálové byla ‰koda,
kdyby se cel˘ Ïivot hrbila nad rovnicemi. 
JAMU a nyní i Mûstské divadlo dalo rozkvést
jejímu hereckému a pûveckému nadání -
Stanislav Mo‰a má zkrátka a dobfie na talenty
nos.
A Ivanka talent je. Dokázala to poprvé
v Bídnících, kde se míhala v sedmi rÛzn˘ch
kost˘mech ãlenky company. Od té doby hraje
role v˘znamné, hlavní a titulní. Tedy Nanny,
sestru Wolfganga Amadea Mozarta v muzikálu
Mozart!, a dokonce samotnou Evitu. Îe jsem

zmínil v˘znamnou a titulní a vynechal hlavní
roli? Zámûrnû. Ta ji premiérovû ãekala 21. li-
stopadu a je to role Wendly v muzikálu
Probuzení jara. O v˘jimeãnosti tohoto díla
svûdãí hned osm ToníkÛ (broadwaysk˘ch di-
vadelních cen Tony), které newyorská inscena-
ce posbírala za rok 2006, kdy byla premiérová-
na.
PfiestoÏe vás diváci uÏ mohli poznat ve tfiech

inscenacích, v angaÏmá jste teprve od polovi-
ny fiíjna. Musíme vás tedy nejdfiív pfiedstavit.
Odkud jste se v Mûstském divadle vzala?
Letos jsem ukonãila studium na Janáãkovû aka-
demii múzick˘ch umûní, obor muzikálové herec-
tví. JiÏ pfied rokem jsem úspû‰nû absolvovala
konkurz do inscenace Bídníci, coÏ byla moje prv-
ní spolupráce s Mûstsk˘m divadlem Brno. Hned
po Bídnících pfii‰la neãekaná nabídka a velká v˘-
zva - role Evity. Tu jsem nastudovala jako under-
study (záloha, pozn. aut.) po boku Radky
Coufalové a Hany Holi‰ové. Poté následoval kon-
kurz na Mozarta, na základû kterého jsem byla
obsazena do role Mozartovy sestry Nanny. M˘m
tfietím konkurzem bylo Probuzení jara.

Teprve potom pfii‰la nabídka angaÏ-
má?
Pozvání do angaÏmá jsem od pana fie-
ditele dostala jiÏ v ãervnu, ale kvÛli stu-
dijním povinnostem jsem tehdy nabídku
nepfiijala. Teprve po splnûní tûchto zá-

vazkÛ jsme se vzájemnû dohodli na mém angaÏ-
má v Mûstském divadle.
PoohlíÏela jste se i jinde?
Musím se pfiiznat, Ïe jsem angaÏmá nijak nevy-
hledávala. Vyh˘bala jsem se zodpovûdnosti své-
ho rozhodnutí a nechala to ãistû náhodû. Nabídli
mi angaÏmá ve Slováckém divadle v Uherském
Hradi‰ti, odkud pocházím. Bylo by krásné vrátit
se do svého rodi‰tû, ale Brno mi uÏ natolik pfii-

NENAHRADITELNÍ

LLEELLKKOOVVÁÁNNÍÍ
HHOONNZZYY  

··MMIIKKMMÁÁTTOORRAA

ss  IIVVAANNOOUU
SSKKÁÁLLOOVVOOUU
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rostlo k srdci, Ïe bych ho nerada opou‰tûla. V ne-
poslední fiadû také kvÛli mému studiu na druhé
vysoké ‰kole. TakÏe jsem velice ráda, Ïe mohu
b˘t souãástí souboru tady v Brnû.
Va‰í nejnovûj‰í rolí je Wendla z muzikálu
Probuzení jara, jehoÏ pfiedlohou je slavné dra-
ma Franka Wedekinda z konce 19. století.
Jaká je tahle muzikálová Wendla?
Hra se odehrává v období dospívání mlad˘ch stu-
dentÛ. Wendla je ãtrnáctiletá dospívající dívka,
která je v‰ak zároveÀ stále dítûtem. ProtoÏe otáz-
ky dospívání a sexuality byly pfied sto lety tabu,
netu‰í - stejnû jako její kamarádky - co se s jejím
tûlem dûje, a snaÏí se najít odpovûì. Té se jí v‰ak
nedostává. Díky tomu se dostane do nesnází, na
jejichÏ základû potom umírá. Wendla je ãistá du-
‰e, Ïivotem dosud nepolíbená. 
Myslíte, Ïe je hra stále aktuální?
Urãitû. PfiestoÏe jsou v dne‰ní dobû informace
snadno dostupné, najde se jistû spousta dûtí, kte-
ré odpovûdi na své nejintimnûj‰í otázky hledají
u sv˘ch rodiãÛ. Ti se v‰ak vût‰inou takovému ty-
pu rozhovorÛ se sv˘mi dûtmi taktnû vyh˘bají, ne-
bo je radûji odkáÏou na literaturu ãi internet.
Urãitû jsou rodiãe, ktefií se sv˘mi dûtmi hovofií o-
tevfienû na jakékoliv téma, ale upfiímnû si myslím,
Ïe ani pro nû není jednoduché pfiijmout fakt, Ïe
z jejich dcery se stává Ïena, ze syna muÏ. Z ãe-
hoÏ následnû plynou vzájemná nedorozumûní. 
Navíc si myslím, Ïe toto téma by mûlo b˘t blízké
v‰em generacím. Zejména proto, Ïe dospíváním
si pro‰el kaÏd˘ z nás.
Jaká je hudební sloÏka muzikálu?
Probuzení jara mÛÏe na mnohé pÛsobit dojmem
pop-rockového muzikálu. Já v‰ak souhlasím se
slovy pana reÏiséra, Ïe je to pfiedev‰ím hudba
protestní. Stejnû jako hudba, tak i vynikající pfie-
klad pana Joska pfiesnû vyjadfiují to, co ta která
postava cítí a co chce sdûlit. A o to jde pfiedev‰ím.
O sdûlení jak jemn˘ch, tak impulzivních emocí.
Pojìme teì va‰e dosavadní role v Mûstském
divadle probrat jednu po druhé. První byla
Babice v Bídnících.
Ano, ale jelikoÏ hraji v Bídnících v company, role
Babice nebyla jedinou rolí, kterou v této inscena-
ci ztvárÀuji. Vystupuji zde napfiíklad také jako Ïeb-
raãka, dûlnice, prostitutka, kuchafika, dívka na ba-
rikádách, svatebãanka…
Kolik rolí v tom fofru, kter˘ company v Bídní-
cích má, staãíte ztvárnit?
Celkem tedy asi sedm.
Právû pro company jsou Bídníci extrémnû ná-
roãn˘ kus, viìte?
Kolik rolí, tolik charakterÛ. V tom jsou pro compa-
ny moÏná Bídníci nároãnûj‰í, protoÏe tûch rolí
company obsáhne opravdu spoustu.
Hned druhá va‰e role byla titulní - Evita. Tu
jste nastudovala jako understudy. Jaké pro
vás bylo vystoupit poprvé na prkna?
Pomûrnû nároãné. JelikoÏ jsem jako understudy
mûla omezené moÏnosti zkou‰ení a z ãasov˘ch
dÛvodÛ jsem vÛbec nezkou‰ela na jevi‰ti, byla
jsem samozfiejmû velice nervózní. Mûla jsem jen

jednu generální zkou‰ku na jevi‰ti asi den nebo
dva pfied tím, neÏ jsem ‰la hrát pfied lidi (to bylo
asi mûsíc po premiéfie). Bûhem té jediné zkou‰ky
jsem se musela na v‰echno zeptat a v‰echno si
vyzkou‰et. I tak jsem ale odcházela s pocitem, Ïe
si nejsem je‰tû na mnoha místech jistá. Bylo to ta-
kové vhození do vody a záleÏelo na mnû, jestli u-
drÏím hlavu nad vodou. Ale i pfies nervozitu, kte-
rá bûhem prvních taktÛ postupnû odpadala, jsem
si pfiedstavení velice uÏívala.
Dal‰í postavou, kterou jste ztvárnila, je Nanny,
Mozartova sestra. Jak se podle vás pfiedsta-
vení povedlo?
Troufám si fiíct, Ïe pfiedstavení dopadlo v˘bornû,
ohlas vût‰iny divákÛ je velmi kladn˘. Mnû osobnû
se velice líbí hudba. Kromû chytlav˘ch sólov˘ch
melodií jsou ve hfie nádherná sborová ãísla. Dal‰í
z muzikálÛ, kde neplatí, Ïe company je nûco dru-
hofiadého. KaÏdá z rolí má své místo a dohroma-
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dy tvofií kompaktní celek, ohromující svou sílou.
Jak pûveckou, tak lidskou.
Jaká je Mozartova sestra?
Nanny je kladná postava. Její klid a jemnost tvofií
krásn˘ kontrast nevyboufienému géniovi. Je mu
nejlep‰í pfiítelkyní a pfiedev‰ím velkou oporou. 
Jak se vám Nanny hraje?
Hraje se mi dobfie. V‰ichni pfiedstavitelé Mozarta
i Leopolda jsou mi v˘born˘mi hereck˘mi partnery.
Mám tuhle roli opravdu ráda. Herecky zajímavé
jsou pro mne vztahy v na‰em rodinném trojúhel-
níku (Mozart, Nanny, Leopold). B˘t neustál˘m
prostfiedníkem mezi otcem a synem je mnohdy
velmi nároãné. Nedovedu si pfiedstavit, Ïe bych
takovou roli mûla zastávat v reálném Ïivotû.
Na‰tûstí mám sestru.
Která z tûch dosavadních rolí, o kter˘ch jsme
se bavili, je vám nejbliÏ‰í?
Evita. V Ïivotû by mnû nenapadlo, Ïe se jiÏ v m˘ch
tfiiadvaceti letech naplní jeden, pro mne kdysi ne-
splniteln˘, Ïivotní sen. Jsem za to nesmírnû vdûã-
ná a snaÏím se do jejího ztvárnûní dát to nejlep‰í.
Jak jsem se bûhem studia na JAMU postupnû
setkávala s muzikálem, Evita mi nûãím uãarovala.
KdyÏ jsem se dozvûdûla, Ïe se má muzikál Evita
uvádût v Mûstském divadle, byla jsem hroznû
smutná. ¤íkala jsem si: „Proã ji nenasadí na re-
pertoár pozdûji? AÏ budu star‰í? Jako tfiiadvace-
tiletá se pfiece na konkurzu
nemÛÏu ucházet o roli
Evity.“ Mé zklamání pak jen
podtrhlo to, Ïe konkurz na
Evitu nebyl ani vypsán.
Nedovedete si pfiedstavit, oã
vût‰í pfiekvapení pro mne
bylo, kdyÏ mne pan fieditel
oslovil.
Va‰e jméno figuruje v ob-
sazení uherskohradi‰È-
ského folklorního soubo-
ru Cifra. Spoluurãilo zpí-
vání va‰i dráhu?
¤ekla bych, Ïe ano. Díky to-
muto souboru jsem se popr-
vé dostala k divadlu. Ve
Slováckém divadle potfiebo-

vali nûkolik taneãníkÛ do inscenace Na t˘ louce
zelen˘. Oslovili na‰i vedoucí, jestli by nûkdo z na-
‰ich fiad mohl nastoupit, a já jsem byla jedna
z tûch, co nastoupili. Tehdy jsem poÏádala jednu
hereãku, jestli by se mnou pracovala na technice
zpûvu, kterou bych vyuÏila pro zpûv s cimbálovou
muzikou. JelikoÏ to byla absolventka JAMU, mu-
zikálového herectví, ãasto jsme pracovaly s muzi-
kálov˘mi písnûmi. Ona také byla první osobou,
která mnû dala podnût k zájmu o studium muzi-
kálového herectví.
Jak dlouho se folkloru vûnujete?
Od sedmi let.
Va‰e cesta k herectví byla tedy dána?
Ani ve snu by mnû nenapadlo, Ïe se stanu he-
reãkou. Byla jsem typ dítûte, které dokázalo cel˘
den mlãet. CoÏ mi zÛstalo dodnes. MoÏná i proto
jsem si ve ‰kole oblíbila matematiku a geometrii.
Pfii poãítání matematick˘ch úloh nebo r˘sování
rÛzn˘ch kfiivek toho ãlovûk moc nenamluví. TakÏe
m˘m cílem bylo VUT v Brnû. Pak ale osud zamí-
chal karty a já jsem místo na VUT nastoupila na
JAMU. Nebyla jsem tehdy stoprocentnû pfiesvûd-
ãena, zda jsem zvolila dobfie, ale fiekla jsem si, Ïe
taková pfiíleÏitost se pfiece jen nenask˘tá kaÏdé-
mu a byla by hloupost ji nevyuÏít. A i kdyÏ jsem se
bûhem studia pfiece jen vrátila i k matematice
a zaãala dálkovû studovat je‰tû druhou vysokou
‰kolu ekonomiky a managementu, rozhodnû neli-
tuji svého rozhodnutí! Naopak si o to více váÏím
kaÏdé minuty strávené na zku‰ebnách muzikálo-
vého ateliéru.
Co rodiãe fiíkali na to, kdyÏ jste, pfiedurãená pro
matematickou dráhu, dala pfiednost múzám?
¤ekli mi svÛj názor, ale rozhovor zakonãili tím, Ïe
mû budou podporovat ve v‰em, pro co se roz-
hodnu. Byli rádi, Ïe se umím sama rozhodnout
a Ïe si za sv˘m rozhodnutím stojím. KdyÏ jsem
v‰ak po prvním roãníku zvaÏovala, zda ve studiu
pokraãovat, byli to právû rodiãe, ktefií mû v umû-
lecké dráze podpofiili. Nakonec jsem tedy vydrÏe-
la a vûfiím, Ïe jsem udûlala dobfie.

Fotografie z muzikálu Mozart!, 
reÏie: Stanislav Slovák, 

foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil
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TANEC JE JIN¯ SVùT  
Dvojnásobná premiéra ãekala 21. listopa-
du na Anetu Majerovou. UÏ deset let
se s ní setkávají diváci Mûstského di-
vadla Brno jako s taneãnicí. V muziká-
lu Probuzení jara se ale vÛbec poprvé
pfiedstavuje jako choreografka. Je to
moje první samostatná choreografie
vÛbec, potvrzuje sedmadvacetiletá stu-
dentka mezinárodních vztahÛ, která
ztvárnila postavy napfiíklad v muzikálech
Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È,
Fame,  Oliver ãi Cikáni jdou do nebe.

Oslovilo vás téma muzikálu Probu-
zení jara?
Od okamÏiku, kdy jsem dostala do ruky
scénáfi a hudbu, jsem byla pfiímo nad‰e-
ná, Ïe se mÛÏu podílet na jeho realizaci
a tvorbû. Pfiíbûh dvou svûtÛ, dûtí a do-
spûl˘ch, probouzení a zakazování je
a bude stále velice aktuální téma, které
vtáhne do dûje snad kaÏdého diváka.
Musím se pfiiznat, Ïe ne jednou jsem
plakala, kdyÏ jsem ãetla jednotlivé pfiíbû-
hy a pak je‰tû sledovala, jak oÏívají.
Tématem jsem jednoznaãnû nad‰ená. 
A jaká byla choreografická práce? 
Bylo to nûco úplnû jiného, neÏ kdyÏ
jsem se uãila choreografie,  které uÏ by-
ly dané. To jsou vûci jiÏ ovûfiené,  které
fungují a pfiedem víme, jak˘ bude v˘sle-
dek. Je to vlastnû taková urãitá jistota.
Práce na Procitnutí jara byla zcela odli‰-
ná. Najednou jsem si uvûdomila,  Ïe tam
stojím sama a nikdo mû nepovede za ru-
ku. Byla to pro mû veliká zodpovûdnost.
AÏ teì si vlastnû zaãínám  uvûdomovat,
co v‰e práce choreografa obná‰í. 
Nemûla jste strach, Ïe to nezvládnete?
Strach... myslím,  Ïe to není to správné
slovo. Nebála jsem se,  naopak jsem se

moc tû‰ila. Mluvila bych spí‰e o velkém re-
spektu a onom pocitu veliké zodpovûdnos-
ti. PociÈovala jsem velikou v˘zvu,  uÏ taky
proto,  Ïe tento mlad˘ muzikál získal osm
cen Tony a stal se muzikálem roku. Poté,
co jsem si pfieãetla v˘bornû napsan˘ scé-

náfi a poslechla úÏasnou svûÏí hudbu, která
je sama o sobû velice inspirativní, jsem
zhlédla i originál, bohuÏel ne v Ïivé podobû.
Velik˘m pfiínosem mé inspirace se stal také
pan reÏisér Stanislav Mo‰a, kter˘ mi vÏdy

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

ANETA
MAJEROVÁ

HOSTEM DOMA
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Jak se vám spolupracovalo s o-
statními tvÛrci?
Byla to velice pfiíjemná a t˘mová
práce. Umûli jsme se bavit o v‰em
a mûli dostatek prostoru k vyjádfiení
vlastního názoru. Velice si váÏím
dÛvûry, která mezi námi panovala.
A s herci?
Nic jsem neoãekávala a nechala se
pfiekvapit. Moc ráda pfiedávám své
emoce, energii, informace. Do-
posud jsem je pfiedávala divákÛm
sama za sebe, pfiímou cestou z je-
vi‰tû, ale teì jsem mûla moÏnost je
vysílat pfies nûkoho, a to uÏ na zku-
‰ebnû. âili je to úplnû nûco jiného.
Na jedné stranû má ãlovûk nûjakou
pfiedstavu, které by rád docílil a jíÏ
by se co nejvíce pfiiblíÏil. A na druhé
stranû musí vycházet z moÏností
a jiÏ zmínûné pfiirozenosti hercÛ,
o coÏ jsem se snaÏila. Byla to pro
mû veliká nová zku‰enost.
Jak jste se vlastnû k tanci a cho-
reografii dostala vy?
Zaãalo to Taneãní konzervatofií
v Brnû. Po osmi letech jsem pak ab-
solvovala jeden konkurz v Mûst-

ském divadle Brno, kter˘ mû zavedl aÏ
sem.
Na jakou ze sv˘ch taneãních rolí na prk-
nech Mûstského divadla Brno nejradûji
vzpomínáte?

své jasné pfiedstavy krásnû vylíãil a byl pro
mû velkou oporou.
Co si pfiejete, aby z va‰í choreografie vy-
ãetli diváci?
Vnímám to celé jako jeden pfiíbûh, kter˘ ne-
rozdûluji na tanec, zpûv ãi mluve-
né slovo, není to Ïádná exhibice
a uÏ vÛbec ne show s velk˘mi e-
fekty. Je to celé postavené na je-
dincích s jejich vlastní energií, kte-
fií dávají najevo své pocity tou nej-
pfiirozenûj‰í cestou, aÈ uÏ slovy,
zpûvem, ãi pohybem a dohroma-
dy tvofií jeden velk˘ celek.
Procitnutí jara není taneãní muzi-
kál jako tfieba Fame, Cabaret ãi
Josef a jeho pestrobarevn˘ plá‰È.
Mûla jsem hlavnû na pamûti hes-
lo, Ïe v pfiirozenosti a jednodu-
chosti je síla.  A fiekla bych, Ïe ce-
l˘ muzikál je na tom postaven˘.

