
celá na‰e, údajnû úspû‰ná, lidská historie svûdãí o tom, Ïe je ãlovûk rekordnû pfiizpÛsobiv˘ tvor.
Nemyslím v‰ak na na‰i schopnost pfiizpÛsobovat se napfi. meteorologick˘m a jin˘m vnûj‰ím podmínkám.
Pfiem˘‰lím o na‰ich citech a pocitech. City vedle my‰lenek a my‰lenky vedle citÛ tvofií spoleãnû prople-
teny hlavní bázi na‰í vûdomé i podvûdomé existence. A jednou  z na‰ich nejv˘znamnûj‰ích citov˘ch tu-
Ïeb je b˘t ‰Èastn˘. Bez tohoto základního pocitu k smrti strádáme. A abychom jej dosáhli, jsme ochotni
uãinit maximum… a mnohdy na úkor druh˘ch, i kdyÏ nás napfi. v˘chodní filosofie uãí, Ïe Ïádné ‰tûstí ne-
ní absolutní, pokud je zaloÏeno na ne‰tûstí nûkoho jiného… Ov‰em komu na tom v koncentraci jenom
na sebe sama dnes sejde? VÏdyÈ pfiece víme, Ïe ‰tûstí je majetkem zásadnû individuálním… I kdyÏ na-
pfiíklad vyhraje na‰e hokejová reprezentace olympiádu, radujeme se v‰ichni na bázi téÏe události, av‰ak
kaÏd˘ jinak. 

Jsme k tomu kaÏd˘ jednodu‰e vedeni na‰im Ïivotním prostorem. VÏdyÈ kolem nás dnes ve velkém
nelítostnû triumfuje technologická ma‰inerie pfietváfiející ná‰ lidsk˘ prostor v dÏungli, ve které si kaÏd˘
sám urputnû hájí své teritorium, kde spoleãnost pfiestala b˘t spoleãenstvím a kde nám lidem nad hlavou
ve spleti betonu a kovu zmizel obzor spásy, takÏe se v tom bludi‰ti lehce ztrácíme a ãím dál více se od-
dáváme utkvûl˘m pfiedstavám o vlastní dÛleÏitosti pfied v‰ím ostatním.

Pfies ve‰keré a bohuÏel i fatální chyby hlavních konstruktérÛ na‰í souãasnosti jsme nakonec jakÏtakÏ
‰Èastní. A to i pfiesto, nebo právû proto, Ïe kaÏd˘ z nás má pro pfievládající pocit ‰tûstí rozdílné dispozi-
ce… kaÏd˘ z nás se nakonec dokáÏe natolik pfiizpÛsobit, aby byl ‰Èastn˘ sám o sobû, aÈ se kolem nûho dû-
je co se dûje. Známe to, nejsme dûti, abychom se po prohraném finále na‰í hokejové reprezentace hofice
rozplakali a nebyla s námi fieã aÏ do pfií‰tího ‰ampionátu. Bûhem pár vtefiin se otfiepeme a fiekneme si:
„Ïivot pádí dál – uÏívej, dokud to jde“ a zaujmeme se nûãím jin˘m. Dva vûdci Philip Brickman a Donald
Campbell pfiinesli v roce 1971 dÛkazy pro jev, kter˘ nazvali hédonick˘m bûhacím pásem. Stejnû rychle,
jako pfiizpÛsobíme rychlost chÛze ãi bûhu bûhacímu pásu, (jestliÏe tak neuãiníme, spadneme dolÛ), se na-
‰e nálada pfiizpÛsobí Ïivotním okolnostem.

A okolnosti jako na jedné stranû bída, ãi na druhé bohatství, nemusejí tak b˘t zákonitû nositeli ne-
‰tûstí, ãi ‰tûstí. Zde odkazuji na senzaãní román „Sklenûn˘ pokoj“ z na‰eho brnûnského prostfiedí auto-
ra Simona Mawera, jehoÏ hlavní hrdina, byÈ Ïije v absolutním bohatství, hledá a nalézá své osobní ‰tûstí
mimo nû. 

Tedy: to, Ïe dnes sice mÛÏeme spravedlivû propadat skepsi díky tomu, co se dûje v politice, na vyso-
k˘ch ‰kolách, v policii, v rodinách atd., ale nesmí to znamenat, Ïe se pfiizpÛsobíme a budeme se soustfie-
dit jenom na svÛj „v˘var“. VÏdyÈ i v koncentraãních táborech bylo intenzivnû pûstováno divadlo, a to pfie-
dev‰ím komediálního zamûfiení a ze srdce se jeho diváci smáli nad kabaretními v˘stupy sv˘ch spoluvûz-
ÀÛ, pfiedev‰ím proto, aby tzv. zapomnûli na hrÛzy v‰edního dne. I dnes je silnû vyhledáván ná‰ komedi-
ální repertoár a od na‰ich divákÛ sly‰íme: „Jak rádi u vás pfiicházíme na jiné my‰lenky!“, „Jak rádi u vás
zapomínáme na tu okolní ‰ílenû bûÏnou realitu!“  

A jsou  to dnes pfiedev‰ím divadla, která hlídkují, a ráda tak ãiní, na nezfietelné hranici mezi pro-
marnûním na‰ich lidsk˘ch ‰ancí naplÀovat Ïivoty duchovními rozmûry a prokletím, kterého bychom se
doãkali, pakliÏe bychom se oddali ãirému sobectví, které se realizuje v baÏení po tupé a bezobsaÏné  ma-
térii. A právû toto prokletí zachvacuje na‰i civilizaci. 
Je úÏasné vidût v tomto rozkotaném svûtû spoleãenství lidí sdruÏující se v divadelním souboru, lidí, kte-
fií táhnou za jeden provaz, ktefií, aãkoliv ve velkém mnoÏství, se podfiizují jeden druhému a pfiitom jsou
naplnûni nad‰ením a pfiímo hofií ‰tûstím!  

Hluboké, vzdûlané a laskavé zkoumání na‰í existence, její anal˘za, schopnost se jí vysmát s pfiesvûd-
ãením, Ïe jsme sami souãástí onoho trapného cirkusu svûta – schopnost rozplakat se sám nad svou nedo-
konalostí stejnû jako nad nepfiízní osudu - jenom to nás mÛÏe pfiivést k fiádnému poznání jak sv˘ch bliÏ-
ních, tak i sama sebe. Cit nám nebyl dán, abychom se jím sami opájeli. Je to vy‰‰í dimenze lidské komu-
nikace. Tam, kde jsou slovní formulace sebelep‰ích my‰lenek nedostateãné, nastupuje konkrétní pohled,
grimasa, úsmûv, vzdech, aby bliÏního informovaly o na‰em vztahu k nûmu. Ov‰em to se dafií jenom tûm,
ktefií o existenci druhého a druh˘ch je‰tû vûdí… 
Komplexnû budované vûdomí laskavé souvislosti se v‰ím, co nás obklopuje, je hlavním cílem na‰eho sna-
Ïení, aÈ uÏ k nám pfiichází racionální, ãi emocionální cestou.

Na shledanou pfii radostném objevování ãir˘ch pramenÛ citÛ lidsk˘ch bytostí 
pfii vzácn˘ch divadelních inscenacích se s Vámi za v‰echny kolegy v MdB tû‰í
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Andrea Kučerová: kostým
muzikálu Čarodějky z Eastwicku

Partneři divadla

 

vážení divadelní Přátelé,

říjen
2011

cena 15,- kč

Mediální Partneři 

24. – 26. fiíjna 2011 
na Hudební scénû
rockov˘ muzikál 
Mozart!

Na sklonku mûsíce fiíjna
na jevi‰tû Hudební scé-
ny ve zbûsilém tempu 
opût vtrhne rockov˘
muzikál o Ïivotû geniál-

ního hudebního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta.
Muzikál slavn˘ch nûmeck˘ch autorÛ Michaela Kunzeho 
a Sylvestera Levaye jsme v roce 2009 uvedli v ãeské pre-
miéfie a od té doby se tû‰í neobyãejnému zájmu divákÛ.
Strhující pfiíbûh nejen o Ïivotû Mozarta, ale i o stfietu v˘ji-
meãného jedince s konzervativní spoleãností, o vá‰ních,
lásce a touze po svobodû je pln˘ siln˘ch melodií, v˘bor-
n˘ch taneãních ãísel a skvûl˘ch hereck˘ch v˘konÛ. V titul-
ní roli se mÛÏete tû‰it na Ale‰e Slaninu, kter˘ v loÀském
roce získal diváckou cenu pro nejoblíbenûj‰ího herce v na-
‰í anketû Kfiídla. Pokud jste je‰tû nevidûli Mozarta!, vy-
kfiiãník v jeho názvu Vás jasnû vybízí k jeho nav‰tívení! 
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West side story v Gars aM kaMP PreMiéra na Činoherní scéně

11. září 2011
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12. a 13. srPna 2011

TEXT HRY PODLE RUKOPISU,
PO¤ÍZENÉHO 

JOSEFEM POLOPRUTSK¯M ROKU 1866,  
ZREKONSTRUOVAL V ROCE 1989

VOJTùCH RON
A PRO JEVI·Tù UPRAVILA

HANA BURE·OVÁ

REÎIE HANA BURE·OVÁ

10. září 2011
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Partneři divadla

Zbynûk Hejda
Po stezkách

Po stezkách vy‰lapan˘ch zvûfií …
Z trav moãál vyráÏí.
A v kefiích z ptáãkÛ pefií,
jeÏ splíhá. MÏí, mha mÏí.

Byl v noci mráz. Tak zrána
kfiís mokfiin zasvítí
Ticho. Jen od vsi hrana
a zavytí.

Umûní, to skuteãné a velké umûní má 
závratnûj‰í úãin neÏ nejostfiej‰í realita.

Jan Bauch (1898–1995), 
ãesk˘ malífi a sochafi.
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MARTIN DOEPKE 
ELKE SCHLIMBACH
GRANT STEVENS 
CHRISTIAN BIENIEK
HANS HOLZBECHER 
ANDREA FRIEDRICHS

REÎIE STANISLAV SLOVÁK
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Premiéra na hudební scéně24. září 2011
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lelkování luboše marečka