8
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V‰echny ve mnû nûco zanechaly, ze v‰ech
jsem si vzala to, co jsem právû potfiebova-
la. Vzpomínám ráda na kaÏd˘ muzikál a ani
si nevybavuji, Ïe by mû nûjak˘ nepobavil, ãi
mi naopak nûco vzal.
Je tûÏ‰í tanãit, co vám nûkdo pfiedepí‰e,
nebo pfiedepisovat jin˘m, co mají tanãit?
V‰e má své pro a proti. Ráda tanãím, co je
mi dáno, zpracovávám zadání a snaÏím se
pfiiblíÏit co nejvíce poÏadavkÛm. Baví mû na
sobû pracovat a sly‰et kritiku, která mû nû-
kam vede a posouvá. A co se t˘ãe "pfiede-
pisování", tak to vnímám jako právû to pfie-
dávání, o kterém jsem jiÏ mluvila.
Pfiedáváni nûãeho ze sebe, coÏ mi pfiiná‰í
krásn˘ pocit, zejména tehdy, kdyÏ to má
smysl. To je nenahraditelné.
Jakou roli byste si chtûla zatanãit? A ja-
k˘ muzikál nebo dílo "zchoreografo-
vat"?
Hm. Na‰tûstí jsem mûla mnoho pfiíleÏitostí
zatancovat si v dobr˘ch muzikálech.
VÏdycky fiíkám, Ïe bych si chtûla nejen za-
tanãit, ale i zahrát a zazpívat v muzikálu
Chicago ãili se v‰ím v‰udy . To by se mi lí-
bilo! Nebo zatancovat cokoliv ve Fossy sty-
lu. To jo, to by bylo fajn. A co se t˘ãe cho-
reografie, to se nechám pfiekvapit.
Co pro vás tanec a pohyb znamená?
Uvûdomila jsem si, Ïe je to jedna z mála
cest, jak mÛÏu naplno dát najevo své emo-
ce, pocity, náladu, aniÏ bych mûla nûjaké
zábrany ãi stud. Zkrátka si ho ráda uÏívám

naplno a je to pro mne takov˘ mal˘ únik od
reality. Je to jin˘ svût.

Foto: jef Kratochvil

V muzikálu Josef a jeho úÏasn˘
pestrobarevn˘ plá‰È,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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ReÏie: Stanislav Mo‰a
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leãkov˘ch bruslích. Od roku
2007 vytvofiil fiadu men‰ích i vût-
‰ích rolí, jednu z nejvût‰ích mu
nyní svûfiil reÏisér a ‰éf divadla
Stanislav Mo‰a v muzikálu Pro-
buzení jara. V rodinû pûstují
folklor, ale Ïádn˘ pfiíbuzn˘ se
nevûnuje kum‰tu profesionálnû.
Která byla va‰e dosud nejvût‰í
role v Mûstském divadle Brno?
Minulou sezonu jsme uzavírali
Baladou o lásce v reÏii Petra
Gazdíka, byl také spoluautorem.
Hraji tam Erlanda v alternaci
s Du‰anem Vitázkem. Byla to fajn
práce, není to klasick˘ muzikál, má
hodnû ãinohry, hodnû jsem se
v tom nauãil. To byla dosud moje
nejvût‰í role. A v Probuzení jara to
je Melchior, hlavní muÏská role, na
jevi‰ti zÛstávám od zaãátku první
scény aÏ do úplného konce. Ale to
vlastnû vzhledem k reÏijní koncep-
ci v‰ichni kolegové. 
O novém muzikálu Dokofián jiÏ
informoval, pfiipomeÀme jen, Ïe
se pohybujete mezi sv˘mi 15- aÏ
16let˘mi vrstevníky, jednoho
z nich hrajete a zpíváte. Jak se
vyrovnáváte s vûkov˘m rozdí-
lem?
V‰ichni jsme o nûco star‰í neÏ o-
soby, které pfiedstavujeme. Já si
v této souvislosti pfiipomínám film
Martina Friãe z roku 1938 podle
Jaroslava Îáka ·kola základ Ïivo-
ta. âufiila a dal‰í povedené studen-
ty hráli herci, kter˘m bylo dvaatfii-
cet. A já mám náskok, jsem mlad-
‰í. âlovûk se do toho raného mládí

musí nûjak vtlaãit.
Co je‰tû mÛÏete o své roli Melchiora v Probu-
zení jara fiíci? 
Jsme v procesu zkou‰ení, zrovna dnes (rozhovor
vznikal v pátek 6. listopadu) jsme zkou‰eli tûÏkou
scénu, uvidíte, co z toho vyleze. Hraji kluka, pod-
le mû, na svÛj vûk chytrého a vyspûlého, ‰kolního

12

MLAD¯ HEREC JI¤Í MACH 
MÁ ZA SEBOU DOBR¯ ZAâÁTEK
Jifií Mach má teprve ‰estadvacet let a patfií ke
‰Èastn˘m hercÛm, ktefií získali své první an-
gaÏmá v Mûstském divadle Brno. Není to tak

dlouho, co se oÏenil s dal‰í ãlenkou souboru
Radkou Coufalovou, kolem dvanáctého ledna
se jim narodí miminko, pr˘ to také bude Jirka.
Mlad˘ nadûjn˘ herec pochází z Charvatské
Nové Vsi, rodiãe mají ãtyfii fiádky vinohradu po
padesáti metrech a pût fiádkÛ po sto metrech,
Jifií jim pomáhá s tûÏ‰í prací, pfiímo na v˘robu
vína by si pr˘ sám netroufl, ale ví, jak na to.
A hlavnû umí zpívat a tanãit, ostatnû dokona-
lou dvanáctiletou prÛpravu získal v Bfiecla-
vánku a Bfieclavanu. Miluje pohyb; s jedním
kolegou, jak se dále doãtete, vyráÏejí na ko-

V OSLNùNÍ S Janem Apolenáfiem
v muzikálu
âerven˘ a ãern˘,
reÏie: Juraj Deák

JI¤Í 
MACH
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premianta. V‰echno mu v podstatû jde,
je talentovan˘ na sport, na jazyky, mûl
by b˘t i fyzicky pûkn˘. NeÏ zaãnu zkou-
‰et, nejdfiíve ze scénáfie zjistím, co o mé
postavû fiíkají ostatní postavy. Úsudek si
dûlám také z toho, jak postava reaguje.
MÛj Melchior se baví tfieba o Faustovi,
coÏ taky není úplnû normální. Je to tako-
v˘ mlad˘ intelektuál, Ïádn˘ suchar, ale
zároveÀ zmítan˘ v‰emoÏn˘mi pocity.
A dfiímá v nûm obrovská energie. Nechci
fiíct kulturista-intelektuál (smích), ale má
to b˘t pûkn˘ a hodnû chytr˘ kluk. Jen to
nedává najevo hned napoprvé, nechce
kaÏdého shazovat. Podle mû je hroznû
hodn˘. 
Dovedete se vÏít do sv˘ch ‰estnácti
let?
Shodou okolností jsem se díval nedávno na své
fotky z té doby kvÛli nové obãance. Je pravda, Ïe
jsem vypadal podobnû jako dnes, jen jsem tro‰ku
zmuÏnûl. Ale kdyÏ se oholím nahladko, jsem za-
se mlad‰í. Já totiÏ mûl uÏ v ‰estnácti vousy.
Nemûl jsem ty Ïivotní zku‰enosti jako mám dnes.
Dovedu se vrátit o deset let nazpátek, myslím, Ïe
jsem byl taky vyspûlej‰í jako ten kluk, jehoÏ budu
hrát. Je tro‰ku dál neÏ ostatní. Jak ve vnímání
svûta, tak i fyzicky.
UvaÏoval jste v tom vûku o divadle?
Hrál jsem v té dobû ve studentském divadle poe-
zie Regina pfii bfieclavském gymnáziu, kde jsem
studoval. O profesionální dráze jsem neuvaÏoval.
Impuls ke zkou‰kám na JAMU vze‰el od Zuzky
Lapãíkové. Zuzanka je fenomén, cimbalistka,
zpûvaãka. Shodou okolností jsme s ní v Bfieclava-
nu dûlali projekt, jmenoval se Ej hora, hora, mnû
uÏ bylo 18, 19 let. Já jsem tanãil a dobrovolnû
jsem se pfiihlásil, kdyÏ bylo tfieba zazpívat. Nûco
jsem zabékal, jak doma fiíkáme, a Zuzka hned:
KdyÏ tak zpívá‰, zkus to na JAMU na muzikál.
H˘bete se a to herectví vás tam nauãí (smích)!
Pfiihlá‰ku jsem podával, kdyÏ jsem uÏ studoval
první roãník religionistiku na Filozofické fakultû
Masarykovy univerzity. O pfiijetí na JAMU jsem se
dovûdûl je‰tû v prvním semestru, s pfiechodem
jsem neváhal.
Co vám dal folklorní soubor Bfiecla-
vánek a pozdûji Bfiaclavan?
Moje sestra tam tanãila a potfiebovala ta-
neãníka. Byla sice star‰í, ale já byl vût‰í
neÏ ona. KlukÛ bylo málo, ‰el jsem. Ale
nebylo to proti mé vÛli, v na‰í rodinû se
tradiãnû pûstuje folklor, zpívat mû uãil
neboÏtík dûdeãek, bavilo mû to. Mûl
jsem ‰est let. Pozdûji, uÏ v Bfieclavanu,
jsme docela intenzívnû tanãili a zpívali,
vÏdyÈ jsme mûli aÏ sto vystoupení do ro-
ka! Nedávno jsem si s Bfieclavanem za-
tancoval asi po ãtyfiech letech, slavili
jsme 55 let v˘roãí od zaloÏení. Na za-
skakování nemám moc ãasu, ale kdyÏ
mÛÏu, tak rád.
Máte ãas na úãinkování v nûjakém ji-
ném divadle?

Zatím mû neláká nûco takového. I kdyÏ - kama-
rádka BroÀa KrchÀáková, manaÏerka divadla
Polárka, mû oslovila, zdali bych nezaskoãil jako
·ér Chán v Mauglím. Udûlal jsem to rád, bylo to
ale nároãné. Tam jsem hrál dopoledne tygra
s chraplav˘m hlasem a tady pak zpíval dvoják (ro-
zumûj dvû pfiedstavení za sebou) v Bídnících.
Nebyl to Ïádn˘ med, ale pro kamarádku jsem to
udûlal. JenÏe pak jsme zjistili, Ïe ãasovû bych
dal‰í pfiedstavení nezvládal.
Neláká vás alespoÀ obãas vystoupit na nûkte-
rém jiném jevi‰ti, vût‰ím neÏ v Polárce?
Vlastnû aÏ ve tfietím roãníku na JAMU jsem zkusil
svÛj první konkurz, bylo to k inscenaci Jesus
Christ Superstar. A kdyÏ jsem tady poprvé hosto-
val, tak uÏ to pak ‰lo jakoby ráz naráz. Prodûlal
jsem divadelní zaãátky jako vût‰ina, hrál compa-
ny i men‰í role. To je normální a pfiirozen˘ v˘voj.
Jsem rád, Ïe poslední dobou dostávám vût‰í dÛ-
vûru a nároãnûj‰í role. Více si toho váÏím a uvû-
domím si, Ïe to není samozfiejmost, kdyÏ dosta-
nete rovnou velké role. Já jsem moc rád, Ïe to by-
lo takhle a ne nûjak˘m velk˘m skokem, fakt si to-
ho moc váÏím.
To uÏ odpovídáte na otázku, co pro mladého
herce znamená angaÏmá v tomto divadle.
Neptám se, abych se zavdûãil vedení, opravdu
mû to, a moÏná i ãtenáfie, zajímá.
Pro mû je to moÏnost hrát velké divadlo, dostat se

V muzikálu
âerven˘ a ãern˘,
reÏie: Juraj Deák

S Radkou Coufalovou
v operetû Mam’zelle Nitouche,
reÏie: Gustav Skála
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k velk˘m titulÛm, ke kter˘m bych se tfieba v men-
‰ím divadle nedostal. KdyÏ jsem v patnácti, ‰est-
nácti vidûl JeÏí‰e na videu nebo v televizi, byl
jsem z toho úplnû hotov˘. Nebo kdyÏ jsem byl ve
sv˘ch ãtrnácti letech v Mûstském divadle Brno na
WSS, je‰tû nestála Hudební scéna, vidûl jsem
Petra Gazdíka, Alenku Antalovou a fiekl jsem si,
to by mû moÏná i bavilo!  
Kolik lidí z va‰eho roãníku JAMU se dostalo
sem do Mûstského divadla?
Tfii jsme v angaÏmá, dva pravidelnû hostují, bylo
nás osm. 
Jak se vám pracuje s takovou autoritou jakou
je Stanislav Mo‰a?
Musím fiíct upfiímnû, Ïe dobfie. CoÏ vÏdy u nûkte-
r˘ch ostatních reÏisérÛ neb˘vá, nûkdy herec mu-
sí lu‰tit, co vlastnû reÏisér myslí. Pan Mo‰a ví, co
chce, má svoji vizi. Pod jeho reÏijním vedením
jsem uÏ dûlal Markétu Lazarovou, Bídníky. Tak
velkou roli s tak rozsáhl˘m ãinoherním partem ja-
ko Melchiora v Probuzení jara jsem s ním je‰tû
nedûlal. Je to tro‰ku jinaãí práce, více to rozebí-
ráme, více o tom mluvíme. 
Jak˘ je v Probuzení jara pomûr mluveného
slova a zpûvu, co je vám bliÏ‰í?
Více je asi mluveného slova, ale moÏná, Ïe je to
zhruba padesát na padesát. NejblíÏe mám ke
zpûvu. Díky prÛpravû z Bfieclavanu mám také vel-
mi rád pohyb.
Pro vás asi znamená pohyb hodnû...
Nûkomu se mÛÏe zdát pohyb pro herce zanedba-
teln˘, ale mnû dost pomáhá. K mému ‰kolení
v Bfieclavanu se pfiidal na JAMU balet, jazzbalet,
moderna, step, akrobacie. V‰e se dá zúroãit. Jen
trochu lituji, Ïe se k tanci na jevi‰ti v rámci rolí
moc nedostávám. Ale na druhou stranu musím
fiíct, Ïe v málokterém divadle (kromû na‰eho) se
herec potká s muzikálovou rolí, kde se zpívá, hra-
je ãinohra a je‰tû i nároãnû tanãí. V rámci pohybu
se musím fyzicky vybít. VyuÏívám k tomu také di-
vadelní posilovnu, je to mÛj skoro denní chleba.
Rád jezdím na kole a s kolegou Du‰anem
Vitázkem jezdíme v okolí Brna na koleãkov˘ch
bruslích.

Jak vycházíte s alternujícím Ondfie-
jem Báborem v roli Melchiora?
S Ondrou se moc neznáme, vlastnû
aÏ od zaãátku zkou‰ení. Je mlad‰í,
má tu‰ím 19 let, studuje gymnázium,
divadlo nikdy nehrál. My star‰í máme
v˘hodu i v tûch technick˘ch vûcech,
tfieba jak a kde stát, proã je to nûkde
v˘hodné a podobnû. Je to Ondfiejova
první divadelní záleÏitost, pfiihlásil se
na konkurz.
Ve kter˘ch inscenacích jste hráli
spoleãnû s Radkou Coufalovou?
Jako partnefii jsme byli s Radunkou
v Markétû Lazarové a v Mam’zelle
Nitouche, jinak jsme v poslední dobû
na Hudební scénû hráli skoro ve
v‰em. 
Máte pr˘ rád babiããin podluÏáck˘
dialekt. Zvete babiãku i rodiãe na

pfiedstavení, v nichÏ hrajete?
Babiãka uÏ vidûla snad v‰echna pfiedstavení. Ale
nerad ji i rodiãe zvu na premiéru. Jsem spokoje-
nûj‰í, kdyÏ inscenaci vidí aÏ v jakémsi usazeném
tvaru tfietí, ãtvrté reprízy, na premiéfie pfiece jen
b˘vá nervozita. Pfii Probuzení jara moÏná 
udûlám v˘jimku, tluãu ale na dfievo.
Jako vinafie-praktika i teoretika se zeptám, ko-
lik vína mlad˘ herec vypije?
Nevím jak ostatní. Já se pfiiznám, Ïe veãer, kdyÏ
pfiijdu po pfiedstavení domÛ, sednu si, otevfiu lah-
vinku. Ale nevypiji celou, dám si skleniãku a láhev
pak vyprázdním do tfií dnÛ. 

Jan Trojan, foto: jef Kratochvil

S Radkou Coufalovou
v muzikálu 

Markéta Lazarová,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Martou Prokopovou
v muzikálu Balada o lásce,
reÏie: Petr Gazdík
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âINOHERNÍ SCÉNA

Anton Pavloviã âechov

T¤I SESTRY
tragikomick˘ svár mezi Ïivotní realitou a sny

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. století se v‰emi protiklady. Sestry touÏí
pfiestûhovat se do Moskvy, kde proÏily své
dûtství. Jejich Ïivotní podmínky se v‰ak natolik
mûní, Ïe sourozenci ztrácejí moÏnost realizovat
svoje plány. Bratr Andrej se oÏení s mû‰Èaãkou
Nata‰ou a postupnû se smifiuje se sv˘m
bezperspektivním osudem i Olga. Tragicky konãí
láska Iriny a barona Tuzenbacha, neradostn˘ je
Má‰in rodinn˘ Ïivot. Tyto matné «krásné du‰e»
samy sebe zo‰klivují drásavou v˘ãitkou, Ïe
neumûjí uÏiteãnû Ïít. Na jejich stescích a tr˘znivé
bezmocnosti âechov dokáÏe umûlecky zobrazit
nejen celou etapu v˘voje ruské spoleãnosti, ale
i celou etapu v˘voje lidstva. Proto si jeho hra
dodnes uchovává svou Ïivotnost. Jednoduch˘
dûj gradující aÏ k napûtí blíÏící se katastrofy
rámcují vnitfiní konflikty psychologicky pro-
pracovan˘ch postav, sráÏky mezi skuteãn˘mi
a domnûl˘mi hodnotami. DÛleÏitou úlohu hraje
lyrizmus. Jednotlivé detaily, v˘roky i celková
atmosféra dûje mají úÏasn˘ symbolick˘ cha-
rakter a dodávají mimofiádn˘ zev‰eobecÀující
a nadãasov˘ ráz jedné z nejlépe napsan˘ch her
svûtové divadelní literatury. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Michal Isteník, Lenka Janíková, Markéta
Sedláãková, Ivana VaÀková nebo Vendula
JeÏková, Svetlana Slováková, Milan Nûmec,
Petr ·tûpán, Vojtûch Blahuta, Jaroslav Matûjka,
Jan Mazák, Jakub Przebinda, Radek Novotn˘,
Pavel Kunert, Eva Jelínková.

HUDEBNÍ SCÉNA

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg

LES MISÉRABLES (BÍDNÍCI)
muzikál podle románu Viktora Huga

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) aÏ po Broadway v roce 1987, kde byl

nominován na dvanáct cen TONY za nejlep‰í
muzikál, hudbu, libreto etc. Jeho proslulost
a oblibu u nej‰ir‰ích vrstev publika má
v nejlep‰ím smyslu na svûdomí znám˘ britsk˘
producent Cameron Mackintosh, kter˘ objevil
jeho bohatou muzikalitu, 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 románu (1862), na‰el
adekvátní zpracování v jevi‰tním ztvárnûní,
v nûmÏ se mistrnû prolínají pfiíbûhy hlavního
hrdiny, jeho neúnavného pronásledovatele,
policejního komisafie Javerta, malé osifielé
Cosetty, která najde domov a posléze i lásku
studenta Maria, zvrhle komické dvojice majitelÛ
hospody Thénardiérov˘ch, ktefií pfieÏívají za
v‰ech reÏimÛ… To v‰e na pozadí boufie doby,
kdy v ãervenci 1830 v PafiíÏi vyrostou barikády
revoluce, jíÏ se mnozí hrdinové dûje také úãastní.
Davové scény se stfiídají s intimními, láska
s nenávistí a boj s nadûjí v lep‰í svût.                 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Úãinkují: Petr Gazdík nebo Jan JeÏek, Igor
Ondfiíãek nebo Petr ·tûpán nebo Luká‰ Vlãek,
Markéta Sedláãková nebo Lenka Janíková nebo
Hana Fialová, Radka Coufalová nebo Marta
Prokopová, Jan Mazák nebo Tomá‰ Sagher,
Lenka Bartol‰icová nebo Jana Musilová nebo
Zuzana Maurery, Johana Gazdíková nebo Hana
Holi‰ová, Jakub Uliãník nebo Du‰an Vitázek
nebo Tomá‰ Novotn˘, Robert Jícha nebo Jifií
Mach nebo Vladimír Voleãko a dal‰í. 

âINOHERNÍ SCÉNA
Václav Cejpek, Zbynûk Srba, 
Jan ·otkovsk˘, Dalibor ·trunc

BETLÉM
pastorála aneb hry vánoãní 

PfiestoÏe Ïijeme ve tfietím tisíciletí, jsou pro nás
Vánoce stále svátky, které si ponejvíce
spojujeme s dobou, kdy je‰tû neexistovaly ani
mobilní telefony, ani automobily, ani dal‰í
civilizaãní vymoÏenosti. Jsou to svátky míru,
klidu, lásky, rodiny, které si i mezi paneláky
pfiedstavujeme jako nesmrtelnou krajinu obrázkÛ
Josefa Lady. âeské divadlo jiÏ staletí ãerpá
z textÛ lidového barokního divadla. Okouzlují nás
sv˘m pÛvabn˘m archaick˘m jazykem, divadel-
ními postupy, zdánlivû jednoduch˘mi, které v‰ak
pfiedstavují návrat k prasíle elementární di-
vadelnosti i naivitou, se kterou traktují pfieváÏnû
biblické pfiíbûhy optikou i pohledem prost˘ch
venkovanÛ. Jsou to texty plné okouzlení, vroucné
zboÏnosti a (místy aÏ drsnû) zlid‰Èujícího
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humoru. A právû po tûchto pokladech se
odhodlal sáhnout tvÛrãí t˘m reÏiséra ZbyÀka
Srby a dramaturgÛ Václava Cejpka a Jana
·otkovského, aby z nich stvofiil novou, osobitou
inscenaci, která by mûla b˘t jak poetickou,
líbeznou oslavou vánoãních svátkÛ, tak zároveÀ
zamy‰lením se nad dne‰ním smyslem Vánoc,
dílem, které by dokázalo star˘m lidov˘m textÛm
vdechnout nov˘, dne‰ní smysl a pfiedstavit
znám˘ biblick˘ pfiíbûh pfiitaÏlivû pro soudobého
diváka.
ReÏie: Zbynûk Srba
Hrají: Ladislav Koláfi, Mária Lalková, Petr ·tûpán,
Michal Isteník, Eva Ventrubová, Milan Nûmec,
Viktor Skála, Luká‰ Hejlík, Alan Novotn˘, Stano
Slovák, Milo‰ Kroãil, Zdenûk Bure‰, Karel
Jansk˘, Jana Musilová, Petr ·mifiák a dal‰í. 

HUDEBNÍ SCÉNA

Andrew Lloyd Webber, Tim Rice 

EVITA
muzikál

Po svûtovém úspûchu muzikálu Jesus Christ
Superstar se autofii A. L. Webber a T. Rice pustili
do muzikálového zpracování Ïivotního osudu
v˘znamné osobnosti novodob˘ch dûjin, Evy
Perón. Evita je manÏelka diktátora Juana
Peróna, první dáma Argentiny v letech 1946 –
1953 a obdivovaná davy. Proti Evû a Perónovi
stojí cynick˘ leviãák Che (Che Guevara) jako
chór o jednom hlasu, jehoÏ extravagantní
dramatickou podobu vytvofiil reÏisér svûtové
premiéry v Prince Edward Theatre v Lond˘nû
roku 1978 Ameriãan Harold Prince. Tento
muzikál úspû‰nû pouÏívá dva hudební styly –
soft-rock, pfiíjemnû ozvlá‰tnûn˘ ‰panûlsk˘mi
prvky a ten mistrnû spojuje s dramaticky
odli‰n˘m moderním hudebním jazykem. 
ReÏie: Pavel Fieber
Úãinkují: Radka Coufalová nebo Hana Holi‰ová
nebo Ivana Skálová, Ján Jackuliak nebo Du‰an
Vitázek, Igor Ondfiíãek nebo Karel ·karka, Jifií
Mach nebo Radek Novotn˘ nebo Robert Jícha,
Johana Gazdíková nebo Mária Lalková, Jitka
Horãicová, Tereza Martinková, Hana Kováfiíková,
Eva Jedliãková a dal‰í. 

âINOHERNÍ SCÉNA

William Shakespeare

VEâER T¤ÍKRÁLOV¯ 
ANEB COKOLI CHCETE
proslulá komedie o lásce, 
milostném tfie‰tûní a chvále bláznovství

Jedná se o jednu z nejvût‰ích Shakespearov˘ch
komedií lásky, pfievlekÛ, pfiekvapiv˘ch rozuzlení
i zcela zvlá‰tní poetiky. B˘vá oznaãována jako
komedie slavnostního veselí ãi komedie maso-

16

pustu. Blázniv˘ sváteãní a pfievrácen˘ svût.
Ve‰keré to tfie‰tûní se samozfiejmû toãí kolem
lásky. Z tolika pfieludÛ je Ïiva láska, Ïe sama je
sv˘m vlastním pfieludem. Ztroskotání lodi rozdûlí
blíÏence Violu a Sebastiana. Viola pfiijímá
v chlapeckém pfievleku pod jménem Cesario
sluÏbu páÏete u Orsina, kníÏete illyrského,
a zamiluje se do nûho. Ten v‰ak miluje bohatou
a krásnou hrabûnku Olivii. Vy‰le k ní jako svého
posla lásky Cesaria a Olivie zahofií láskou
k mladému zprostfiedkovateli. Dûj se zauzlí, kdyÏ
se na scénû objeví Sebastian, a Olivie, po-
kládajíc ho za Cesaria, s ním uzavfie tajn˘
sÀatek. Romantick˘ pfiíbûh se proplétá s pás-
mem komick˘m, jehoÏ protagonisty jsou sir
Tobiá‰ ¤íhal, Oliviin str˘c, jeho kumpán rytífi
Ondfiej Tfiasofiitka a hrabûnãina komorná Marie.
V‰ichni tfii jsou strÛjci neplechy na zap‰klém
puritánovi Malvoliovi, správci Oliviina panství:
podvrÏen˘m listem jej pfiesvûdãí, Ïe ho pÛvabná
hrabûnka miluje... Zkrátka rozverná sváteãní
komedie pojednává o rÛzn˘ch podobách lásky, je
plná pfievlekÛ, soubojÛ a humoru. Nebyl by to
v‰ak dramatik z nejvût‰ích, kdyby karnevalovou
nespoutanost nerelativizoval "snem" o prchavém
mládí, o zoufalství odmítnut˘ch, o syrovém
neãase. Veãer tfiíkrálov˘ tedy pfiiná‰í pro
kaÏdého nûco; záleÏí na nás, chceme-li se na
lidské hemÏení dívat rÛÏov˘mi br˘lemi, nebo
skrze zaãouzené sklíãko. 
ReÏie: Roman Polák
Hrají: Petr Gazdík, Pavla Vitázková, Hana
Holi‰ová nebo Hana Kováfiíková, Martin Havelka,
Jan Mazák, Irena Konvalinová, Viktor Skála, Erik
Pardus, Jaroslav Matûjka, Zdenûk Junák, Lenka
Janíková, Veronika Poláãková, Patrik Bofieck˘,
Michal Isteník a dal‰í. 

Objednávky na Roãní pfiedplatné
2010 pfiijímá komerãní 

oddûlení divadla, 
Lidická 14, 602 00  Brno, 

telefon: 533 316 410.

Cena: 1.800,- Kã; pro dÛchodce,
studenty a drÏitele 

prÛkazÛ ZTP a ZTPP 1.400,- Kã. 

Pfiedplatné lze zakoupit  
kaÏd˘ v‰ední den 

od 9.00 do 16.30 hodin. 
Uzávûrka 31. 12. 2009.
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â I N O H E R N Í  S C É N A

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˘.

Václav Cejpek, Zbynûk Srba, Jan ·otkovsk˘, 
Dalibor ·trunc: BETLÉM
Vánoce - jeden z pfiíbûhÛ, na kterém stojí na‰e civilizace,
pfiíbûh o narození JeÏí‰e Krista. Pfiíbûh, kter˘ nutká a vybízí
k znovuzpfiítomÀování i na divadelních prknech. Pfiíbûh, kte-
r˘ si Mûstské divadlo Brno nechtûlo a nemohlo nechat ujít,
u kterého nemohlo dopustit, aby chybûl v jeho repertoárové
nabídce. Autorsk˘ t˘m (jehoÏ souãástí kromû reÏiséra
ZbyÀka Srby byl i rektor JAMU Václav Cejpek a dramaturg
inscenace Jan ·otkovsk˘) se v‰ak rozhodl nesáhnout po e-
xistujících lidov˘ch hrách a montáÏích z nich, ale vykroãil
cestou nepomûrnû riskantnûj‰í. A sice cestou koláÏe, kterou
nechce na divadle oÏivit jen líbeznost jesliãek, ale nahléd-
nout betlémsk˘ pfiíbûh z více úhlÛ, zafiadit jej do ‰ir‰ího bib-
lického kontextu, vzru‰ovat souãasn˘m pohledem, provoko-
vat montáÏí zdánlivû nesourod˘ch prvkÛ. 
Tak se v textu inscenace Betlém kromû starozákonních
a novozákonních motivÛ a fragmentÛ z ãesk˘ch lidov˘ch her
objevují i pfieklady z lidov˘ch her polsk˘ch, vala‰sk˘ písÀo-
v˘ folklor, songy skupiny Cimbal Classic, texty Franze
Werfela, Milana Rúfuse nebo Ladislava Fukse. Cílem v‰ak
není destrukce vánoãního pfiíbûhu – je jím sugestivní záÏi-
tek, bohatá a poutavá podívaná, která nahlédne onu histor-
ku, kterou zdánlivû v‰ichni známe (ale známe ji opravdu?),
ve vzru‰ivû neãekaném svûtle. (Narodil se Kristus pán
ov‰em chybût vskutku nesmí a nebude.)
Nedílnou souãástí pfiedstavení je i hudba Dalibora ·trunce

nahraná souborem Cimbal Classic, která volnû vychází ne-
jen z moravsk˘ch vánoãních tradic. Baladiãnost pfiíbûhu
podtrhují na scénû i dvû Ïivé kapely (hudecká a klezmer-
ská) a dûti souboru Primavera.
ReÏie: Zbynûk Srba
Hrají: Ladislav Koláfi, Mária Lalková, Petr ·tûpán, Michal
Isteník, Eva Ventrubová, Milan Nûmec, Viktor Skála, Luká‰
Hejlík a dal‰í.

H U D E B N Í  S C É N A

Steven Sater & Duncan Sheik: PROBUZENÍ JARA
Pfiíbûh skupiny mlad˘ch lidí na sklonku 19. století na motivy
hry Franka Wedekinda v adaptaci Stevena Satera a Duncana
Sheika nab˘vá naprosto souãasn˘ charakter a jeho poselství
je alarmující. Stále Ïivé mezigeneraãní problémy mezi rodiãi
a dûtmi, mezi dûtmi a uãiteli ad. - osobní ambice, touhy, frust-
race, komplexy, rebelantství, neinformovanost, naivita, pokry-
tectví, vzájemné nepochopení, pfiedsudky, malomû‰Èáctví - to
v‰e, vãetnû sexuality a prvních erotick˘ch záÏitkÛ, je tu od-
kryto s odvahou, nekompromisností a pfiirozeností mlad˘m li-
dem vlastní. Probuzení jara (Spring Awakening) mûlo off-bro-
adwayskou premiéru v ãervenci roku 2006 v New Yorku, aby
uÏ od 10. prosince téhoÏ roku putovalo pfiímo na Broadway,
do divadla Eugena O’Neilla. Dílo získalo 11 nominací na pres-
tiÏní ocenûní TONY, z nichÏ dostalo 8 za nejlep‰í muzikál, re-
Ïii, hudbu, hlavního protagonistu aj. „Jednou za generaci, má-
me-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 nebo Petr
·mifiák, 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 nebo Sára
Milfajtová, Johana Gazdíková nebo Marta Prokopová,
Katefiina Krejãová nebo Klára ·Èastná, SoÀa Jányová nebo
Tereza Martinková nebo Michaela Merklová, Hana Holi‰ová
nebo Michaela Horká a dal‰í.   

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg:
LES MISÉRABLES (BÍDNÍCI)
Tento muzikál byl k dne‰nímu dni uveden ve více neÏ pa-
desáti 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 publi-
ka má v nejlep‰ím smyslu na svûdomí znám˘ britsk˘ produ-
cent Cameron Mackintosh, kter˘ objevil jeho bohatou muzi-
kalitu, emocionalitu a literární kvalitu a nechal je pfieloÏit do
angliãtiny a znovu zinstrumentovat. Pfiíbûh o uprchlém ga-
lejníkovi Jeanu Valjeanovi, kter˘ vychází z Hugova slavné-
ho stejnojmenného románu (1862), na‰el naprosto ade-
kvátní zpracování v jevi‰tním ztvárnûní, v nûmÏ se mistrnû
prolínají pfiíbûhy hlavního hrdiny, jeho neúnavného proná-
sledovatele, policejního komisafie Javerta, malé osifielé
Cosetty, která najde domov a posléze i lásku studenta
Maria, zvrhle komické dvojice majitelÛ hospody
Thénardiérov˘ch, ktefií pfieÏívají za v‰ech reÏimÛ… To v‰e
na pozadí boufilivé doby, kdy v ãervenci 1830 v PafiíÏi vy-
rostou barikády revoluce, jíÏ se mnozí hrdinové dûje také ú-
ãastní. Davové scény se stfiídají s intimními, láska s nená-
vistí 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.

17

HRAJEME

Francis Veber 
BLBEC K VEâE¤I
V zemi galského kohouta se nerodí pouze vynikající ví-
no a skvûlé s˘ry. Snad díky pohnut˘m dûjinám je
Francie zemí, která rodí i znamenité komedie. Pierre
Brochant má s pfiáteli podivuhodn˘ zvyk. KaÏd˘ t˘den
pozvou na veãefii nûjakého prostého, respektive hloupé-
ho ãlovûka a cel˘ veãer se potom baví na úãet tohoto
„blbce, tupce, osla“, aniÏ by dotyãn˘ vûdûl, Ïe se mu
spoleãnost vysmívá. Dal‰ím takov˘m obûtním beránkem
mûl b˘t i Francois Pignon, jehoÏ nejvût‰í zábavou je sta-
vût modely rÛzn˘ch budov ze sirek. Obvykl˘ veãírek se
ov‰em nekoná. Situace se podle pravidel situaãní ko-
medie zamotává, kdyÏ Pierrovi oznámí Ïena, Ïe jej o-
pou‰tí. Na pomoc ne‰Èastnému manÏelovi zÛstává pou-
ze jednoduch˘ Francois, jehoÏ vinou se do dûje pfiiplete
spirituálnû ‰ílená milenka, ‰kodolib˘ (ne)pfiítel a dokon-
ce kontrolor daÀového úfiadu. Mistrnû vybudovaná zá-
pletka s jiskrn˘mi dialogy pochází z pera francouzského
autora Francise Vebera, kter˘ je znám˘ i jako filmov˘
autor a reÏisér. Tuto komedii plnou omylÛ, nedorozumû-
ní, gagÛ a vá‰ní s mravoliãn˘m koncem uvedeme v reÏii
ZdeÀka âernína.
ReÏie: Zdenûk âernín
V hlavních rolích: Erik Pardus a Luká‰ Hejlík
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stfieda Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
ãtvrtek Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
pátek Carlo Goldoni zakoupeno
18.00 Sluha dvou pánÛ
sobota Carlo Goldoni
19.30 Sluha dvou pánÛ
pátek Francis Veber vefiejná generálka
14.00 Blbec k veãefii
pátek Francis Veber AB5 
19.30 Blbec k veãefii
sobota Francis Veber premiéra, P 
19.30 Blbec k veãefii
nedûle Slavnostní vyhlá‰ení divácké ankety
19.30 Kfiídla 2008/2009
pondûlí V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘ zakoupeno
19.00 Betlém
úter˘ V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘ A2
19.30 Betlém
stfieda V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘ AB3
19.30 Betlém
ãtvrtek V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘ zakoupeno
19.00 Betlém
pátek V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘ E5
19.30 Betlém
sobota V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘
15.00 Betlém
sobota V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘ A6 
19.30 Betlém
nedûle V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘
15.00 Betlém
nedûle V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘
19.30 Betlém
pondûlí V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘
19.30 Betlém
úter˘ V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘ E2 
19.30 Betlém
sobota V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘
15.00 Betlém
sobota V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘
19.30 Betlém
nedûle Brandon Thomas
18.00 Charleyova teta
pondûlí Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
úter˘ V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘ AB2 
19.30 Betlém
stfieda Francis Veber A3 
19.30 Blbec k veãefii
ãtvrtek Francis Veber slavnostní silvestrovská premiéra 
18.00 Blbec k veãefii

1.12.
2.12.
3.12.
4.12.
5.12.
6.12.
8.12.
9.12.

10.12.
11.12.
12.12.
12.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.
21.12.
22.12.
22.12.
23.12.
26.12.
27.12.
27.12.
29.12.
30.12.
31.12.
31.12.