se stano slovákem
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ReÏisér Stano Slovák je v Mûstském divadle
Brno rozkroãen˘ mezi dvû profese. Úspû‰n˘
herec svoje divadelní zku‰enosti i charisma
vyuÏívá uÏ nûkolik sezon také jako reÏisér.
V minulé sezonû s úspûchem zkusil ãinohru a
reÏíroval trio pfiedních brnûnsk˘ch hercÛ
Zdenu Herfortovou, Ladislava Lakomého 
a Jaroslava Dufka ve v˘teãné komedii Dob -
fie rozehraná partie a je‰tû pfied prázdninami
se vrátil na jevi‰tû jako spoluautor a reÏisér
nezvyklého extravagantního Ïánru  „upírsko-
gangstersko-westernové komedie“ Mûsíãní
ká   men. Leto‰ní divadelní rok ho na reÏijní
Ïidli potkají také dva zcela opaãné úkoly.
Nyní pro brnûnské diváky pfiipravil pohád-
kov˘ muzikál Kráska a zvífie, kter˘ uÏ pfied
rokem reÏisér Stanislav Mo‰a uvedl na úspû‰-
ném turné Mûstského divadla Brno po 
Lucembursku, Nûmecku, ·v˘carsku, Itálii 
a Rakousku. V prosinci zase Slovák pfiipraví
nesmrtelnou Shakespearovu komedii Zkro-
cení zlé Ïeny. Na‰e povídání se toãilo kolem
v‰ech naznaãen˘ch témat, i kdyÏ  se logicky
otázky ponejvíce toãily kolem nesmrtelné sta-
rofrancouzské legendy v nûmeckém autor-
ském balení a brnûnské verzi. A Stano Slovák
o celorodinném hudebním titulu Kráska 
a zví  fiemluvil opravdu zajímavû.

Ty jsi nyní divadelník dvou tváfií. Je ti bliÏ‰í
ta ryze interpretaãní, tedy herecká nebo ta
reÏijní, v níÏ se ãlovûk ocitá v roli lídra 
a strÛjce titulu?
Já se vlastnû v divadle narodil, oba rodiãe
jsou herci. Pro mne je tedy normální dûlat
v tomto prostfiedí to, co mne baví. ·estnáct
let stojím na jevi‰ti Mûstského divadla Brno 
a cítím, Ïe je to pro mne pfiirozené. Nûco se
povedlo víc, nûco míÀ, ale nikdy jsem nena-
stupoval s odporem nebo Ïe by mne nûco ne-
bavilo. KaÏd˘ den u divadla je jin˘. UÏ od
‰estnácti let jsem psal nûjaké texty pro na‰i
kapelu Merry-Go-Round (Kolotoã) a bavilo
mne tedy i organizovat vûci kolem, v tom 
asi vidím zárodky svého pozdûj‰ího reÏijní-
ho snaÏení. Zlom pfii‰el v roce 2003, kdy 
jsem zaãal fiediteli Stanislavu Mo‰ovi asisto-

vat a o pût let pozdûji jsem udûlal muzikál 
Jáno‰ík.
Dá se fiíci, co tû nejvíc baví na herectví a co
na reÏii?
Na‰i mne vychovávali jako sportovce, proto
bych fiekl, Ïe v divadle mÛÏou fungovat li-
bera, tedy hráãi, ktefií zastanou více postÛ.
Sám by ale nikdo z nás samozfiejmû nic nedo-
kázal. Je mi tedy jedno, kdo vsítí tûch pût
gólÛ, jde o t˘movou záleÏitost. AÈ uÏ hrajete
hlavní roli, nebo pfiihráváte v roli men‰í, nebo
nûkomu pfii zkou‰kách fiíkáte, jak byste si 
to pfiedstavoval. Hraní není lep‰í neÏ reÏie 
a platí to i naopak. RejÏa si jen neuÏívá toho
opakovaného veãerního potlesku na jevi‰ti.
(smích) Dobr˘ reÏisér musí b˘t hlavnû laska-
v˘ pedagog. A navíc ten v˘sledek je vÏdy 
nejist˘. I Barcelona mÛÏe ve Svitavách do  -
stat 3: 0.
Po ãtyfiech letech uÏ zfiejmû opustí‰ kategorii
reÏisérÛ zaãínajících, ale jaké to je, kdyÏ má
mlad˘ ãlovûk dirigovat na jevi‰ti takové he-
recké hvûzdy jako Zdenu Herfortovou, La-
dislava Lakomého a Jaroslava Dufka, jako
se ti to po‰tûstilo právû pfied rokem?
Jsou to velcí herci, ktefií pfii‰li a povídali si
s námi zcela normálnû. Nebyli, jak by si tfieba
nûkdo mohl myslet, Ïádné primadony. Mys-

lím, Ïe ‰lo hlavnû o zajímavé a zdafiilé propo-
jení generací. Dodnes si s panem Dufkem
voláme a chodíme spolu na vínko. Do‰lo
nejen k umûleckému, ale hlavnû vzácnému
lidskému souznûní. A to byla pro nás také
dal‰í a nezanedbatelná devíza inscenace.
Pfiejdûme ke tvé nejaktuálnûj‰í reÏii pohád-
kového muzikálu Kráska a zvífie, kter˘ od
roku 1994 obûhl Evropu uÏ v patnácti na-
studováních. Proã pfiichází nyní do Brna?
Letitou ambicí na‰eho divadla je nasazování
titulÛ pro rodiãe s dûtmi. Aby právû malí di-
váci chodili do divadla a aby je pfiivedli jejich
máma ãi táta. SnaÏíme se b˘t rodinn˘m di-
vadlem pro velké i malé. Dûti jsou i v publiku
organickou souãástí hledi‰tû pfiece uÏ nûkolik
století. Caparty z pfiihlíÏení nevykazovali ani
v dávn˘ch koãovn˘ch spoleãnostech.

5

Není dÛleÏité, jak kdo vypadá, 
ale k˘m skuteãnû je…
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Pfied rokem v lucemburském Wiltzu  pfiipra-
vil Krásku a zvífie reÏisér Stanislav Mo‰a.
Inscenace v jeho reÏijním konceptu a vlastnû
se stejnou v˘pravou i kost˘my pfii‰la do
Brna. Proã ji zde reÏíruje‰ ty?
Dûlal jsem ve Wiltzu asistenta reÏie. UÏ tehdy
bylo jasné, Ïe tenhle mil˘ kus bychom chtûli
mít v Brnû, protoÏe to má smysl pro na‰eho
diváka. Od pana fieditele jsem dostal nabídku
na Krásku a zvífie u nás v divadle a ani chvíli
jsem nepfiem˘‰lel. Rád titul v jeho koncepci
pfievádím k nám. Nebyl jedin˘ dÛvod to ne-
dûlat. âe‰tina je jin˘ jazyk neÏ nûmãina ori-
ginálu, tuzem‰tí diváci sly‰í na jiné vûci neÏ ti
v západní Evropû. ReÏíruju nyní zcela jin˘
soubor, neÏ byl vloni na turné, nedûláme tedy
Ïádnou kopii. V˘sledek je skuteãnû vÏdy o in-
terpretech. Práce máme více neÏ dost.
Starofrancouzská legenda Kráska a zvífie
byla umûlecky dob˘vána nesãetnûkrát. Staãí
pfiipomenout jména jako Jean Cocteau, ale
na domácí pÛdû taky Franti‰ek Hrubín nebo
Juraj Herz, ostatnû slávu si dobyla i kres-
lená verze pod znaãkou Walt Disney. V ãem
je nynûj‰í nûmecké zpracování jedineãné? 
Dûj je situovan˘ do takového ospalého, unu-
dûného hanzovního mûsteãka v Nûmecku.
CoÏ krásnû demonstruje scénografie, která
vlastnû zachovává ráz té severonûmecké, 
bezmála stfiedovûké vísky. Nûkterá staroger-
mánská jména jako tfieba Gréta a Ilsa ani
nepfie kládáme a netváfiíme se, Ïe se v‰e ode-
hrává pod ·pilberkem nebo pod Buchlovem.
Navíc ani nemáme mofie, po kterém se tady
kupec vÏdy vrací ze sv˘ch obchodních cest. 
PÛjde o pohádku nebo aÏ nûjakou hororo-
vou ‰ou?
To moÏná není aÏ tak dÛleÏité. Jistá místa pfii-
jdou dospûlému úsmûvná, protoÏe odrostlí
jsou uÏ osekaní Ïivotem a rÛzn˘mi konven-
cemi. KdyÏ se Zvífie plíÏí zezadu za Kráskou,
jistû se budou malí i tro‰ku bát. My ale
chceme dûlat divadlo ne o Ïánrech, ale o emo-
cích. Tu se chvíli budete bát, jindy si zase vy-
dechnete, nebo se potû‰íte, tfieba kdyÏ Bella
pomÛÏe jako jediná kofienáfice. To je pfiece
pro v˘voj dûtské du‰e stra‰nû dÛleÏité. Samo-
zfiejmû, Ïe dospûlé asi osloví zfiejmû bezmála
ten existenciální rozmûr tématu. Chlap, kter˘
se pere sám se sebou, netvor, zvífie, kter˘ si

nevûfií, Ïe by ho mohlo potkat ‰tûstí s krásnou
Bellou, kterou má opravdu rád.
Vizuální fie‰ení Zvífiete je u vás také speci-
ální kapitolou, kterou by bylo dobré oko-
mentovat. V za‰lé tradici má pomyslnou lví
nebo aÏ medvûdí podobu. Herz ho opatfiil
ptaãí podobou s obrovsk˘m zobanem. U vás
je to  jakási lidská zrÛda, va‰e Zvífie mi pfii-
pomíná hydrocefalika, teda muÏe s pfiezvût-
‰enou a vodnatelnou hlavou… 
UÏ inscenaãní t˘m v ãele s panem reÏisérem
Mo‰ou fie‰il, jaká bude jeho podoba, která na
divadle naráÏí na jistá technická úskalí. Ve
filmu mÛÏe mít hrdina na hlavû masku, ne-
musí nic fiíkat a v‰e se lehce vyfie‰í postsyn-
chrony. V divadle Zvífie zpívá a musí otvírat
pusu, jsou to extrémní tenorové party, musí
se navíc pohybovat. Nechtûli jsme Ïádného
fantoma opery, v˘tvarníci prosadili tedy po-
dobu aÏ jakéhosi, pomysln˘mi nádory zne-
tvofieného ãlovûka.
âe‰tina radikálnû obrací v˘znam slov pfii-
dáním záporky ne. Jediná dvojice má v tom-
to nádherném jazyce pfii záporu i kladu
stejn˘ v˘znam. Je to dvojice stvÛra a ne-
stvÛra. Jaké je tedy vÛbec va‰e Zvífie?
Párkrát se pfiímo v textu ozve, Ïe je to zvífie,
zrÛda, netvor, bestie… âe‰tina je tady nád-
herná a naznaãuje, Ïe my se skuteãnû nemu-
síme opírat pouze o nûjakého lva ãi medvûda.
Paradoxnû ani není zcela urãující jen jeho
vnûj‰í podoba, cítíme, Ïe ten tvor je jin˘ 
a divn˘ zejména zevnitfi. Samozfiejmû se tady
hraje na protipól krásy a znetvofienosti, ale uÏ
není podstatné, jaké vnûj‰í povahy ta o‰kli-
vost vlastnû je. Navíc je to zaklet˘ krut˘ princ
a proto ho víla zaklela, aby jej nauãila lásce a
to je vlastnû koneãnû nejdÛleÏitûj‰í. Na‰e
Zvífie je ukrutné, má ale také mnoho jin˘ch
poloh. Na konci prvního dûjství v jeho vel-
kém monologu zjistíme, Ïe se vlastnû velmi
trápí a je velmi rozervan˘.
V této muzikálové verzi Krásky a zvífiete
mne zaujalo také koneãné fie‰ení, kdy se dav
obyvatelÛ mûsteãka rozhodne Zvífie lynão-
vat. Kráska jej brání, posléze svého bezmála
ubitého hrdinu políbí, krásn˘ polep‰en˘
princ oÏívá a v‰e spûje ke ‰Èastnému pohád-
kovému finále. Ta kouzelná promûna se ode-
hraje pfied zraky v‰ech zámûrnû?