úter˘ S. Sater & D. Sheik C2/E2 
19.30 Probuzení jara
stfieda S. Sater & D. Sheik A3/AB3 
19.30 Probuzení jara
ãtvrtek S. Sater & D. Sheik
19.30 Probuzení jara
pátek S. Sater & D. Sheik
19.30 Probuzení jara
sobota S. Sater & D. Sheik
19.30 Probuzení jara
nedûle Adventní koncert
18.00 Advent a andûlé 2009 v MdB
úter˘ Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
stfieda Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci) zakoupeno
ãtvrtek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
pátek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg               
19.30 Les Misérables (Bídníci)
sobota Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
15.00 Les Misérables (Bídníci)
sobota Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
stfieda D. Fikejz, I. Huvar, R. Brezina, P. Gazdík
18.00 Balada o lásce (Singoalla)
ãtvrtek A. Lloyd Webber, T. Rice PP1
18.00 Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È
pátek A. Lloyd Webber, T. Rice zakoupeno
17.30 Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È
sobota A. Lloyd Webber, T. Rice
19.30 Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È
nedûle A. Lloyd Webber, T. Rice
19.30 Jesus Christ Superstar
pondûlí A. Lloyd Webber, T. Rice
18.00 Jesus Christ Superstar
úter˘ Vánoãní koncert
15.00 Hana a Petr Ulrychovi & Javory
úter˘ Vánoãní koncert
18.00 Hana a Petr Ulrychovi & Javory
stfieda Vánoãní koncert
18.00 Hana a Petr Ulrychovi & Javory
sobota S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
18.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
nedûle S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
14.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
nedûle S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
18.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
úter˘ Michael Kunze, Sylvester Levay
19.30 Mozart!
stfieda Michael Kunze, Sylvester Levay
19.30 Mozart!
ãtvrtek Michael Kunze, Sylvester Levay
14.00 Mozart!
ãtvrtek Michael Kunze, Sylvester Levay
18.00 Mozart! silvestrovské pfiedstavení

2.12.
3.12.
4.12.
5.12.

11.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
19.12.
20.12.
20.12.
21.12.
22.12.
26.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.

ZÁJEZDY: 1. prosince hostuje MdB s vánoãní hrou
Betlém v Bratislavû, 7. 12. s muzikálem Jesus Christ
Superstar v Ostravû-Vítkovicích a 14. 12. s muzikálem
Bídníci ve Zlínû.
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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˘ A4
19.30 Betlém
pátek V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘ A5
19.30 Betlém
sobota V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘ 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
19.30 Kum‰t
ãtvrtek V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘ C4
19.30 Betlém
pátek V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘ 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
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
pátek Tennessee Williams
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
sobota A. P. âechov        benefiãní pfiedstavení Pavla Kunerta
19.30 Tfii sestry
nedûle Tennessee Williams
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e

2.1.
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.

sobota Michael Kunze, Sylvester Levay
19.30 Mozart!
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
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.
24.1.
24.1.
25.1.
26.1.
27.1.
29.1.
30.1.
31.1.

ZÁJEZDY: 13. ledna hostuje MdB s komedií
Charleyova teta ve Skutãi, 23. 1. s komedií Sluha
dvou pánÛ v Bratislavû a 29. 1. s muzikálem My Fair
Lady (ze ZelÀáku) v Kolínû.

19

Ján Jackuliak
v muzikálu 

Evita,
reÏie: Pavel Fieber

DOKORAN prosinec 09  25.11.2009 11:49  Stránka 19



20

Stano Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán, Karel Cón:
SNùHURKA A SEDM TRPASLÍKÒ 
Pfiíbûh, kter˘ znají snad v‰ichni – po smrti laskavé královny
matky si pfiivádí hodn˘ Král domÛ zlou Macechu, která ne-
dokáÏe snést krásu své nevlastní dcery. A kdyÏ zemfie i Král,
je jí mladá Snûhurka vydána zcela na milost a nemilost. Pfied
smrtí ji zachrání jen útûk do hlubin temného lesa. Na konci
této strastiplné pouti v‰ak stojí, k jejímu ‰tûstí, 
útuln˘ domeãek se sedmi post˘lkami – jedna pro Prófu, jed-
na pro Kejchala, jedna pro Dfiímala, jedna pro Rejpala, jed-
na pro Stydlína, jedna pro ·tístka a jedna pro ·mudlu. Jen
péãe Ïenské ruky tu jaksi chybí a post˘lky jsou ponûkud ma-
lé. Ov‰em Macecha se dozví, Ïe Snûhurce se podafiilo unik-
nout jejím spádÛm a rozhodne se ji zbavit sama...  
Na pozadí známé pohádky bratfií GrimmÛ, jemnû inspirováni
proslulou animovanou verzí Walta Disneyho, tvofií hudební
skladatel Karel Cón a libretisté Stanislav Slovák, Jan ·ot-

kovsk˘ a Petr ·tûpán svou osobitou stavbu, plnou hororové-
ho napûtí, ztfie‰tûného humoru i pohádkové laskavosti. V‰e
samozfiejmû kofienûno pÛvabn˘mi, chytlav˘mi písniãkami.
Snûhurka a 7 trpaslíkÛ má v‰echny pfiedpoklady b˘t pfiíjem-
n˘m pfiedstavením, nabízejícím dostatek radosti i potû‰ení
dûtem i dospûl˘m. Zkrátka milou zábavou pro celou rodinu.  
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Svetlana Slováková, Jan Apolenáfi nebo Milan
Nûmec, Rastislav Gajdo‰ nebo Petr ·tûpán, Robert Jícha
nebo Ale‰ Slanina, Ladislav Koláfi nebo Igor Ondfiíãek, Jifií
Mach nebo Du‰an Vitázek, Ján Jackuliak nebo Jakub
Uliãník, Robert Musialek nebo Luká‰ Vlãek, Jakub
Przebinda nebo Jifií Ressler, Michal Matûj, Vojtûch Blahuta
nebo Alan Novotn˘ a dal‰í

Daniel Fikejz, Ivan Huvar, Rino Brezina, Petr Gazdík:
BALADA O LÁSCE (SINGOALLA)
Dal‰í pÛvodní hudební dílo pfiipravované pro na‰e divadlo ne-
se v podtitulu jméno Ïeny -  Singoalla se jmenuje Ïena, ar-
chetyp vûãné milenky, matky, manÏelky, tvÛrkynû, jejímiÏ nej-
vy‰‰ími hodnotami je láska a vûrnost. Je rovnûÏ lidskou po-
dobou slunce, lesu, vûtru nebo jara. Mimofiádnû silné téma
pochází ze ‰védské mytologie. Daniel Fikejz jako skladatel
má na svém kontû jiÏ pfies 100 premiér, mj. dvû i pro Mûstské
divadlo Brno (Jak je dÛleÏité míti Filipa a Smutek slu‰í
Elektfie), je autorem ãtyfi muzikálÛ a dvou baletÛ, jiÏ více neÏ
jedno desetiletí spolupracuje se ‰védsk˘mi umûlci v Teatr
Sörmland v Nyköpingu a odtud zajisté pramení i jeho hlubo-
k˘ zájem o severskou mytologii. Mysticky ladûná hudební
partitura Balady o lásce, propojující rock, jazz, klasické i et-
nické prvky a syrové písÀové texty, jejichÏ osobitá lyrika sou-
zní s pfiírodou a jejími pudov˘mi zákonitostmi, to jsou v˘razo-
vé prostfiedky k vykreslení podmanivého pfiíbûhu tragické lás-
ky krásné Singoally a vizionáfisky sm˘‰lejícího Erlanda kdesi
v severním království, v nûmÏ vládnou pohan‰tí bohové a kde
se mísí rituály starého a novû nastupujícího vûku.
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Jifií Mach nebo Du‰an Vitázek, Johana Gazdíková ne-
bo Marta Prokopová, Martin Havelka nebo Michal ·ebek,
Marek Hurák nebo David Îák, Milan Nûmec nebo Alan
Novotn˘ nebo Jakub Uliãník, Eva Jedliãková nebo Pavla
Vitázková, Jana Musilová nebo Zuzana Maurery, Josef
Jurásek, Jifií Hork˘, Kvûtoslava Ondráková, Zdenûk Junák
nebo Ladislav Koláfi a dal‰í.

Andrew Lloyd Webber, Tim Rice: 
JOSEF A JEHO ÚÎASN¯ PESTROBAREVN¯ PLÁ·Ë
Prvním dílem geniálního muzikálového skladatele A. Lloyd
Webbera, kter˘ vytvofiil spolu s textafiem Timem Ricem, je
biblick˘ muzikál Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È.
Tehdy devatenáctilet˘ Webber jej napsal pÛvodnû jako pat-
náctiminutové dílo na objednávku jedné lond˘nské ‰koly
k ukonãení semestru. Mûlo v‰ak takov˘ úspûch, Ïe jej auto-
fii záhy roz‰ífiili na celoveãerní muzikál a ve své premiéfie 

uvedli v Lond˘nû roku 1972. Jedná se o muzikál doslova
pro celou rodinu a my jej uvádíme v ãeské premiéfie v reÏii
Stanislava Mo‰i a choreografii Igora Barberiçe. Podobnû ja-
ko jsme uvádûli muzikál Jesus Christ Superstar nejprve
v zahraniãí v anglickém a nûmeckém jazyce. Inscenace má
za sebou jiÏ 128 úspû‰n˘ch repríz v celé fiadû evropsk˘ch
zemí. Vzhledem k tomu, Ïe vypráví zcela neobvykl˘m zpÛ-
sobem o vûcech dávno minul˘ch, i kdyÏ nám blízk˘ch,
a pouÏívá k tomu rozliãn˘ch technik, vãetnû animací, hovo-
fií se o této inscenaci jako o nejlep‰ím ztvárnûní v Evropû,
a i proto se máte na co tû‰it.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jakub Uliãník nebo Du‰an Vitázek nebo Vladimír
Voleãko, Hana Holi‰ová nebo Markéta Sedláãková, Jifií
Hork˘ nebo Zdenûk Junák, Petr Gazdík nebo Stanislav
Slovák, Robert Jícha nebo Oldfiich Smysl, Karel ·karka,
Luká‰ Vlãek, Jifií Zmidloch, Michal ·ebek, Ale‰ Slanina,
Michal Matûj, Petr Brychta nebo Ján Jackuliak, Robert
Rozsochateck˘, Pavla Vitázková nebo Eva Jedliãková,
Vendula ·eráková, SoÀa Jányová, Gabriela Karmazínová,
SoÀa Kubi‰ová, Aneta Majerová, Jan Dûdek, Jakub
Przebinda, Radek Novotn˘, Dana Puková, Lenka Rydlová,
Karla Spilková, TáÀa ·tefkoviãová a dal‰í.

Andrew Lloyd Webber, Tim Rice: 
JESUS CHRIST SUPERSTAR
Souãasn˘ britsk˘ autor Andrew Lloyd Webber, oznaãovan˘
za „krále muzikálu“, je také jedin˘m svûtov˘m autorem, je-
muÏ se na Broadwayi hrály tfii muzikály souãasnû. Jeden
z tûch nejslavnûj‰ích, jímÏ pokraãoval v tradici rockov˘ch o-
per, je bezpochyby Jesus Christ Superstar z roku 1971.
Pfiíbûh vychází z Nového zákona a zpracovává posledních
sedm dní Ïivota JeÏí‰e Krista z pohledu toho, kdo jej nako-
nec zradil – Jidá‰e I‰kariotského. Je postaven na stûÏejních
momentech JeÏí‰ov˘ch posledních dní, jako je pfiíjezd do
Jeruzaléma, vyhnání pfiekupníkÛ z chrámu, poslední veãe-
fie, Jidá‰ova zrada v Gethsemanské zahradû, stejnû jako
soud Piláta, Heroda, biãování a následné ukfiiÏování. Jesus
Christ Superstar ãekal obrovsk˘ úspûch – jen pfii svém prv-
ním lond˘nském uvedení se doãkal více neÏ 3350 repríz
a dodnes patfií k tûm nejhranûj‰ím Webberov˘m dílÛm ved-
le Fantoma opery, Cats a Evity.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Robert Jícha nebo Du‰an Vitázek, Jana Musilová ne-
bo Ivana VaÀková, Petr Gazdík nebo Ján Jackuliak, Jan
Apolenáfi nebo Igor Ondfiíãek, Zdenûk Junák nebo Jan
Mazák, Rastislav Gajdo‰ nebo Jakub Uliãník a dal‰í.

Michael Kunze, Sylvester Levay:  MOZART!
Muzikál Mozart! pochází z pera nejúspû‰nûj‰ího libretisty
kontinentální Evropy Michaela Kunzeho, kter˘ je ãesk˘m ro-
dákem, a amerického skladatele Sylvestera Levaye. Ve
svûtové premiéfie jej v roce 1999 uvedly Spojené scény ví-
deÀské, aby ho pak dále s úspûchem hráli napfi.
i v Hamburku, Budape‰ti, Tokiu... Jde nejen o biografick˘
pfiíbûh slavného skladatele, n˘brÏ boj génia s prÛmûrností,
o jeho stfiet se spoleãností, o jeho snaze osvobodit se z pout
konvencí, penûz a moci, rodiny, vãetnû vlastního otce,
Leopolda Mozarta, a stát se nezávisl˘m tvÛrcem. JakoÏto u-
mûlecky zaloÏen˘ ãlovûk se stává snadn˘m terãem pomluv,
lÏí i lákadlem k intrikám. S mlad˘m Wolfgangem vystupuje
na jevi‰ti i mal˘ genius, zázraãné „porcelánové dítû", s nímÏ
je umûlec neustále bûhem svého Ïivota konfrontován – per-
fektní rokoková porcelánová figurka oproti ãlovûku a kontro-
verznímu umûlci, kter˘ hraje karty, holduje alkoholu, miluje,
sní, pere se o svou svobodu. V âeské republice pak jde
o vÛbec první nastudování 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 ·aue-
rová, 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. 

HRAJEME
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KAREL MI·UREC: 
V HLAVNÍ ROLI DùDEâKEM
Herec Mûstského divadla v Brnû Karel Mi‰urec
v prosinci oslaví ‰edesátiny. Velké oslavy ale ne-
chystá. „VÏdyÈ to není Ïádné v˘roãí a hlavnû se
na tolik let vÛbec necítím,“ usmívá se Mi‰urec.
Radûji neÏ plánování oslav má hraní v kapele
a vzpomínání na krásné role.

Sám o sobû tvrdíte, Ïe jste stûhovav˘ ãlovûk.
Které mûsto povaÏujete za svÛj domov?
Narodil jsem se v ·umperku, Ïil jsem v Jeseníku,
pak v Hole‰ovû a nakonec jsem se pfiestûhoval do
KromûfiíÏe. Ta byla dlouhou dobu m˘m domovem.
Chodil jsem tam na základní ‰kolu i na gymnázium.
Dal‰ím domovem mi pak bylo aÏ Brno.
Kolikrát jste zkou‰el pfiijímací zkou‰ky na brnûn-
skou Janáãkovu akademii múzick˘ch umûní?
Celkem to bylo tfiikrát. KdyÏ mû nevzali poprvé, ‰el
jsem pracovat do Divadla bratfií Mr‰tíkÛ – dne‰ního
Mûstského divadla Brno jako technik. Zaãínal jsem
od píky. Mûl jsem tak moÏnost pozorovat z blízka
své budoucí kolegy a divadlo jsem si je‰tû více za-
miloval.
Co jste dûlal, kdyÏ vás nevzali ani napodruhé?
Ve Slováckém divadle tehdy vypsali konkurz na mís-
to eléva a já se tam s kolegyní Zdenou Halákovou,
která taky pfii talentovkách neuspûla, dostal. Strávili
jsme tedy sezonu v zájezdovém divadle.
Jaká panovala v uherskohradi‰Èském divadle at-
mosféra?
Moc rád na to vzpomínám, protoÏe tam byla bez-
vadná parta mlad˘ch hercÛ. Byl tam tfieba Pavel
Zatloukal ãi Jirka Pecha, jezdili za námi Bolek
Polívka nebo Jirka Barto‰ka. Prakticky se tam do-
mlouvalo fungování Divadla Na provázku.
Po sezonû ve Slováckém divadle vás na JAMU
koneãnû pfiijali?
Sice o dva roky pozdûji neÏ jsem pÛvodnû chtûl, ale
na JAMU jsem se koneãnû dostal. Studoval jsem
v roãníku Rudolfa Krátkého, kter˘ bohuÏel nedávno
zemfiel. Byli jsme vlastnû takov˘ první muzikálov˘
roãník.

Kde jste chtûl pracovat po
absolvování vysoké ‰koly?
Nejvíce mû lákalo opût Divadlo
bratfií Mr‰tíkÛ, protoÏe jsem to
tam znal. BohuÏel v‰ak nebylo
místo. Napadlo mû vrátit se do
Uherského Hradi‰tû, jenÏe tam
mi fiekli, Ïe pro mû nemají part-
nerku, v‰echny pr˘ byly vy‰‰í
neÏ já. Nakonec jsem na devût
sezon zakotvil v Satirickém di-
vadle Veãerní Brno.
Tam jste nastoupil v roce
1974. Jak se dala dûlat v teh-
dej‰í dobû zrovna satira?
Bylo to zvlá‰tní, protoÏe satira
se tehdy pfiíli‰ dûlat nesmûla.
V‰echny hry nám pfiedstavite-
lé tehdej‰ího reÏimu museli
schválit. B˘val˘ fieditel divadla

Miroslav Zejda fiíkal, Ïe z her zbyla jen kostfiiãka
ohlodaná mravenci.
Ve které hfie jste úãinkoval nejdfiíve?
První moje hra byla Konec malého apo‰tola. Mûl
jsem tehdy po celém Brnû plakáty a Zdena
Herfortová mi po letech fiekla, Ïe ji to tehdy pofiádnû
na‰tvalo. Takové ucho jako já, sotva pfii‰lo, uÏ mûlo
plakáty.
âím jste chtûl b˘t jako mal˘ kluk?
VÏdy jsem byl baviã a okolí mi pfiedpovídalo, Ïe ze
mû bude herec. Navíc táta byl ochotník a doma tfie-
ba maloval kulisy. TakÏe k divadelnímu prostfiedí
jsem mûl velmi blízko.
Lákalo vás nûkdy nûco jiného?
Divadlo jsem na ãas opustil kvÛli muzice. Miloval
jsem Beatles, a tak jsem se nauãil hrát na kytaru.
Cítil jsem v‰ak, Ïe hrou na kytaru nevyniknu, a pro-
to mû zaãaly lákat bicí. 
Jak jste doma trénoval?
Nejdfiíve jsem spolu s rádiem mydlil vafieãkami do
pol‰táfiÛ a nûkdy na konci základky mi rodiãe koupi-
li moje první bicí. V kapele jsem hrál na gymnáziu
a pfieru‰il jsem to, aÏ kdyÏ jsem ‰el hrát do Slo-
váckého divadla.
Mrzelo vás pfieru‰ení spolupráce?
Trochu ano. Hlavnû kluci z kapely ‰li na rok hrát do
baru v Mannheimu a tam mûli mnohem lep‰í plat,
neÏ já v Uherském Hradi‰ti. Na druhou stranu já
jsem se dostal k divadlu. Byl jsem na to hrd˘ a své-
ho rozhodnutí nelituji.
Vrátil jste se je‰tû pak k hudbû?
KdyÏ se kapela vrátila, zaãali jsme znovu hrát.
Bubeníkem jsem byl za studia na JAMU i pak, kdyÏ
jsem hrál v Satirickém divadle. JenÏe s postupn˘m
hereck˘m vytíÏením jsem kapely musel nechat. Teì
na stará kolena ale znovu hrajeme. Scházíme se co
dva roky.
Jak˘ styl hudby hrajete?
Hrajeme k tanci i poslechu a za nejhezãí tanec po-
vaÏuji jive. ·koda, Ïe v pÛvodní podobû uÏ skoro vy-
mizel. Dnes tanãí lidé proti sobû, ale kaÏd˘ sám.
VÛbec se na sebe nedívají a je jim jedno, co dûlá ten
druh˘. 
V Satirickém divadle Veãerní Brno jste skonãil
v roce 1983. Z jakého dÛvodu?
Bylo to ãásteãnû z umûleck˘ch i politick˘ch dÛvodÛ.
Jeden ná‰ kolega emigroval a straníci v divadle nás
podezírali, Ïe jsme pomáhali. Bylo tedy jasné, Ïe
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NEP¤EHLÉDNùTE!

Vezmûte dûti do divadla 
a naãerpejte s námi 
vánoãní atmosféru 
pfii hfie
BETLÉM    
15. – 22. 12. a 26. 12.

musím odejít, nebo budu odejit. Proto jsem se opût
ucházel o místo v Divadle bratfií Mr‰tíkÛ a vy‰lo to.
Tady jste mohl zaãít s muzikálov˘m herectvím.
Jak˘ byl muzikál bez dne‰ních technick˘ch vy-
moÏeností?
Byla to legrace. Mikrofony jsme mûli na dlouh˘ch
‰ÀÛrách, a proto jsme mûli choreografie vymy‰lené
tak, abychom se do tûch ‰ÀÛr nezapletli a nezabili
se.
Která role v Mûstském divadle Brno byla va‰e

nejmilej‰í?
Krásn˘ch rolí bylo mnoho, a ãím jsem star‰í a ménû
obsazovan˘, tím jsem radûji, Ïe se mÛÏu na jevi‰ti a-
lespoÀ ohfiát. Ale opravdu si povaÏuji role âochtana
v Divotvorném hrnci. Tehdy jsem si myslel, Ïe po ta-
kové roli je‰tû pfiijdou dal‰í a vût‰í role. To pfiání se
v‰ak nevyplnilo. 
UÏ od druhého roãníku JAMU jste Ïenat˘ a se
svou Ïenou jste dodnes. To v dne‰ní dobû vzác-
né. âím to, Ïe se stále máte rádi?
Seznámili jsme se uÏ na gymnáziu a dlouho jsme
spolu chodili. Vzali jsme se aÏ na JAMU, ale brát
jsme se nemuseli. Zkrátka jsme spolu chtûli b˘t.
MoÏná Ïe proto se máme stále rádi. Svatbu jsme
neuspûchali. Rok po svatbû se nám narodila dcera
a dnes uÏ jsem dvojnásobn˘m dûdeãkem.

Kromû divadla jste se vûnoval ta-
ké televizním pofiadÛm a dabingu.
Na co rád vzpomínáte?
Veselé bylo dabování Ládínka v se-
riálu Smolíkova rodina. Byl to mil˘
seriál a navíc poslouchat pÛvodní
maìar‰tinu bylo obãas opravdu vtip-
né. Dnes uÏ moc nedabuji, ani v te-
levizi netoãím. Ale kdyÏ se na sebe
podívám do zrcadla, docela to chá-
pu.
Kolik máte volného ãasu?
Volného ãasu mám více, neÏ jsem si
myslel. BohuÏel uÏ jenom dohrávám
nûkolik mal˘ch rolí. JenÏe ãím ménû
hrajete, tím je to obtíÏnûj‰í. Máte
strach to mlad‰ím kolegÛm nepoka-
zit. Navíc se pfiidávají neduhy, kte-
r˘ch si jinak ani nestihnete v‰im-
nout. 
Jak tedy trávíte své volné chvíle?

Obãas si je‰tû zahraji divadlo mimo domovskou scé-
nu. Hraji v divadle G-studio v pfiedstaveních 1 + 1 =
3 a Pan Kaplan má stále tfiídu rád. Také hraji ve
spolku Slawjena na scénû divadla Bolka Polívky
v inscenacích Divanovela a HabaìÛra. Starám se
také o svou maminku v KromûfiíÏi a tady v Brnû
mám dva vnuky. Jsem v hlavní roli dûdeãka.
V prosinci vás ãekají ‰edesáté narozeniny.
Plánujete velkou oslavu?
To ne. Ve velkém jsem oslavil padesátku. ·edesát-
ku ani za v˘roãí nepovaÏuji. VÛbec necítím, Ïe je mi
uÏ tolik let. TakÏe to oslavím pouze s kamarády a ro-
dinou.
Máte nûjaké pfiání k ‰edesátinám?
Chtûl bych si je‰tû zahrát nûjakou novou roli.
Dokonce mám i jedno idealistické pfiání. Kdyby se
vrátila moÏnost zahrát si hry Voskovce a Wericha,
bylo by to úÏasné. To jsem hrál v Satirickém divadle
a je bájeãné, kdyÏ musíte pfieru‰it dialog, protoÏe di-
váci se smûjí a nemohou pfiestat. Voskovci
s Werichem v‰ak bylo pûtadvacet, kdyÏ ve sv˘ch
hrách hráli. Proto bych si chtûl zahrát v dobré ko-
medii tfieba jako Brouk v hlavû. A je jedno, jaká role
by to byla. Jen u toho b˘t.

Tereza Barto‰íková, foto: jef Kratochvil

S Radkou Coufalovou
a ZdeÀkem Junákem
v komedii ·vejk,
reÏie: Stanislav Mo‰a

A nenechte si ujít 
ani pfiíbûh 
geniálního 
skladatele 
v muzikálu

MOZART!
29. – 31. 12. 
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i jiné problematice, neÏ je „pouhá“ inter-
pretace písnû, a snaÏím se pfii korepeti-
cích ke kaÏdému pfiistupovat individuál-
nû a spoleãnû hledat nejvy‰‰í moÏné 
úrovnû pfii nastudování. 
Zatímco práci reÏiséra nebo kost˘m-
ního v˘tvarníka popí‰e alespoÀ v hru-
b˘ch obrysech kaÏd˘ divák, pfii pojmu
hudební nastudování uÏ laik moÏná
trochu tápe. Co pfiesnû si pod tím
pfiedstavit? 
Autor hudebního nastudování má na sta-
rosti celkovou vizi, jak má hudební pro-
dukce vypadat zvukovû, ideovû, textovû,
jaké v˘razové prostfiedky zvolit vãetnû
dynamiky. Jeho úkolem je pak komuni-
kovat s interprety daného kusu a co nej-
lépe v‰em zúãastnûn˘m tuto vizi pfiedat,
to v‰e v kooperaci s reÏisérem pfiedsta-
vení. Hudební nastudování b˘vá vût‰i-
nou starostí dirigenta, já obvykle pfiipra-
vuji vokální nastudování. Zde se snaÏím
individuálnû pomáhat technicky, konzul-
tovat s interprety svoje pfiedstavy a spo-
leãnû s nimi najít zpÛsob, jak danou roli
co moÏná nejlépe interpretovat. 
Ve va‰em nastudování usly‰í lidé i lis-
topadovou novinku z nabídky Mûst-
ského divadla Brno – jazzrockov˘ mu-
zikál Probuzení jara. Jaká to byla prá-
ce?
Byla hodnû intenzivní, ale protoÏe je to
dílo napsané neuvûfiitelnû krásnû a navíc
pro mne zpÛsobem, kter˘ je mi velmi
blízk˘, tak to byla souãasnû práce inspi-
rující, pouãná, zábavná a emotivní. Ona
samotná hudba je panem Duncanem

Sheikem napsána natolik pfiesnû a pravdivû, Ïe
nebylo nutné nic moc vysvûtlovat, neboÈ v‰ichni
to cítili. Mohl jsem se tak pfii nastudování vûnovat
detailnûj‰í práci a sledovat, jak v‰ichni postupnû
rostou v˘‰ a v˘‰. Poprvé jsem tentokrát pracoval
i s orchestrem a pfiestoÏe hned na první zkou‰ce

vznikly nûjaké tfiecí plochy, hned jsme si v‰e vy-
jasnili. V‰ichni na jevi‰ti i v orchestru jsou bez-
vadná parta, která osobit˘m zpÛsobem vûci do-
tváfií, coÏ také jistû diváci vycítí a ocení. 
V ãem se li‰í muzikálové libreto od pfiedlohy,
kterou se stalo kdysi skandální dílo Franka
Wedekinda o lásce dvou mlad˘ch lidí, kterou
pfiedev‰ím pokrytectví puritánské spoleãnos-
ti dovede aÏ k tragédii? 
Steven Sater s textem intenzivnû pracoval, dost
ho pro‰krtal, ale podle mne velmi správnû a citli-
vû, nûco málo si tam naopak pfiidal. Pfiíbûh v‰ak
zÛstal zasazen v pÛvodním ãase.

KdyÏ pánbÛh rozdûloval talent, nûktefií si ‰li
dvakrát. Karlu ·karkovi asi i to bylo málo...
Po studiích skladby a zpûvu na konzervatofii
pokraãoval na Janáãkovû akademii múzic-
k˘ch umûní v oboru operní zpûv. UÏ zhruba
dvanáct let se s tímto v‰estrann˘m umûlcem
v‰ak mohou setkávat pfieváÏnû di-
váci v muzikálech Mûstského diva-
dla Brno. Kromû toho ov‰em skvûl˘
barytonista také napsal vlastní ope-
ru, skládá nebo pfiipravuje insce-
naãní hudbu. V domovském divadle
se v poslední dobû staví také stále
ãastûji do role korepetitora, sbormistra nebo
má na starosti hudební nastudování, jako na-
pfiíklad v jazzrockovém muzikálu Probuzení
jara.
Jako korepetitor nebo autor hudebního na-
studování se tak tro‰ku vydûlujete z herec-
k˘ch fiad. Nevadí vám to nebo nevyãítají vám
to kolegové? 
Nemyslím, Ïe se nûjak speciálnû vydûluji a po-
kud ano, nejsem si toho vûdom. Zatím se mi ne-
stalo, Ïe by mi to nûkdo z m˘ch kolegÛ pfii kore-
peticích vyãetl. Naopak, tím, Ïe s nimi ãasto sto-
jím na jevi‰ti, tro‰ku je znám a tro‰ku rozumím

KAREL 
·KARKA

RODINNÉ ST¤ÍBRO
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ãala nabalovat a ta kfiivka zatím
pofiád pokraãuje smûrem naho-
ru. ZaplaÈ BÛh. 
Vy jste ale pfiece jen operní
zpûv vystudoval i na Janáã-
kovû akademii múzick˘ch 
umûní...
TouÏil jsem po tom zpívat ani
ne tak operu, ale tfieba písÀové
cykly, kantáty, oratoria a váÏné
duchovní vûci. Ale protoÏe
jsem se uÏ tehdy zaãal objevo-
vat v muzikálech, dostal jsem
cejch toho muzikálisty, kter˘ o-
peru stejnû nikdy dûlat nebude.
TakÏe pfiiznávám, Ïe roky na
Hudební fakultû JAMU nebyly

zrovna nej‰Èastnûj‰í v mém Ïivotû. Do té doby,
neÏ jsem (studijnû bohuÏel jen na tfii roky) potkal
v˘borného pedagoga a pûvce Janáãkovy opery
v Brnû pana doc. Pavla Kamase. Nejen Ïe mnû
v˘raznû pomohl ujasnit si otázky pûvecké techni-
ky, ale sv˘m neobyãejnû lidsk˘m a zároveÀ
moudr˘m pfiístupem mû nauãil, jak uãit sebe
i druhé, jak˘m zpÛsobem pracovat na roli a co
v‰e je tfieba obsáhnout na strastiplné cestû pû-
vectví. Stal se tak trochu m˘m druh˘m otcem
a myslím, Ïe neb˘t jeho, ‰kolu bych pravdûpo-
dobnû nedodûlal. 
Vá‰ splnûn˘ sen byl Bernardo ve West Side
Story. Na jakou práci je‰tû rád vzpomínáte? 
Na scénické nastudování M‰e Leonarda Bern-
steina v rámci brnûnského festivalu Moravsk˘
podzim. Byl jsem v streetchóru a mám na tento
projekt obzvlá‰È krásné vzpomínky. Mimo-
chodem, Bernarda jsem hrál nejen v Mûstském
divadle Brno, ale i v praÏském nastudování
v Karlínû, kde Riffa zpíval Roman Vojtek. Kole-
gové se nám smáli, protoÏe se nám pletly brnûn-
ské texty s praÏsk˘mi. Nebylo nûkdy jednoduché
se zorientovat, jestli zpíváme zrovna v Brnû nebo
v Praze a pfiehodit na správnou v˘hybku. 

Tedy v dobû, kdy byl sexuální Ïivot tabu, o nû-
ãem takovém se nemluvilo. Na‰e spoleãnost
je ale v tûchto otázkách otevfiená nûkdy moÏ-
ná aÏ moc. Bude mít pfiíbûh o nechtûném tû-
hotenství co fiíct zvlá‰tû mlad˘m divákÛm?
Jsem o tom pfiesvûdãen. Dne‰ní doba je sice u-
volnûná, ale tro‰inku mne pfiekvapilo i pfii nastu-
dování, jak ono tabu v nás pfietrvává. Pofiád jsou
vûci, které se rodiãÛm vlastním dûtem tûÏko fiíka-
jí. Sám mám teprve dvouletou dcerku, ale vÛbec
nevím a neumím si pfiedstavit, jak jí budu vysvût-
lovat, jak˘m zpÛsobem pfii‰la na svût, aÏ se mû
na to dfiív nebo pozdûji zeptá. Urãitá zkostnatû-
lost pfii vnímání nûkter˘ch oblastí sexuality stále
trvá, alespoÀ to tak obãas cítím nejen u sebe,
a proto je téma Probuzení jara zvlá‰tû v dne‰ní
dobû podle mého názoru velmi aktuální.
Vystudoval jste operní zpûv, ale svoji kariéru
jste spojil s muzikálem. Jak se to stalo?
To je dlouh˘ pfiíbûh. Studovat operní zpûv jsem
zaãal na pfiání mé maminky, ale asi po dvou le-
tech na konzervatofii jsem pochopil, Ïe se prav-
dûpodobnû operním zpûvákem nestanu. Tu-
zemská operní ‰kola je nyní v docela velké krizi
a není moc dobr˘ch pûvcÛ - pedagogÛ, ktefií umí
Ïákovi pfiedat to, co potfiebuje do
praxe operního svûta. Nûkdy ve
tfietím roãníku jsem poprvé zhlédl
v Mûstském divadle Brno nastu-
dování West Side Story. Nemohl
jsem z toho t˘den mluvit a touÏil
jsem stát na jevi‰ti mezi tûmi lid-
mi, ktefií tam zpívají, hrají a tan-
cují. A zhruba dva mûsíce poté
vypsalo divadlo doplÀující kon-
kurz. ·el jsem to zkusit, i kdyÏ
jsem nemûl Ïádnou velkou zku-
‰enost s tancováním a jevi‰tním
kfiestem jsem pro‰el jen na kon-
zervatofii. Byla to trochu drzost,
ale zase jsem nemûl moc co
ztratit. A kupodivu jsem uspûl,
asi pfii mnû stáli v‰ichni svatí.
A od toho okamÏiku v roce 1997
se datuje moje spolupráce s di-
vadlem. Postupnû se práce za-

24

S Radkou Coufalovou
a Michalem ·ebkem
v muzikálu Peklo,
reÏie: Stanislav Mo‰a

V Muzikálech z Broadwaye,
reÏie: Stanislav Mo‰a

DOKORAN prosinec 09  25.11.2009 11:50  Stránka 24



A máte nûjakou vysnûnou roli do bu-
doucna? 
Hodnû snÛ uÏ mám splnûn˘ch, napfií-
klad Piláta Pontského v Jesus Christ
Superstar, nádherná práce byla i Jazz
Side Story. Teì pro samou práci ani ne-
mám ãas moc snít... Ale hodnû rád bych
si jednou zazpíval Celebranta z Bern-
steinovy M‰e.
Vy jste dokonce sám napsal operu
Don Juan v pekle, kterou uvedlo
Stavovské divadlo v Praze. Jak dlou-
ho jste na ní pracoval?
To je taky dlouhá historie. Na konzerva-
tofii jsem si pfiibral je‰tû obor skladba,
kterou jsem pÛvodnû chtûl zakonãit ope-
rou. Postupnû jsem ale zjistil, Ïe to ne-
stihnu, Ïe opera a hudební divadlo vÛ-
bec je zcela jin˘ obor neÏ skladba.
TakÏe jsem nakonec napsal asi tfietinu, nechal
toho a jako absolventskou práci zhudebnil ãást
básnû Vladimíra Holana. V té dobû uÏ jsem ale
studoval také na JAMU, kam pfii‰la nabídka od
Státní opery, Ïe hledají v rámci festivalu Bu‰ení
do Ïelezné opony novou, dosud neuvedenou,
soudobou operu. A vzpomnûli si na mne. Na do-
konãení jsem mûl asi dva mûsíce, pfied sebou
jsem mûl dva zájezdy. Koupil jsem si tehdy svÛj
první notebook a pfii pobytu ve Wildbadu jsem dí-
lo za patnáct dnÛ skuteãnû dopsal, zinstrumen-
tovat to pak zabralo dal‰í t˘den, pfiiãemÏ jsem
z onoho t˘dne spal celkem ãtyfii hodiny. 
Aby toho je‰tû nebylo málo, kromû tónÛ pra-
cujete i se slovy. PfieloÏil jste a pfiebásnil na-
pfiíklad muzikál Jepti‰ky. Podobá se nûjak
práce s jazykem práci s hudbou?
Ne, je to velk˘ rozdíl, ale je to stejnû krásné. Mûl
jsem navíc velké ‰tûstí, protoÏe Jepti‰ky jsou
hroznû vtipné, a proto mne to i moc bavilo.
Nûkdy jsem si ale musel hodnû lámat hlavu, a-
bych pfievedl nûjak˘ vtip z angliãtiny tak, aby fun-
goval v ãe‰tinû a lidé se smáli. 
Co vás ãeká v nejbliÏ‰í dobû v Mûstském di-
vadle Brno?
Práce na Hello, Dolly!. A moc se tû‰ím na dílo
Zdenka Merty a Zory Jandové Nahá múza.
Premiéra bude na jafie, hudbu jsem sice je‰tû
nesly‰el, ale cítím, Ïe to bude nûãím v˘jimeãné. 
Napsal jste operu, neuvaÏujete i o vlastním
muzikálu?
Cítím, Ïe teì je‰tû není ãas. To, co mi brání na-
psat muzikál, se jmenuje Úcta. Úcta ke v‰em,
ktefií interpretují to, co se zrodí v mé hlavû.
Musím tak od sebe chtít, a to je ten nejvût‰í zá-
drhel, aby mÛj muzikál byl prostû perfektní, aby
ani mí nejvût‰í nepfiátelé nemohli fiíct pÛl slova.
CoÏ je velk˘ úkol. O ãem by ten muzikál mûl b˘t,
to nevím, ale aÏ pfiijde ten ãas, a vím, Ïe pfiijde,
tak bych si pfiál, aby se v nûm hodnû tancovalo,
hodnû zpívalo a hodnû hrálo. Moderní podoba
muzikálu je dnes nûkde jinde, ale pro mne zÛ-
stává vzorem West Side Story. Nûco takového
nikdy nenapí‰u, ale kdyby se mi podafiilo zkom-

binovat ty tfii prvky jako tam, tak bych byl ‰Èastn˘. 
Dá se tolik práce vÛbec sladit s osobním Ïi-
votem? 
Moc tûÏko, to je velmi citlivé téma. Moje dvoule-
tá Sofinka mne vidí urãitû ménû neÏ dcery vídá-
vají svoje tatínky, ktefií normálnû chodí do práce.
SnaÏím se jí to aspoÀ maximálnû vynahradit.
Hodnû je to v‰echno o toleranci mé Ïeny, která je
fantastická. SnaÏíme se to stále nûjak zpracová-
vat, sladit a vím, Ïe bez ní bych tu práci nemohl
dûlat. 