6
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Autofii velmi krásnû postihli, Ïe celá magická
promûna Zvífiete není jenom záleÏitost tûch
dvou. A najednou v‰ichni mohou jít do vel-
kého grand finále. Skuteãnû kaÏd˘ tady mÛÏe
vidût, Ïe Zvífiete se není skuteãnû tfieba bát 
a Ïe síla lásky a vztahu je nejdÛleÏitûj‰í. Tady
najednou nejde o to, jak kdo vypadá, ale k˘m
skuteãnû je. âisté dûvãe Bella dokáÏe nejen
promûnu Zvífiete, ale vlastnû zvrátit i osud
jednoho zaãarovaného zámku. Pfiiná‰í to, 
co je nepojmenovatelné, co v‰ichni hledáme 
a chceme, aby se nás v Ïivotû dotklo. To je
pfiece hezké, Ïe autofii akcentují právû zázraã-
nou sílu ryzího vztahu, kter˘ funguje para-
doxnû nejen mezi jeho nositeli, ale vlastnû
obecnû navenek.
Nyní dûlá‰ pohádkov˘ muzikál, ale vlastnû
jsi byl spoluautorem hudební pohádky Snû-
hurka a sedm trpaslíkÛ. Má‰ propfií‰tû uÏ nû-
jak˘ dal‰í vlastní námût na nûjak˘ kus pro
rodiãe a jejich ratolesti?
Bylo by smutné, kdybych nemûl. Ale oprav -
du to zatím nechci prozrazovat.
A bude to zase nûjak˘ osvûdãen˘ model jako
Snûhurka ãi Kráska nebo nás tfieba pfiekva-
pí‰ pohádkov˘m muzikálem ze Ïhavé sou-
ãasnosti?
I takové kusy ze souãasnosti jsou vÏdy posta-

veny na archetypech, osvûdãen˘ch situacích
a modelech fungujících v pohádkách od ne-
pamûti. Vyzkou‰eli jsme si  dfiíve s Petrem
·tûpánem a Honzou ·otkovsk˘m nejen pfii
Snûhurce nûjaké vûci a uji‰Èuju, Ïe jsme se
jako autorská trojka nerozpadli. Zatím je
nov˘ kus ve fázi maminkovského bfií‰ka s bu-
doucím miminkem.
Druhou tvojí reÏií v sezonû bude uÏ zane-
dlouho slavná Shakespearova komedie
Zkrocení zlé Ïeny. Titul dfiíve pfiekládan˘
také pod názvem Jak zkrotit saÀ. Dá se uÏ
nûco pfiedem alespoÀ prozradit o této pánû
Slovákovû reÏijní drezufie?
Vyznám se z lásky k Shakespearovi, není to
pro mne, jak nûktefií o nûm neprávem tvrdí,
mrtv˘ autor. Ve sloven‰tinû se pfii tomto kusu
v názvu hovofií o krocení ãertice. Katefiina
pfiedbûhla svoji dobu a je to jedna z prvních
„feministek“ svûta. Já si hlavnû myslím, Ïe
Katefiina není vÛbec zlá Ïena, ona zpoãátku
lidem jenom fiíká neústupnû pravdu. Nechce
mít nûco pfiedem naordinováno, nechce b˘t
prodána za pár drobn˘ch. Její vztah k Petru-
ciovi se posléze prolomí a ona sama na tu v‰u-
dypfiítomnou handlífiskou otázku: „Co za
to?“ dostane odpovûì v podobû vlastní lásky.

Foto: jef Kratochvil
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V muzikálu Peklo,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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S hereãkou Radkou Coufalovou jsem se po-
tkala na útulném  nádvofií MdB. Vzhledem
k jejím úspûchÛm a odehran˘m rolím by si
mohla diktovat nûjaké podmínky. Nic tako-
vého se nestalo. Pfii‰la Ïena plná energie,
která s mil˘m úsmûvem, velmi skromnû 
a rozváÏnû odpovídala na otázky. Rozhovor
s ní mi byl hfiejiv˘ jako krásn˘ záfiiov˘ veãer
po premiéfie v jejím domovském divadle.

Hrajete opravdu zajímavé role v krásn˘ch
inscenacích. Vím, Ïe ke kaÏdé roli si ãlovûk
udûlá vztah. Máte ale nûjakou roli, která je
nejbliÏ‰í  va‰emu srdci?
Minulou sezonu jsem dûlala Roxie Hartovou,
k té urãitû pouto mám, na tu jsem i ãekala 
a jsem moc ráda, Ïe mû potkala. Taky jsem
milovala  Hodl v ·umafii na stfie‰e, to byla 
taková moje srdeãní záleÏitost a jsem ‰Èastná,
Ïe jsem ji mohla hrát. Ale myslím, Ïe ke
kaÏdé roli, i k tûm mal˘m si musí ãlovûk najít
cestu a udûlá si k ní vztah. Nakonec s tou po-
stavou pfiece herec tráví nûkolik hodin dennû.
Nûktefií herci radûji zkou‰í, nûktefií si ví -