Jifiina Kube‰ová, foto: jef Kratochvil
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MùSTSKÁ HUDEBNÍ ARÉNA 
ÎIJE DIVADLEM JIÎ PùT LET

Pfied osmi lety (listopad 2001) byl v brnûn-
ském Mûstském divadle poloÏen za úãasti mi-
nistra Pavla Dostála základní kámen Soudobé
hudební scény. První premiérou zde byl muzikál
Hair Vlasy (2. fiíjna 2004). Bûhem uplynul˘ch
pûti let následovalo dal‰ích 29 pÛvodních insce-
nací, z toho deset  svûtov˘ch premiér a patnáct
prvních nastudování v ãe‰tinû. V˘roãní inscena-
cí se 3. fiíjna stalo uvedení muzikálu Mozart!
slavné dvojice autorÛ Kunze – Levay. Mezitím

naplnilo 550 471 platících divákÛ hledi‰tû pfii
884 pfiedstaveních.

Hudební scénu Mûstského divadla Brno po-
stavila spoleãnost OHL ÎS. Divadlem tfietího ti-
síciletí se stala nejen díky svému nadstandard-
nû vybavenému technickému zázemí, ale pfie-
dev‰ím zásluhou tvÛrcÛ inscenací. Ambicí MdB
bylo od zaãátku zde pfiedstavovat to nejlep‰í, co
v souãasném hudebním divadle vzniká u nás
i ve svûtû. Nové divadlo se 680 místy se stalo
platformou pro souãasné hudební skladatele,
scenáristy, libretisty i básníky, pro fiadu znám˘ch
reÏisérÛ. Tvofiili pro MdB a s herci zkou‰eli
Milan Uhde, Milo‰ ·tûdroÀ, Petr KofroÀ, Petr
Ulrych, Zdenek Plach˘, Jifií ·imáãek, Caspar
Richter, Oldfiich Vesel˘, Pavel Vrba, Zdenek
Merta, David Rotter, Daniel Fikejz, Zbynûk
Srba, Rino Brezina, Dodo Gombár, Petr Kracik,
Stanislav Mo‰a, Zdenûk âernín, Pavel Fieber,
Gustav Skála, Juraj Deák, Petr Gazdík, Stano
Slovák. V˘tvarníci Jaroslav Milfajt, Jan Du‰ek,
Sylva Hanáková, Eva Brodská, Lucie Loosová,
Andrea Kuãerová, Tomá‰ Kypta, Marek Holl˘,
Kamila Polívková, Christoph Weyers, Christian
Floeren, Susanne Thaler, choreografové Lucie
Holánková, Igor Barberiç, Libor Vaculík,
Vladimír Kloubek a mnozí dal‰í.

V prÛbûhu nûkolika let se muzikálov˘ sou-
bor nesmírnû vypracoval, v jeho fiadách hrají,
zpívají i tanãí profesionálové srovnatelní svou ú-
rovní se znám˘mi svûtov˘mi muzikálov˘mi
hvûzdami. Na Hudební scénû se zpívá Ïivû,
v inscenacích spoluúãinkuje „Ïiv˘“ orchestr.
Autenticita takového v˘konu nesouvisí pouze
s dobrou tradicí takového divadla, oceÀují ji pfie-
dev‰ím vûrní diváci. Jeden z nich, kter˘ se sta-
ne náv‰tûvníkem ãíslo 555 555, získá od MdB

a cestovní kanceláfie âedok ãtyfidenní zájezd do
britské metropole pro dvû osoby s tím, Ïe zhléd-
ne za tfii veãery v mûstû nad TemÏí to nejlep‰í,
co mají tamní scény na repertoáru.

(inf), ·alina, fiíjen 2009

NEZVYKLÉ RAKOUSKÉ HRY 
SE V BRNù ZHOSTILI SE CTÍ
Nezvyklé a originální dramatické dílo Thomase
Bernharda se na ãesk˘ch jevi‰tích v minul˘ch
dvou dekádách zabydlelo. KaÏdá dosud neuve-
dená hra snad nejv˘znamnûj‰ího literáta pová-

leãného Rakouska je oãekávanou udá-
lostí. Nejinak tomu je  i v pfiípadû ãeské
premiéry komedie Síla zvyku, kterou
v Mûstském divadle Brno  nastudovala
Hana Bure‰ová.

Titul z roku 1974 není nijak divácky
vstfiícn˘, coÏ v‰ak neznamená, Ïe by byl odtaÏi-
t˘ ãi nesrozumiteln˘. Absence pfiíbûhu, podivná
monologiãnost, záliba v refrénovitém opakování
textu, kter˘ zcela postrádá interpunkãní zna-
ménka: to jsou jen nûkteré z autorsk˘ch fines
muÏe, jenÏ sv˘m dílem i Ïivotem setrvale ãefiil
naoko poklidné Rakousko.
Smû‰n˘, odpudiv˘, sympatick˘
PÛdorys novinky Síla zvyku je jednoduch˘ a bi-
zarní. ¤editel cirkusu Caribaldi nutí své podfiíze-
né dvaadvacet let studovat SchubertÛv kvintet
Pstruh, aã je jasné, Ïe záfiivé ãíslo klasické hud-
by tito amatéfii nikdy nedotáhnou do konce. I u-
manut˘ despota Caribaldi umí na svá dvû drahá
cella sotva pár tónÛ, jeho artisté nemají k hudbû
Ïádn˘ vztah a nekoneãné zkou‰ky nenávidí.
Celé snaÏení nikam nevede, je jasná jeho zby-
teãnost i pfies u‰lechtil˘ fieditelÛv ideál pfiedsta-
vit namísto vyãpûl˘ch cirkusáck˘ch fórÛ úchvat-
nû secviãenou pûtici muzikantÛ a dokonalou
skladbu.

Bernhardovy jakoby nedofieãené texty jsou
velkou zkou‰kou reÏisérÛ i hereckého ansámb-
lu. Inscenaãní t˘m Hany Bure‰ové obstál.
ReÏisérka peãlivû vystavûla dvouhodinovou po-
dívanou, jejíÏ vnitfiní tah i síla gradují. Jin˘mi slo-
vy: dokáÏe i bez pfiestávky udrÏet divákovu po-
zornost a zájem o nezvykle nedramatické dûní.

Síla zvyku  je víc  neÏ ãím jin˘m hereckou in-
scenací, která rotuje kolem mocného v˘konu
Jana Mazáka v hlavní roli. Protagonista vystihl
dvojlomnost Bernhardova svûta. Je  smû‰n˘,
odpudiv˘, ale svou touhou po dokonalosti za
kaÏdou cenu místy i sympatick˘. Nesmírnû ná-
roãn˘ a dlouh˘ text Mazák podává s hlasit˘m
vytrÏením megalomana, i bez psychologismÛ
peãlivû r˘suje vnitfiní svût bláznivého Caribal-

NAPSALI O NÁS
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diho. Kvartet zbyl˘ch v˘konÛ je herci oporou
a dal‰í kvalitou veãera, podobnû jako bílá scéna
Tomá‰e Rusína ãi v barevnosti i stfiizích nápadi-
té kost˘my Zuzany ·tefunkové.

Lubo‰ Mareãek, MF Dnes, 22. 9. 2009

ÎIVOT NECHCEME, ALE ÎIVOT SE ÎÍT MUSÍ
V Mûstském divadle Brno Hana Bure‰ová
prozáfiila tentokrát Bernhardovu Sílu zvyku

Sílu zvyku Thomase Bernharda v brnûn-
ském Mûstském divadle v reÏii Hany
Bure‰ové, jíÏ tato scéna velice svûdãí (osob-
nû jsem spolu s nûkolika dal‰ími kolegy –
Kerbr, Uhde – nepfiijal jenom její Tfii mu‰ke-
t˘ry), vnímá pr˘ rozpaãitû pro zmûnu ãást
publika. Inu není na svûtû ãlovûk ten, aby se
zalíbil lidem v‰em.

Nelze se ov‰em divit. Brno v uvádûní her
znamenitého rakouského dramatika – v ideolo-
gickém sporu s vlastí, kde uvádûní sv˘ch textÛ
v testamentu dokonce zakázal – ponûkud zao-
stalo. MoÏná ke ‰kodû vnímavûj‰ího chápání fi-
lozofie svûtového autora.
Zahrát SchubertÛv kvintet Pstruh

Z pfiíbuzenské linie sváru v˘razné osob-
nosti s jasnou vizí – prosazovanou v‰emi moÏ-
n˘mi prostfiedky – se spoleãností, neteãnou ne-
bo imunní k jeho ideálÛm (Divadelník, Minetti,
Svûtanápravce, Slavnost pro Borise, Velikáni,
Immanuel Kant) hrála se na bfiehu fieky Svratky
jenom hra  poslednû jmenovaná.

Síla zvyku vychází z absurdního propojení
mikrosvûta podfiadného cirkusu s ohmatan˘mi
artistick˘mi nebo krotitelsk˘mi ãísly s velk˘m 
umûním.

¤editel Caribaldi a violoncellista amatér si
totiÏ usmyslí, Ïe své zamûstnance donutí secvi-
ãit hudebnû dokonal˘ SchubertÛv kvintet
Pstruh. SnaÏí se o to marnû uÏ dvaadvacet let.

Bure‰ová je mistrem interpretace, a také
obrazného v˘kladu Bernhardovy hfiíãky, jejíÏ ab-
surdnost pramení v bludném kruhu stereotypu,
v nûmÏ se „umûlci“ nedostali dál neÏ k ladûní
nástrojÛ a vyluzování vût‰inou nepfiíli‰ harmo-
nického souzvuku. Pfiesah toho snaÏení odkr˘-
vá vûjífi názorÛ na váÏnou hudbu, ale i snahu
o dosaÏení vzne‰eného cíle jednotlivcem i za
cenu psychického a fyzického teroru...
Vûnováno Balvínovi

Dokonal˘m, na první pohled pomaten˘m, ve
skuteãnosti Ïalostn˘m otiskem protikladu vÛle
k umûní a nevybavenosti k nûmu je Caribaldi
Jana Mazáka. Kolikát˘m jeho velk˘m, a trestu-
hodnû nepov‰imnut˘m v˘konem uÏ tato role je?!

Bure‰ová mu vybrala stejnû zdatné spolu-

hráãe: Îongléra Viktora Skálu, Vnuãku Barboru
Jelenovou, Krotitele Igora Ondfiíãka a klauna
·pr˘mafie Michala Isteníka.

âeskou premiéru Síly zvyku vûnovali autofii
a MdB Josefu Balvínovi, dvornímu Bernhardovu
pfiekladateli a du‰i PraÏského festivalu  divadel
nûmeckého jazyka. Umfiel letos o prázdninách
(16. srpna), i v tzv. seriózním tisku nepov‰imnutû.

Jifií P. KfiíÏ, Právo, 26. záfií 2009

MICHAEL KUNZE, SYLVESTER LEVAY: 
MOZART!

V nûmeckém muzikálu Mozart! nejde o bio-
grafick˘ pfiíbûh vûhlasného skladatele, ale spí‰e
o podobenství o stfietu geniality s prÛmûrností,
jak je známe kupfiíkladu ze Schafferova drama-
tu Amadeus nebo ze stejnojmenné filmové a-
daptace Milo‰e Formana. Konkrétnû se muzikál
zamûfiuje na vztah Mozarta a jeho ambiciózního
otce, kter˘ se ve snaze vychovat génia stává
doslova tyranem. Ambivalentní pojetí otcovské
lásky, jeÏ miluje i spaluje, prochází  jako leitmo-
tiv cel˘m pfiíbûhem. Ten zachycuje skladatele
od jeho prvních dûtsk˘ch vystoupení pfies pÛso-
bení ve Vídni  aÏ po legendární tvorbu Requiem,
bûhem níÏ Mozart umírá.

Magickou atmosféru i obraznost dodává
muzikálu zdvojení titulní postavy. Vedle reálné
a stárnoucí postavy prochází dûjem  také imagi-
nární figura „malého porcelánového génia“, dût-
ská role, jejímÏ cílem je nabízet Mozartovi po-
hled do vnitfiního zrcadla a zpochybÀovat tak je-
ho rozhodnutí. ReÏisér Stanislav Slovák ve spo-
lupráci s v˘tvarnicí Andreou Kuãerovou prohlou-
bil napûtí mezi obûma podobami protagonisty
také tím, Ïe snov˘ Mozart má na sobû rokokov˘
kost˘m, zatímco ten skuteãn˘ dostal podobu
souãasného mladíka, co nosí triãko a dÏíny, na
rameni má tetování a ve vlasech dredy.

Aktuální uchopení tématu je rozhodnû kla-
dem nového muzikálu, stejnû jako pokus propo-
jit Mozartovu dobu s dne‰kem. Dafií se to díky
neotfielé choreografii Igora Barberiãe, kter˘ pro-
pojil dobové figury s moderními taneãními prvky,
ale i zásluhou vynalézavé scény Jaroslava
Milfajta. Na soustavu posuvn˘ch opon a zástûn
se promítají dekorativní a v˘znamotvorné v˘je-
vy, pfiípadnû titulky s místem a datem jednání,
jeÏ usnadÀují orientaci v dûji. Problém vidím
v tom, Ïe jednotlivé obrazy fungují pouze jako
svébytná ãísla, jimÏ ale chybí návaznost  a gra-
dace. Slovákova reÏie pfiehlednû pointuje v˘stu-
py, av‰ak konflikt mezi otcovskou autoritou

Pokraãování na stranû 30
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a vzpurn˘m mládím nechává odeznít takfika bez
napûtí, zkrátka pfiedvídatelnû.

Pokud jde o herecké v˘kony, pfii repríze,
kterou jsem nav‰tívil, byly  vyrovnané a vskutku
vynikající. V titulní roli se vedle zku‰enûj‰ích ko-
legÛ Du‰ana Vitázka a Ale‰e Slaniny neztratil
tfietí alternující Luká‰ Janota, jenÏ zvládá nároã-
ná písÀová sóla a postavu moderního Mozarta
vybavil sympatick˘m ro‰Èáctvím a rockovou ne-
spoutaností. Figuru komponistova otce ztvárÀu-
je po zranûní Jana JeÏka pouze Michal ·ebek –
a poãíná si bravurnû. Jeho songy pÛsobí s vel-
kou emocionální silou zvlá‰tû v okamÏicích, kdy
si Leopold Mozart uvûdomuje svou vinu i dluh
vÛãi synovi, jenÏ je v jeho oãích stále dítûtem.
Z mnoha dal‰ích rolí stojí za vyzvednutí  alespoÀ
Mozartova manÏelka Konstance v podání Hany
Holi‰ové, hrabû Colloredo Petra Gazdíka a pfie-
svûdãivá baronka Markéty Sedláãkové.

Mozart! se v záplavû nov˘ch muzikálÛ na
na‰ich jevi‰tích  neztratí. Zvlá‰tû kvÛli nadprÛ-
mûrn˘m pûveck˘m v˘konÛm se náv‰tûva br-
nûnské Hudební scény urãitû vyplatí.

David Kroãa, âesk˘ rozhlas Vltava

KLOBOUK DOLÒ P¤ED MOZARTEM!
Nestává se tak ãasto, aby do velkého diva-

delního svûta prorazil muzikál, kter˘ by byl z ji-
né dílny, neÏ z lond˘nské produkce Camerona
Mackintoshe nebo z Broadwaye. Nûmeck˘m
autorÛm muzikálu Mozart! se to povedlo.
Michael Kunze a Sylvester Levay (první  rodák
z Prahy, druh˘ Maìar narozen˘ v Subotici) pfied
Mozartem uÏ jeden spoleãn˘ úspûch za sebou
mûli – byl to muzikál Elisabeth v Theater an der
Wien. Ve stejném divadle byla v roce 1999 také
premiéra Mozarta a jejich posledním spoleãn˘m
dílem je drama – muzikál Rebecca ve vídeÀ-
ském Raimund Theater. Evropská jevi‰tû po-
stupnû dob˘vá i Marie Antoinette, uvedená v ro-
ce 2006 v Japonsku.

Dvojici autorÛ, ktefií pfiedtím pracovali na
rÛzn˘ch dílech kaÏd˘ zvlá‰È, spojuje jejich spo-
leãn˘ názor na muzikálové dílo. Kunze zaãínal
jako úspû‰n˘ textafi nûmecké pop musik a pfie-
kladatel libret ke slavn˘m Webberov˘m muziká-
lÛm do nûmãiny. Levay komponoval písnû na-
pfiíklad pro Uda Jürgense, Eltona Johna a dal‰í.
20 let Ïil v Hollywoodu a psal filmovou hudbu.
Od roku 1990 bydlí v Hamburku a vûnuje se mu-
zikálÛm. Oba autofii mají tedy kofieny své tvorby
spojené s nejplodnûj‰ím obdobím soudobé svû-
tové muzikálové tvorby. Od Galt Mac Darmota
(Vlasy) po Lloyd Webbera (Fantom opery a dal-

‰í) a Claude-Michaela Schönberga (Bídníci
a dal‰í). Jak˘ je tedy onen propojovací, mÛÏeme
fiíci kontinuální postoj k dílu? Jde pfiedev‰ím
o Ïánrov˘, obsahov˘ pfiístup. Muzikál jako po-
kraãovatel Singspielu a operety byl pÛvodnû
pfiedev‰ím zábavn˘m Ïánrem (Loì komediantÛ,
Hello Dolly, My Fair Lady a tak dále.) AÏ ve 
druhé vlnû ‰edesát˘ch let se objevuje shakes-
pearovsko-Bersteinovo drama West Side Story
nebo ·umafi na stfie‰e Jerryho Bocka
a Sheldona Harnicka. A najednou jsou zde 
díla, která jsou i pfies nápadnou vizualizaci a ta-
neãní kreace pfiedev‰ím apelující, se siln˘m
my‰lenkov˘m nábojem, díla, která nemají ani
tak poslání bavit diváky, jako pfiivést k jisté a-
nagnoris, nesouc v sobû osudová setkání v kon-
fliktech s humanistick˘mi ideály lidské spoleã-
nosti.