ce uÏívají aÏ samotné pfiedstavení. Pro nû-
které kolegy je to bolestiv˘ tvofiiv˘ proces,
pro nûkoho radostn˘. Jak je tomu u vás?
ZáleÏí také na tom, jaká je to role, ale patfiím
mezi ty herce, které nejvíc baví zkou‰ení,
opravdu. Mám na tom nejradûji ten tvÛrãí
proces, to hledání – naráÏení na to, co je
‰patnû – a z tûch chyb se ãlovûk pouãí. Ale 
i samotné hraní má urãit˘ v˘voj, i kdyÏ uÏ to
není tak dramatické. Posouvá nás i pub-
likum, jeho reakce, a nûkdy se stává i to, Ïe
ãlovûk aÏ v prÛbûhu jednotliv˘ch pfiedstavení
zji‰Èuje, jak kterou repliku vlastnû nej -
líp fiíct. Kolikrát si ãlovûk aÏ na derniéfie 
uvûdomí to, co ho na premiéfie je‰tû ani ne-
napadne. AÏ mû to nûkdy mrzí. Vlastnû se to
formuje neustále a ten v˘voj mû velmi baví.
Divadlo není film, kter˘ se mÛÏe dát tfieba na
první dobrou a pak uÏ na tom herec nemÛÏe
nic zmûnit.
Pomáhá vám v tvÛrãím procesu hodnû reÏi-
sér, nebo na nûm nejste pfiíli‰ závislá?
PokaÏdé. PokaÏdé naprosto podléhám vi dinû
reÏiséra. ProtoÏe on má nûjakou pfiedstavu 
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mirka součková na skleničce

s radkou couFalovou
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a ta moje je jemu podfiazená a nakonec se ne-
musí sejít. V tom pfiípadû vûfiím té jeho. 
I kdyÏ se to panu reÏisérovi nemusí líbit, 
je profesionální poslechnout. A také vûfiím 
je ho pohledu, protoÏe jako hereãka jsem sub-
jektivní a jsem tam sama za sebe. To nezna -
mená, Ïe se nesnaÏím nabídnout svÛj pohled
na vûc, anebo Ïe se nesnaÏím stát si za nûãím,
co cítím jinak. Nûkdy i pfiesvûdãím. Ale vût‰i-
nou je to tak, Ïe reÏisér to celé vidí v souvis-
lostech a ví, proã to dûlá. A já s tím nemám
problém.
Myslíte si, Ïe vás jako hereãku nûjak ovlivni -
lo matefiství?
Myslím, Ïe jako ãlovûk jsem pofiád stejná.

VÏdycky jsem vûdûla, Ïe mít dûti je hlavním
posláním Ïeny na tomto svûtû a vÛbec
kaÏdého jedince a nikdy jsem nemûla nûjaké
pfiehnané pfiedstavy o kariéfie, nikdy jsem
nemûla pocit, Ïe bych mûla dûlat nûco pro
slávu. ProtoÏe pocházím z dobré rodiny 
a mám opravdu dobrou rodinu, která je pro
mû velmi dÛleÏitá.
Myslela jsem to také tak, jestli si myslíte, Ïe
vás to mohlo ovlivnit i v herectví.
Pocitovû mi to urãitû pomohlo víc se uvolnit,
ujistila jsem se v tom, Ïe kdyÏ nejde o Ïivot,
tak nejde o nic, a dochází mi, Ïe hrát divadlo
je vlastnû moc krásné povolání, které velmi
miluju. Dûti mi daly to, Ïe jsem v práci víc
uvolnûná a víc si to uÏívám.

Zaãala jste brzy po narození obou dûtí... Jste
ráda, nebo vás to tfieba trochu mrzí?
S prvním synem mû k tomu donutila mate -
riální situace, ale v podstatû jsem byla i ráda,
Ïe mÛÏu hrát. Pfii druhém dítûti uÏ jsem rov-
nou fiekla, Ïe budu hrát, Ïe se toho nebojím,
mû ta práce opravdu neuvûfiitelnû baví. Je to
tûÏké, ale skloubit se to dá. A navíc mám
pocit, Ïe jsme si to spolu i víc uÏívali, hodnû
se na sebe tû‰ili a myslím, Ïe kdyÏ mají okolo
sebe dûti víc lidí, Ïe je to i obohatí. Mají 
vût‰í rozhled, jsou samostatnûj‰í a navíc 
si uÏijí i prarodiãe. Nasávají svûty m˘ch 
i manÏelov˘ch rodiãÛ a vlastnû celé na‰í velké
rodiny.

Kdybyste mûla jedno jediné pfiání a vûdûla,
Ïe se vám opravdu splní, co byste si pfiála?
Aby se moji blízcí doÏili ve zdraví co nej -
vy‰‰ího vûku. (Odpovûdûla Radka bez je-
diného zaváhání)
Co pro vás znamená b˘t mámou?
Je to ta nejkrásnûj‰í role, kterou mi mohl
Ïivot dát.
Kde se cítíte nejvíc doma?
U m˘ch rodiãÛ na chatû, kde jsem trávila dût-
ství a jak mÛÏu, tak tam s dûtmi jedu. Pofiád
je to stejné – po stromech, po kter˘ch jsem
lezla já, lezou moji synové a koupou se tam,
kde jsem se koupala já, tak tam je mi abso-
lutnû nejlíp.
Mluvíte mi z du‰e, tohle mám úplnû stejnû.

  

Obdarujte své blízké 
zážitkem, který si mohou 

sami naplánovat.