JestliÏe v obsahu shledáváme taková pfiíbu-
zenstva, proã bychom je nenacházeli i v rovinû
hudební? Pfiiznávám, kdyÏ jsem se poprvé set-
kal s muzikálem Evita, spor hlavní protagonistky
Evity s Che Guevarou byl aÏ pfiíli‰ podobn˘ há-
davému duetu manÏelÛ Thénardiérov˘ch
z BídníkÛ. Stejnû  tak nacházím více neÏ pfiíbuz-
nost nûkolika scénick˘ch hudebních „podkresÛ“
v Mozartovi a ve Webberov˘ch dílech. Nejdfiív
jsem pátral, coÏe bylo dfiíve, zda Evita, nebo pÛ-
vodní Bídníci, hraní v AlÏíru mnohem dfiíve, neÏ
je objevil lond˘nsk˘ Mackintosh (ta díla vznikla
ve stejném roce.) Ale uvûdomil jsem si, Ïe ne-
má smysl pátrat po prvenství nûjakého hudební-
ho nápadu. Zam˘‰líme se snad dnes nad tím,
zda se v operetû objevil klasick˘ valãík díky
Straussovi, Kálmánovi nebo Lehárovi? Nebo
snad ten valãík v operetû pouÏil první Millöcker?
Ale vÏdyÈ na tom jiÏ vÛbec nezáleÏí...

Pravdûpodobnû jsme dnes svûdky postup-
nû se kodifikujícího Ïánru muzikálového drama-
tu. Proto jistá obsahová i hudební blízkost. Lze
tedy snad jenom konstatovat, Ïe muzikálová
dramata mají jedinou rozdílnost, a to v kvalitû.
Na jedné stranû tfieba ãeská produkce (Golem –
Svobody a Zelenky, Dracula – Svobody
a Borovce, Kleopatra – Davida a Borovce atd.),
kde jde pfiedev‰ím o prezentaci hvûzd popu, ty
plní podnikatelskou pokladnu, lákají vût‰inou
povrchního a divadelnû i intelektuálnû nezku‰e-
ného diváka, aby vidûl naÏivo své idoly.
Chválabohu, alespoÀ se tak dostane do hledi‰-
tû  divák bûÏnû sedící u TV seriálÛ! Ov‰em o-
pravdovému hudebnû-dramatickému umûní  se
tato díla jenom stûÏí pfiibliÏují. Na druhé stranû
jsou zde vyspûlá díla, která nepotfiebují ke své-
mu „místu na slunci“ medializované hvûzdy. Co
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potfiebují, je vysoká profesionální nároãnost
v‰ech, ktefií se na  realizaci podílí. A to je také
pfiípad poslední premiéry Mûstského divadla
v Brnû, kde zaznûl „Mozart!“ jako tfiináctá ãeská
a tfiicátá premiéra vÛbec, za pûtiletou existenci
Hudební scény MdB.

Dfiíve neÏ se rozepí‰u o inscenaci, musím
pfiipomenout její ne‰Èastn˘ zaãátek první premi-
éry. Snad to bylo dílem osudu (tfiináctá ãeská
premiéra), moÏná po prvních tfiinácti minutách,
jeden z hlavních protagonistÛ, MozartÛv otec
Leopold, kterého nádhernû hrál a zpíval Jan
JeÏek, utrpûl zranûní: Za scénou  mu uvízla no-
ha v tûÏké jevi‰tní technice (pojízdn˘ tzv. „stÛl“)
a váÏnû mu ji po‰kodila (zlomenina nûkolika
prstÛ). Hned byl pfievezen do nemocnice  a do
dvaceti minut (ale  snad jenom do tfiinácti?) byl
na svou roli pfiipraven v˘born˘ alternant, Michal
·ebek. Ta pauza a ‰ok divákÛ, kdyÏ pfied opo-
nu pfiedstoupil fieditel Mo‰a a oznámil, co se
stalo, trochu naru‰ila plynulost prvního dûjství.
Ale nedá se nic dûlat, úrazy se obãas v divadle
stávají – ono celé divadlo je dost rizikové praco-
vi‰tû. Je nutné  se hluboce poklonit v‰em, ktefií
tu premiéru vytvofiili a dohráli, Ïe byli vÛbec
schopní po tom ne‰tûstí podat tak v˘born˘ v˘-
kon. Ale to pfiedbíhám, takÏe pojìme se na
Mozarta! (s vykfiiãníkem) podívat  podrobnûji.

Pfiíbûh je docela jin˘, neÏ by divák oãekával.
Není  to ShafferÛv Amadeus, kter˘ tak proslavil
filmového reÏiséra Formana. Nejde o spor
Mozarta a Salieriho o pfiízeÀ císafie. Více se au-
tofii opírají o autobiografické momenty, které lze
vyãíst  z dopisÛ Mozarta jeho otci Leopoldovi
a z korespondence Amadea a Konstance ãi
Amadea a Cecilie Webberové. U nás tyto dopi-
sy vy‰ly v nakladatelství Supraphon v roce
1982. Právû díky zmínûné autentiãnosti se po-
dafiilo nahlédnout mnohem hloubûji  do vztahÛ
geniálního umûlce a jeho rodiny, prostfiedí, kte-
ré ho obklopovalo, a pfiedev‰ím do vztahÛ
Amadea a jeho otce Leopolda. Genialita a prÛ-
mûrnost, stfiídmost a obscénnost, bezbfiehá lás-
ka a egoistické vlastnictví nûkoho. Panská zvÛ-
le a závislost génia na ní. Poslu‰nost a revolta.
Hluboká láska a povrchnost. âlovûk by fiekl:
Samá juxtapozice. Samé protiklady. Voda a o-
heÀ, meã a chléb.

Nutno se je‰tû zmínit o drobnosti, která pfií-
bûhu hodnû pomohla. Je to postava mladiãkého
Mozarta, jakéhosi „porcelánového ãlovíãka,“
kter˘ je stál˘m svûdkem Amadeova Ïivota.
A Mozart, kdyÏ mu je úzko, nebo naopak ab-
normálnû veselo, vÏdy, kdyÏ prochází nûjakou
klíãovou situací, se k tomu dítûti pfiimkne, vût‰i-

nou nonverbálnû komunikuje se sv˘m alter ego.
Je to ‰ikovnû vymy‰lené, správnû pouÏívané
a v˘znamnû obrazotvorné. ProtoÏe co je vyfiãe-
no do poslední teãky, to pfiestává b˘t zajímavé.
A divák se v mnoh˘ch momentech ptá: Proã si
Mozart toho chlapeãka pfiivinul právû teì? Je to
radost? Úzkost? Nebo snad osamûlost?

Tûmito otazníky se dostáváme k nastudová-
ní díla. Zaãíná to pfiekladem, pfiesnûji pfiebásnû-
ním libreta Michaela Kunzeho. JiÏ témûfi kme-
nov˘ pfiekladatel Mûstského divadla, Michael
Prostûjovsk˘, to udûlal opravdu citlivû, reÏisér
mûl na ãem stavût. Netu‰ím, jak˘ na tomto v˘-
sledku mají podíl dramaturgové, Klára Latzková
a Jan ·otkovsk˘, ale divadlo je vÏdy t˘mové dí-
lo a tak se neptejme, kdo toho kolik udûlal. Text
byl pfiipraven vzornû, stejnû jako fakty naplnûn˘
bulletin, pod kter˘m je také podepsán pan
Prostûjovsk˘.

ReÏisér Stano Slovák, absolvent herectví
a potom reÏie na brnûnské JAMU, má za sebou
na  prknech Hudební scény jiÏ tfietí inscenaci. Je
docela zajímavé  srovnat Slovákovo herectví
a reÏii. Jako muzikálov˘ herec je dynamick˘, im-
pulsivní, s vypracovanou pohybovou kulturou,
expresivním herectvím a bohatû posazen˘m
hlasem, se slu‰n˘m rozsahem. Jako reÏisér je
najednou  jin˘. Preciznû se vûnuje temporytmu
inscenace, nikam nepospíchá, situace si vy-
chutnává. Pokud v muzikálu Malované na skle
byla jistá statiãnost tak trochu pfiekáÏkou, v po-
hádce Snûhurka jiÏ tfieba jemné hrátky  trpaslí-
kÛ krásnû rezonovaly právû díky promy‰lenému
tempu pfiíbûhu. V Mozartovi se ukázal naplno o-
nen  promy‰len˘ pfiístup s propracovan˘m tem-
pem, vãetnû jeho zmûn. Slovák  sice vychází
z hereckého pfiístupu k reÏii, jsouc sám hercem,
ale je zároveÀ vnímav˘m dirigentem stavby mi-
zanscén, kdyÏ je to zapotfiebí, nespûchá, nechá
situaci doznít, aby mûla odpovídající emocionál-
ní resonanci. ReÏii velmi pomáhá krásná a pro-
my‰lená scéna Jaroslava Milfajta. JiÏ jsme zvy-
kli z Mûstského divadla nebo i z brnûnského
Národního divadla, Ïe jeho scénografie je vÏdy
plna nápadÛ a pfiedev‰ím funkãnosti. VÏdy dává
reÏisérovi spoustu moÏností. Tak tomu je také
v muzikálu „Mozart!“. Velké ãervené plochy se
roztahují do stran i vertikálnû, tvofií sérii „kuká-
tek“, kter˘mi vnikáme dovnitfi jevi‰tû. Staãí po-
tom pár náznakÛ, abychom vnímali iluzi prostfie-
dí z období klasicizmu. Milfajtova scéna souãas-
nû dává zazáfiit kost˘mÛm Andrey Kuãerové.
Promy‰lená ‰kála barev a tvarÛ krásnû doplÀu-
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S Jánem Jackuliakem

S Evou Jedliãkovou 
a Martou Prokopovou 
v operetû Mam’zelle Nitouche,
reÏie: Gustav Skála

S Terezou Martínkovou 
v muzikálu Cabaret, 

reÏie: Stanislav Mo‰a

S Pavlou Vitázkovou 
v komedii Veãer tfiíkrálov˘, 

reÏie: Roman Polák

V muzikálu Cabaret, 
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Martou Prokopovou 
v operetû Mam’zelle Nitouche,
reÏie: Gustav Skála

S Janikou Koláfiovou 
a Smolje Uro‰em 

v muzikálu Cabaret, 
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Aidou Smrekar, Evou Hrbáãkovou
a Terezou Martínkovou 
v muzikálu Cabaret, 
reÏie: Stanislav Mo‰a
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SALON MdB HANA KOVÁ¤ÍKOVÁ
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S Petrem Gazdíkem 
v komedii 
Veãer tfiíkrálov˘,
reÏie: Roman Polák

V muzikálu Cabaret, 
reÏie: Stanislav Mo‰a
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je sytû ãervené pozadí pohybliv˘ch paravánÛ
a sufit. Jediné, s ãím jsem se tak docela nezto-
toÏnil, bylo souãasné dÏínové kost˘mování
Mozarta. Myslím, Ïe bylo dost jin˘ch v˘razov˘ch
prostfiedkÛ, které by ho determinovaly jako ãlo-
vûka z masa a kostí, jako génia a rebela, kter˘
mohl Ïít stejnû v osmnáctém století, jako v sto-
letí dvacátém prvním. Právû Ïe to nedûlá
kost˘m, ale Ïivot. ZpÛsob Ïití. Proto mi ta nad-
byteãná popisnost trochu pfiekáÏela. Je to snad
jediná v˘hrada, kterou ke kost˘mÛm – tedy
pfiesnûji asi k reÏijnímu v˘kladu muzikálu, mám.

Popisovat herecké, pûvecké a taneãní umû-
ní v Mûstském divadle v Brnû je vÏdy „problém“.
ProtoÏe ãlovûk musí stále a opakovanû tleskat
nad‰ením a vûãnû opakovaná chvála se jiÏ stá-
vá nudnou. Je tomu vskutku tak. Sborové scény
v tomto muzikálu nejsou jednoduché. Proto klo-
bouk dolÛ k jejich nastudování (sbormistr Karel
·karka). A to je‰tû museli sboristé tanãit, h˘bat
se v dost vyãerpávajícím tempu  (choreograf
Igor Barberiç)...

Inscenace má dvojité aÏ trojité obsazení,
pfiiãemÏ není zde nûjak˘ klíã, Ïe by to první ob-
sazení bylo lep‰í neÏ druhé ãi tfietí. Poãítá se
s pruÏn˘m v˘bûrem protagonistÛ pro jednotlivá
pfiedstavení podle toho, jak je kdo ãasovû vytí-
Ïen, jak je disponován zdravotnû atd. Práce na
inscenaci byla tedy dvoj, trojnásobná, coÏ reÏii
Ïivot nijak neulehãilo, navíc bylo dílo nastudová-
no  v rekordním ãase. To svûdãí o skuteãnû pro-
my‰leném managementu celého „divadelního
stroje“. Klobouk dolÛ, klobouk dolÛ.

Na první premiéfie jsem vidûl v˘borného
Du‰ana Vitázka  jako Mozarta. Byl to opravdu
souãasn˘ kluk, rebel, drzoun a excentrick˘ ta-
lent. O Mozartu-otci jsem se jiÏ zmínil. ProtoÏe
na zaãátku hrál a zpíval Jan JeÏek, potom po je-
ho zranûní Michal ·ebek, bylo moÏné porovná-
vat. JeÏek byl robustnûj‰í. Hlasem i v˘razem.
Na druhé stranû ·ebek citlivûj‰í, s nuancemi ná-
lad a postojÛ. Na tomto drobném srovnání jsme
mûli (bohuÏel kvÛli úrazu) moÏnost vidût reÏijní
práci Stana Slováka. On opravdu vychází z he-
reckého naturelu, z osobnosti herce. Netvofií po-
stavu „pfies kopírák“. Tím nároãnûj‰í je práce
s nûkolika alternacemi. Dal‰í v˘raznou posta-
vou byl Hieronymus Colloredo Petra Gazdíka.
Má skuteãnû krásn˘ hlas a sugestivní v˘raz.
Stálicí Mûstského divadla jsou dûvãata – vlast-
nû dámy muzikálu. Johana Gazdíková v roli
Konstance, Markéta Sedláãková jako baronka
Waldstaffen, Svetlana Slováková jako Josefa
Weberová. KaÏdá má jinou barvu hlasu, trochu

jiné v˘razové  prostfiedky, nikdy v‰ak nezkla-
mou, jsou své  a souãasnû bohatû naplÀují své
role.

V obsazení mÛÏeme takto dál listovat a o-
pûtovnû chválit. Mûstské divadlo v Brnû nemá
‰patné herce. Nezná vût‰inou fale‰né tóny
a nemá toporné taneãníky. Je to profesionální
t˘m, kterému v hudební oblasti „velí“ zku‰ení di-
rigenti. Na první premiéfie to byl Franti‰ek ·ter-
bák. V tomto díle dirigent nemá jednoduchou
pozici. Typické muzikálové melodie, orchestr
a sbory se mísí s klasicizmem. Nástupy zpûv-
ních partÛ jsou nûkdy dosti neãekané, nûkdy je
takov˘ tercet hodnû komplikovan˘ a divák – po-
sluchaã – vnímá jenom celek. Ale muzikanti,
zpûváci, dirigent? Ti musí mít ve sloÏité kompo-
zici jasno vÏdy a prvním zákonem musí b˘t
pfiesnost. Snad to jiÏ pí‰i potfietí, ale opût:
Klobouk dolÛ!

TakÏe se mÛÏeme dopracovat k závûreãné-
mu hodnocení: Muzikál, ãi  muzikálové drama
„Mozart!“, je dal‰í kvalitní inscenací Hudební
scény MdB. Je také v˘znamn˘m dramaturgic-
k˘m poãinem a je dobrou vizitkou startu reÏisé-
ra Stana Slováka k realizaci dûl tzv. velkého
svûtového muzikálu.

Peter Stoliãn˘, 
musical-opereta.cz, 8. 10. 2009

BRNùNSK¯ MOZART! SE AUTORÒM LÍBIL
Autofii muzikálu Mozart!, uvádûného od

víkendov˘ch premiér Mûstsk˘m divadlem
Brno (MdB), libretista Michael Kunze a skla-
datel Sylvester Levay vyjádfiili pfied novináfii
spokojenost  s brnûnsk˘m nastudováním.

„Je to zdafiilá adaptace. Oba se soustfiedí-
me na reakce divákÛ, na jejich emoce. Máme
pocit, Ïe publikum od zaãátku do konce reago-
valo, bylo vtaÏeno do hry,“ prohlásil Levay.

Provedení MdB v reÏii Stano Slováka bylo
plné fantazie, skladateli se také libil v˘kon an-
sámblu i orchestru. Oba autofii vidûli druhou, ne-
dûlní premiéru. Levay se chce je‰tû vrátit, aby
vidûl jiné alternace.

O muzikálu Mozart! hovofií jako o velmi ná-
roãném, komplikovaném. 

Kunze prohlásil na adresu inscenátorÛ: „Vy
jste Mozarta znovu vzkfiísili!“ A pokraãoval, Ïe
publikum má jak˘si odstup k Mozartovi, zatímco
tento muzikál se ke slavnému skladateli pfiibli-
Ïuje. „Na scénu nepfiivádíme génia, n˘brÏ ãlo-
vûka. A to se ve va‰í inscenaci podafiilo, publi-
kum pochopilo, Ïe génius mÛÏe b˘t nûk˘m o-
vládán, dûje se to stále“, pokraãoval spokojen˘
Kunze.
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Kunze uzavfiel své vystoupení, jak uvedl,
provokativním tvrzením, Ïe totiÏ jedinou Ïivoucí
formou hudebního divadla souãasnosti je muzi-
kál.

Jan Trojan, Právo, 7. 10. 2009

SCÉNA MUZIKÁLÒ SLAVÍ 
A âEKÁ 555 555. DIVÁKA

Na zítfiej‰í náv‰tûvu muzikálu Mozart! na
Hudební scénû Mûstského divadla Brno jeden
‰Èastlivec nezapomene. Po pfiedstavení bude
vylosován 555 555. divák a ten získá ãtyfidenní
zájezd do Lond˘na. V˘herce nav‰tíví v britské
metropoli dva muzikály podle vlastního v˘bûru.

„Touto akcí si pfiipomeneme pûtileté v˘roãí
od otevfiení na‰í hudební scény,“ uvedla mluvãí
divadla Lucie Brouãková. Jedno z nejmodernûj-
‰ích divadel v zemi za tuto existenãní pûtiletku
pfiipravilo tfiicet titulÛ. VÛbec  nejnav‰tûvovanûj-
‰í je v sále  pro 680 lidí muzikál âarodûjky
z Eastwicku, kter˘ dosud vidûlo 70 643 divákÛ
a bylo uvedeno 107 repríz. „O inscenaci je tako-
v˘ zájem, Ïe na ni stále vede komerãní oddûle-
ní pofiadník,“ dodala Brouãková. V âarodûjkách
se navíc od 18. fiíjna na jevi‰tû vrátí Alena
Antalová po roãní pauze na matefiské  dovole-
né. Nejnákladnûj‰í byl na jubilující scénû v˘-
pravn˘ muzikál Milo‰e ·tûdronû a Milana
Uhdeho Nana. Inscenace podle ekonomického
námûstka Lubomíra Spáãila  pfii‰la na témûfi tfii
a pÛl milionu korun.