Dárkové poukázky 
na představení 

Činoherní či Hudební scény
Městského divadla Brno 
jsou v hodnotě 500,- Kč

a k dostání na všech 
našich pokladnách.

www.mdb.cz
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Divadlo není film, 
kter˘ se mÛÏe dát tfieba na první dobrou

Dokoran rijen_2011_Sestava 1  27.9.11  9:38  Stránka 9



10

Sama mám tfii syny, tak si dovedu pfiedstavit,
jaké to je dûlat divadlo s takhle mal˘mi
dûtmi – jak to zvládáte?
Bez pomoci rodiãÛ, nejen m˘ch ale i mého
muÏe, by to vÛbec nebylo moÏné... Mám 
i sleãnu na hlídání. Jsme oba s manÏelem
neskuteãnû vytíÏení, ale jsme oba od pfiírody
aktivní lidé, takÏe jak fiíká ná‰ pan fieditel,
‰ikovní lidi toho zvládnou hodnû.
Panu fiediteli ráda vyseknu poklonu i za to,
jak va‰e divadlo funguje. Máte diváckou
obec, kterou by leckterá divadla mohla
závidût... Co pro vás znamenalo to, Ïe jste
dvakrát získala cenu divákÛ – Kfiídla? Co
pro vás znamená? Vím, Ïe máte i Thálii, coÏ
je samozfiejmû pro kaÏdého herce pocta, ale
zaujala mû právû ta divácká cena...
To je správnû, protoÏe Cena Thálie je oce-
nûní jakési skupiny lidí, akademikÛ, mÛÏe to
b˘t hodnû o politice, je moÏné, Ïe to funguje
takhle – tentokrát dáváme nûco do Prahy, tak
by mûlo jít nûco do Brna, nûco pÛjde do 
Ostravy, takÏe pfiedpokládám, Ïe mi byly
naklonûny hvûzdy, moÏná dohromady s nû-
jakou tou taktikou. Nedûlám si ov‰em iluze,
Ïe bych za ten rok byla nejlep‰í he reãkou 
v celé republice. NemÛÏu fiíct, Ïe by mû to
netû‰ilo, ale jsem ráda, Ïe mluvíte o tûch
Kfiídlech, protoÏe o tom rozhodují diváci 
v anketû a nedá se to o‰idit... A proto jsem na
tyhle ceny asi py‰nûj‰í...
Zaujalo mû na vás, Ïe jste umûlecky v‰e -
stranná, protoÏe jsem se dozvûdûla, Ïe také
malujete a pí‰ete básniãky. Proã, nebo kdy

jste zaãala? UÏ nûkdy v dûtství, nebo je to
nûjaká kompenzace toho neuchopitelného
herectví? Uvûdomujete si tu chvíli, kdy jste
pocítila potfiebu psát nebo malovat?
Malovat jsem zaãala nejvíc na JAMU, kdyÏ
jsem byla sama, bez rodiny a bez svého
tehdej‰ího pfiítele a trávila jsem ten ãas na
kolejích pfieváÏnû v˘tvarnou prací. Nûkdo
pafií a nûkdo se realizuje nûjak˘mi aktivitami.
Mnû k tomu je‰tû pfiibyly so‰ky z hlíny a asi
posledních pût let jsem zaãala dûlat i dfie -
vofiezbu. Tu si právû uÏívám na té na‰í cha-
tû, svoje dlátka, tu svoji lípu a jsem schopna
vytváfiet jednu so‰ku tfieba dva mûsíce a vy-
mazlit si ji aÏ do své koneãné pfiedstavy...  
A psaní básní mi poté, co jsem odhodila nû-
jaké rÛÏové br˘le, jde hÛfi. Jakoby ãlovûk
tûmi dûtmi dospûl. Stojím v realitû a myslím,
Ïe ta básnická múza mû tro‰ku opou‰tí… Ale
maluju pofiád, dfievo mû baví, dûlám i ko -
st˘my do pfiedstavení a mám pofiád tvÛrãí
práci okolo divadla jako choreografii a scéno-
grafii. Hroznû mû to v‰echno baví, jen bych
potfiebovala víc ãasu.
Zapadají do toho i domácí práce, nebo byste
je radûji pfiehodila na nûkoho jiného?
To asi ne, kdyÏ uÏ ãlovûk má dûti, tak se 
k tomu musí postavit ãelem a já nejsem líná,
jsem fakt aktivní ãlovûk a napfiíklad moc ráda
vafiím.
To je vlasnû taky taková tvÛrãí ãinnost, já to
mám hor‰í s Ïehlením...
Tak to uÏ jsem vyfie‰ila, mám praãku a su -
‰iãku, to mi kolegynû Eva Gorãicová po-
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radila, Ïe díky su‰iãce uÏ neÏehlí a musím fiíct,
Ïe je to úÏasná vûc.
Máte v herecké práci nûjaké vzory?
Já jsem velk˘ samorost. Pfiiznám se, Ïe radûji
hledám v sobû, svoji pfiirozenost. Samozfiej -
mû mám herce, které obdivuju, ale nikdy
jsem nemûla Ïádn˘ vzor v tom pravém slova
smyslu.
Máte tedy alespoÀ nûjakou hereãku a herce,
se kter˘mi byste si chtûla zahrát?
Je spousta úÏasn˘ch hercÛ, tfieba Pavel Lan-
dovsk˘, z Ïen napfiíklad paní JanÏurová
a paní Jirásková. Miluju hlavnû star‰í filmy.
Jaké myslíte, Ïe má v˘hody nebo nev˘hody
herecké manÏelství?
V˘hody to má – v na‰em pfiípadû se se‰li dva
citliví a moÏná aÏ trochu náladoví lidé..
V˘hoda je ta, Ïe jak se ãlovûk v herectví
zab˘vá sám sebou, tak je schopen chápat 
a vcítit se do toho druhého a snaÏí se mu to
ulehãit. Myslím, Ïe lidé, ktefií nemají s di-
vadlem zku‰enost, nechápou, proã je ten
druh˘ zrovna nepfiíjemn˘, ale já tfieba vím, 
Ïe jsme jen unavení. A v tomhle jsme s man -
Ïelem stejní. Samozfiejmû jsou i nev˘hody –
asi jako v kaÏdém manÏelství. Já mohu fiíct,
Ïe tfieba nûkdy Ïárlím na nûkteré kolegynû, 
s kter˘mi hraje a on to moÏná má stejnû, ale
oba dobfie víme, jak to v na‰em povolání
chodí a nedûláme z toho Ïádnou tragédii.
Nûkdy je to ale znát, jsou to zvlá‰tní situace,
které právû tfieba ostatní, co nejsou od di-
vadla mohou sná‰et hÛfi. Navíc herec, to je
taková jiná ka tegorie ãlovûka. KdyÏ zrovna
nemáme práci, tak jsme celí ‰patní, Ïe nás
nikdo nechce, mÛÏeme se cítit nedocenûní 
a pak zase, kdyÏ té práce je hodnû, tak
nadáváme, jak jsme unavení a nikdy toho
vlastnû nebude akorát. Ale to je moÏná i v os-
tatních profesích.
Nelze si nev‰imnout, Ïe jste hodnû ener-
gická – má to svoje v˘hody a stalo se vám,
Ïe se vám to nûkdy nevyplatilo?
Nûkdy trpím tím, Ïe mám obãas profiízlou
pusu a ãím jsem star‰í, tak tím, myslím, víc.
âlovûk si fiíká, Ïe s dûtmi si  nenechá v‰echno
líbit, nakonec, uÏ mám za sebou dvû svatby 
a dva porody, tak uÏ se sebou nenechá-
vám orat. TakÏe se tím cítím svobodná.
KdyÏ vás takhle vidím pfied sebou, znám vá‰