(mlk), MF Dnes, 8. 10. 2009

ZÁJEZDOVÁ EVITA Z BRNA 
BODUJE V ZAHRANIâÍ

Letní prázdniny jsou pfiesnû ve své polovi-
nû, pfiiãemÏ ãeská muzikálová a operetní scéna
se v tomto období soustfiedila jen do nûkolika
málo festivalov˘ch a open air produkcí. Jak
jsme si na nûkolika pfiíkladech v pfiedchozích
ãláncích uvedli, v zahraniãí je to obvykle jinak
a producenti se snaÏí vytûÏit maximum nejen
z turistického ruchu, ale zároveÀ i z hojnûj‰ího
prostoru pro volnokulturní aktivity domácích o-
byvatel. Této skuteãnosti velmi obratnû vyuÏívá
i management Mûstského divadla v Brnû a vysí-
lá své umûlce tradiãnû do nejrÛznûj‰ích koutÛ
Evropy.

Toto léto se MdB pfiedstavuje v zahraniãí
zejména zájezdovou verzí muzikálu Evita v reÏii
svého fieditele Stanislava Mo‰i (jedná se o jinou
inscenaci, neÏ kterou uvádí BrÀané na své do-
movské scénû v reÏii Pavla Fiebera). Dekorace
vznikly v brnûnsk˘ch dílnách a na nastudování
pracoval osvûdãen˘ Mo‰Ûv t˘m – dirigent Karel

Albrecht, choreograf Vladimír Kloubek a kos-
t˘mní návrháfika Andrea Kuãerová. Vût‰ina só-
listÛ pochází z rÛzn˘ch evropsk˘ch státÛ a role
jim byly nabídnuty na základû nároãného kon-
kursu v Mnichovû. Ná‰ stál˘ spolupracovník
doc. Peter Stoliãn˘, kter˘ toto nastudování zhlé-
dl ve Vídni, mj. pro ná‰ magazín 10. listopadu
2008 napsal:

„Brnûn‰tí umûlci vytvofiili zájezdové pfied-
stavení Evity na vysoké umûlecké úrovni.
V˘borná souhra brnûnského orchestru a jeho
dirigenta se sólisty a sborem, promy‰lená mi-
zanscéna i herecké v˘kony pod Mo‰ov˘m ve-
dením. Nároãné svícení a souhra svûtla a hud-
by, celkov˘ dojem vynikající, odmûnûn˘ zaslou-
Ïil˘m potleskem.“

Jak nám sdûlila tisková mluvãí MdB paní
Lucie Brouãková, jedním z míst, kam se soubor
s radostí vrací, je festival v lucemburském mûs-
tû Wiltz. „Festival de Wiltz byl zaloÏen uÏ v roce
1953 v pfiírodním amfiteátru s impozantní kuli-
sou lucemburského zámku v pozadí. V prÛbûhu
let pro‰la aréna nûkolika modernizacemi, jed-
nou z nich bylo napfi. nezbytné zastfie‰ení jevi‰-
tû v pfiípadû de‰tû. Nemûnnou zÛstává kapacita
hledi‰tû, odjakÏiva se tu dá hrát pro bezmála ti-
síc divákÛ. KaÏdé léto se po nûkolik dní pfied-
stavují ti nejlep‰í. Divadla, známé orchestry,
slavní umûlci. Na programu je vÏdy hudba. V ja-
kékoli formû. Hraje se tu klasika, jazz, opera
i muzikál. Akustika patfií v amfiteátru k nejkvalit-
nûj‰ím na svûtû, a tak si tu kaÏd˘ fanou‰ek hud-
by pfiijde na své,“ upfiesÀuje Lucie  Brouãková.
V lucemburském Wiltzu se Evita hrála celkem
tfiikrát od 24. do 26. ãervence. V‰echny reprízy
byly vyprodány a publikum vÏdy odmûnilo své
herce dlouhotrvajícím aplausem vstoje.
„Mûstské divadlo Brno je skvûlou obchodní
znaãkou. Na na‰em festivalu hraje jiÏ po‰esté
a nikdy nemûlo problém najít své diváky.
Stanislav Mo‰a má neuvûfiiteln˘ smysl pro v˘-
bûr hercÛ. Jsou znamenití po stránce herecké,
pûvecké a zároveÀ jsou to úÏasní taneãníci. To
se pak prodává samo“, podotkl tiskov˘ mluvãí
festivalu Joss Scheer. Svou jízdu po Evropû
muzikál Evita Lucemburskem neskonãil.
Inscenaci ãeká je‰tû dal‰ích osm pfiedstavení
v nûmeck˘ch mûstech a dvû v italském Bozenu.
Tato etapa turné bude ukonãena posledního
srpna v Xantenu na festivalu Sommerfestspiele
2009. Zajisté tam sklidí podobn˘ úspûch jako
v Lucembursku.

Vítûzslav Sladk˘, 
Musical-opereta.cz, 31. 7. 2009
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Francis Veber
BLBEC K VEâE¤I

Jestli máte pocit, Ïe autora mimofiádnû ús-
pû‰né komedie Blbec k veãefii vÛbec neznáte,
patrnû se m˘líte. Dnes jiÏ dvaasedmdesátilet˘
filmafi a pfiíleÏitostn˘ dramatik je coby autor scé-

náfie podepsán pod tak slavn˘mi komediálními
snímky ze sedmdesát˘ch let, jako jsou Velk˘
blond˘n s ãernou botou, Návrat velkého blond˘-
na nebo «belmondovka» MuÏ z Acapulca.
S tváfií «velkého blond˘na», svérázného kome-
dianta Pierra Richarda, jsou spjaty i první autor-
ské filmy Francise Vebera - smutná komedie
Hraãka a volná trilogie Kopyto, Otec a otec,
Uprchlíci, v níÏ excentrick˘ komik vytvofiil spolu
s Gérardem Depardieuem pozoruhodnû kon-
trastní duo. Z Veberov˘ch novûj‰ích filmov˘ch
triumfÛ pfiipomeÀme alespoÀ komedii DrÏ hubu!
o blázniv˘ch pfiíhodách nemluvného gangstera
a uÏvanûného zlodûjíãka, jimÏ propÛjãili svÛj
hereck˘ um Jean Reno a Gérard Depardieu.
Francis Veber dnes platí za jistotu francouzské
filmové komedie. Za kulturní pfiínos byl jmeno-

ván rytífiem ¤ádu âestné legie a rytífiem
Národního fiádu Za zásluhy.

Pro jevi‰tû napsal v‰ehov‰udy ãtyfii
hry. Nicménû jeho fra‰ka Le Dîner de cons
(Blbec k veãefii, jak zní název ãeského pfie-
kladu) se stala mezinárodním «hitem»; od
roku 1993, kdy byla ponejprv uvedena na
prknech pafiíÏského Théâtre des Variétés,
pfiiná‰í potû‰ení divákÛm ve stáncích Múzy
Thálie celého svûta - od Venezuely po
Japonsko. A v roce 1998 Veber svou hru
pfiivedl na plátna kin. RovnûÏ filmov˘ Blbec
k veãefii se setkal s mimofiádn˘m diváck˘m
ohlasem (více neÏ devût milionÛ prodan˘ch
vstupenek jen ve Francii) a autorovi vynesl
prestiÏní ocenûní v podobû Césara
a Lumièrovy ceny za nejlep‰í scénáfi.

Skupinka dobfie situovan˘ch pfiátel
pofiádá kaÏdou stfiedu veãefie, pfii kter˘ch
soutûÏí, kdo z nich s sebou pfiivede vût‰ího
blbce. Ne mentálnû postiÏeného, jen ãlovû-
ka zdánlivû prost‰ího, enormnû zapáleného
pro nûco, co tihleti v˘teãníci z lep‰í spoleã-
nosti pokládají za pitomost. Bohorovn˘ su-
verén, vydavatel Pierre Brochant cítí, Ïe
tentokrát by mohl zvítûzit. Sehnal totiÏ v˘ji-
meãn˘ exempláfi: Françoise Pignona, úãet-
ního z daÀového úfiadu, ãlovíãka zhoubnû
otravného sklonem vyprávût o svém koníã-
ku - o stavbách ze sirek. JenÏe Brochant je
stiÏen bederním ústfielem, a tak neschopen
valného pohybu skonãí s Pignonem u sebe
doma. Navíc mu manÏelka zavolá na zá-

znamník, Ïe ho opou‰tí. Dobrosrdeãn˘ Pignon
se mu snaÏí v‰emoÏnû pomoci, a svou zkázo-
nosnou úãastí rozpoutá kolotoã blázniv˘ch situ-
ací. Veãer s Pignonem se Brochantovi stává
noãní mÛrou: nejenÏe se mu rozpadá manÏel-

ství, ale do bytu se vtírá jeho milenka a ne-
bezpeãnû tu ãmuchá PignonÛv kolega, da-
Àov˘ kontrolor KÛÀ... V bájeãné smûsi ko-
mediálního a «tragického» nab˘vá vrchu
absurdní situace a ve vzduchu se vzná‰í
otázeãka, kdo jsme my a kdo jsou ti, které
máme za «blbce»?

Nudíte se? ZapomeÀte na m˘vala a dejte si
Blbce k veãefii! Na jevi‰ti Mûstského divadla
Brno toto v˘Ïivné menu servíruje reÏisér
Zdenûk âernín: ve scénû Jana Du‰ka,
v kost˘mech Alice La‰kové a s hudbou Davida
Rottera. Hlavní chod jistí herecké v˘kony Erika
Parduse (François Pignon), Luká‰e Hejlíka
(Pierre Brochant), Jany Glocové (Brochantova
manÏelka), Pavly Vitázkové (Brochantova mi-
lenka), Alana Novotného (BrochantÛv pfiítel),
Martina Havelky (KÛÀ) a Patrika Bofieckého
(doktor Archambaud).
Premiéra: 12. prosince 2009 na âinoherní
scénû MdB.
Silvestrovská premiéra: 31. prosince 2009
tamtéÏ.

Beatrix KfiíÏová, Jifií Závi‰ 
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Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil
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Michal Isteník 
a Eva Ventrubová

Stanislav Slovák

Alan Novotn˘, Stanislav Slovák, Luká‰ Hejlík, Milan Nûmec

Premiéra 31. fiíjna 2009

Václav Cejpek, Zbynûk Srba,
Jan ·otkovsk˘, Dalibor ·trunc

BETLÉM
ReÏie: Zbynûk Srba

Scéna: Jaroslav Milfajt
Kost˘my: Andrea Kuãerová

Hudba a hudební nastudování: Dalibor ·trunc
Dramaturgie: Jan ·otkovsk˘

Dramaturgická spolupráce: Václav Cejpek
Kost˘mní spolupráce: Eva Mesarã Jasiãová

Pohybová spolupráce: Martin Pacek
Asistent reÏie: Michal Isteník

REXEL CZ, s.r.o.,
a Mûstské divadlo Brno
v Divadle ABC,
Praha 22. fiíjna 2009

Spoleãnost REXEL CZ, s.r.o., pfiipravila pro své 
v˘znamné obchodní partnery slavnostní veãer 

v Divadle ABC v Praze s hostujícím 
Mûstsk˘m divadlem Brno, v jehoÏ podání diváci

zhlédli vynikající komedii Charleyova teta. 
Navázala tím na tradiãní prosincová setkání 

v Brnû a nabídla i zákazníkÛm, ktefií jsou od Brna 
více vzdáleni, tento nev‰ední divadelní záÏitek.

RovnûÏ soubor Mûstského divadla Brno, 
se kter˘m spoleãnost REXEL CZ, s.r.o., 
velmi ráda navázala partnerství, si uÏil 

v Divadle ABC "prken", na kter˘ch se tato komedie
úspû‰nû hrála nûkolik let v hlavní roli 

s Lubomírem Lipsk˘m. Ohlasy divákÛ v‰ak jasnû 
ukázaly, Ïe pfiedstavitel hlavní role, „ná‰“

Igor Ondfiíãek, v ní vyniká pfiinejmen‰ím rovnocennû. 
Partnerem této spoleãenské akce REXEL CZ, s.r.o.,
byly spoleãnosti PRAKAB PRAÎSKÁ KABELOVNA,

a.s., EATON Elektrotechnika, s.r.o. 
a T-Mobile Czech Republic, a.s.
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VÁÎENÍ DIVADELNÍ P¤ÁTELÉ,
kdyÏ se v dávn˘ch ãasech, kdy byl ãlovûk je‰tû bez v‰ech tûch

souãasn˘ch civilizaãních vymoÏeností ve v‰em odkázán na svÛj kaÏ-
dodenní souboj s pfiírodou, kdy s ní byl svázán svou kaÏdodenní prací
– jak se tak psává: "od slunce v˘chodu do slunce západu lopotil na ze-
mi, aby z ní vyzískal své Ïivobytí", tehdy, podobnû jako zemû, jako sa-
motná pfiíroda vyuÏíval ãlovûk zimních mûsícÛ k vydechnutí, k odpo-
ãinku. Dnes nejsme tolik závislí na zemi a mnozí dokonce za to, Ïe ji
neobdûlávají získávají tuãné finanãní dotace! Dnes odpoãíváme o vel-
k˘ch prázdninách a dovolen˘ch, tedy pfieváÏnû v létû, v dobû, kdy by-
lo kdysi práce nejvíce a byÈ jsme se s dobou stali pfiinejmen‰ím moud-
fiej‰ími (jak ktefií), geny na‰ich pfiedkÛ v nás pfieÏívají a s brzk˘m stmí-
váním na nás doléhá lidsky pfiirozená chuÈ zastavit se, meditovat, pfie-
m˘‰let nad sv˘m osudem, nad údûlem sv˘ch blízk˘ch. Rozsvûcujeme
novodobé svíce v podobû elektrick˘ch svítidel a ãteme si, vyhledává-
me rÛzná lidská spoleãenství, touÏíme b˘t v klidu spolu s tûmi, které
máme rádi, vyprávût si s nimi. Proã o tom pfiem˘‰lím? Onehdy jsem si
s pfiítelem vyprávûl o tom, jak lidé spolu ãím dále tím více jednají skrz
rÛzná technická a chladná média a kolikrát uÏ ani nevûdí, Ïe ãlovûk,
kterého potkají na ulici, je tím, se kter˘m si na facebooku hodiny pí‰í
a mnohdy neznají skuteãn˘ hlas bytosti, se kterou hovofií pfieváÏnû
pfies telefon, Ïe neznají jeho barvu oãí apod. I jsem se dozvûdûl, Ïe
dal‰í novou módou je zasílání si nafilmovan˘ch zpráv z jednoho mo-
bilního telefonu na druh˘, kdy se napfiíklad chlapec natoãí pfii tom, jak
nepfiítomnému dûvãeti oznamuje, Ïe s ní konãí, a pak ji takovou zprá-
vu ode‰le a hotovo! CoÏ o to, jsou ty poãítaãe a ten internet a ty tele-
fony v˘born˘mi pomÛckami na‰ich ÏivotÛ, ov‰em jejich naduÏívání
podle mne nesvûdãí o zcela zdravém rozumu souãasn˘ch lidsk˘ch ge-
nerací. Já si dodnes nezvykl ãíst knihy jinak neÏ jako knihy papírové.
KdyÏ ãtu, chci mít tu vûc v ruce. A kdyÏ jsem musel oÏelet, Ïe si lidé
pfiestali psát dopisy, byl jsem krátce potom postaven pfied dal‰í novum
na‰í spoleãnosti – datové schránky. Nejsem Ïádn˘ blázniv˘ katastro-
fista, ale opravdu zaãínám mít strach z toho, Ïe uÏ nûkdo chystá ãipy
do na‰ich hlav, aby tak dal poãítaãovému panství do rukou plnou kon-
trolu nad kaÏd˘m ãlovûkem, kdyÏ uÏ on sám se mu vydává ãím dále
tím více. Kdysi se to fiíkávalo o ohni, Ïe je to dobr˘ sluha, ale ‰patn˘
vládce. Podobnû ostraÏitû bychom tedy mûli nakládat i s oním poÏá-
rem, kter˘ skrze poãítaãe zachvacuje na‰i dobu. I dal‰í obraz, kter˘ mi
byl pfiítelem pfiedstaven, totiÏ svûdãí o nûãem velmi zrÛdném. Jeho pû-
tileté dítû kfiiãí, pláãe a zufií, kdyÏ mu rodiãe nedovolí hru na poãítaãi
a povaÏuje za nejvût‰í trest, kdyÏ mu tu hru na del‰í dobu zakáÏí. 

Za pár dnÛ se ocitneme se sv˘mi nejbliÏ‰ími kolem vánoãních
stromkÛ, budeme se na tento svátek dlouho chystat a budeme pak ja-
ko za star˘ch ãasÛ spoleãnû meditovat, pfiem˘‰let o tûch, které máme
rádi. A budeme moÏná i pfiem˘‰let o tom, proã tak vlastnû ãiníme
a proã tak rádi. Ptal jsem se pfiátel na to, co je na vánoãních svátcích
nejvíce tû‰í a odpovûdi by se daly shrnout do následujícího: nejvíc je
baví pfiem˘‰let o tom, ãím potû‰í své nejbliÏ‰í, tím, co pro nû pfiipraví,
aÈ je to krásné prostfiedí, ‰tûdroveãerní tabule, dárek, ale to vÛbec nej-
v˘znamnûj‰í byl pro v‰echny ten ãas klidu stráven˘ se sv˘mi mil˘mi.
Tím nejpodstatnûj‰ím je blízkost jiné lidské bytosti a to, Ïe ji uãiní ‰Èast-
nou a ãas, kter˘ tím stráví, nehraje roli. I námaha s tím spojená se stá-
vá nejv˘‰e smysluplnou. A to v‰e bez filtrace skrze moderní techniku. 

Prosím, abych nebyl ‰patnû pochopen. Nebojuji proti telefonÛm
nebo poãítaãÛm, jen opakuji pfiímûr s ohnûm: dobr˘ sluha, ale ‰patn˘
pán!

Krásné vánoãní svátky ve spoleãnosti Va‰ich mil˘ch a blízk˘ch
Vám za v‰echny kolegy z Mûstského divadla Brno pfieje 

Stanislav Mo‰a, fieditel MdBCe
na

: 1
5,

- K
čProsinec

2009
15. 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

MUZIKÁL NA MOTIVY HRY FRANKA WEDEKINDA

Hudba

DUNCAN SHEIK
Libreto a texty písní 

STEVEN SATER

Pfieklad

Jifií Josek
ReÏie 

Stanislav Mo‰a
V hlavních rolích

Jifií Mach 
Svetlana Slováková

Ivana Skálová
aa  ddaall‰‰íí

Pfiedprodej 

vstupenek a místenek:

Mûstské divadlo Brno 

Lidická 12, 602 00 Brno 

tel.: 533 316 410 

e-mail: komercni@mdb.cz

Cena: 2510,- Kã 
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