pfiirozen˘ projev a sly‰ím vá‰ pfiíjemn˘ hlas,
pfiipomíná mi to, Ïe jsem ãetla v jednom
rozhovoru s vámi, jak máte pocit, Ïe kamera
není pro vás, Ïe nejste úplnû kamarádky. Co
jsem vidûla, tak si to vÛbec nemyslím, takÏe
se ptám: kdyby pfii‰la nûjaká zajímavá role –
bránila byste se?
Ne, tak to vÛbec ne, to co jste fiekla, to jsou
pfiesnû nálady herce, kdyÏ se v tomhle od -
vûtví zatím nedafií, tak si to musíme nûjak
zdÛvodnit. Ale myslím si, Ïe je to opravdu
zase úplnû jiné fiemeslo a já ho je‰tû tolik
neovládám. O divadle uÏ nûco vím, nechci
fiíkat, Ïe uÏ to umím, protoÏe to by mohl b˘t
mÛj konec. A natáãení je velmi pfiíjemná vûc,
aÈ uÏ to byly pohádky v ostravské televizi
nebo nûjaké inscenace, takÏe urãitû bych se
nebránila. 
Usmívá se Radka a já vím, Ïe o téhle kfiehké
ale velmi energické osÛbce zcela jistû je‰tû u-
sly‰íme, ale hlavnû, Ïe ji uvidíme je‰tû ve
spoustû rolí. Jak divadelních, tak televizních,
ãi filmov˘ch. Její pfiirozen˘ talent se krásnû
kloubí se skromností, praco vitostí, pokorou,
ale i láskou k herectví. A nûkde v jejím
nûÏném pohledu jiskfiiv˘ch oãí je cítit i láska
k lidem a k Ïivotu.

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

Dokoran rijen_2011_Sestava 1  27.9.11  9:38  Stránka 11



Jiřina veselá s dramatikem

milanem uhde
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Nedávno oslavil 75. narozeniny, kdo by v‰ak
ãekal, Ïe fieã bude o zahrádce a papuãích,
m˘lil by se. Milan Uhde Ïije stále naplno – 
v práci i v soukromí. Pfied nûkolika t˘dny se
stal pfiedsedou Rady âeské televize, podruhé
se oÏenil a na jafie bude mít v Mûstském di-
vadle Brno premiéru jeho nová hra, muzikál
Divá Bára. 

âím zaãít? Pfiece jen mi nedá Ïenská zvûda-
vost a zeptám se na va‰i svatbu...
Zfiejmû va‰i zvûdavost neuspokojím tak ze‰i-
roka, jak byste chtûla. Svatba se slavila 
v nejuÏ‰ím rodinném kruhu, jak se slu‰í za
okolnosti, Ïe je Ïenich star˘ tfii ãtvrti století.
NovomanÏelka mlad‰í témûfi o ãtvrtstoletí by
si asi zaslouÏila hluãnûj‰í prÛbûh, ale nepotrpí
si na okázalost. Pokud jde o elektronickou
po‰tu, na jedno blahopfiání zasvûcencÛ pfiipa-
daly ãtyfii maily nebo esemesky t˘kající se
volby generálního fieditele âeské televize.
U Ïen je‰tû zÛstaneme. Divá Bára. âím vás
pfiitahuje, proã padla volba právû na drama-
tizaci tohoto titulu?
Povídka BoÏeny Nûmcové mû zaujala uÏ 
v sedmdesát˘ch letech minulého století, a to
aktuálním konfliktem takzvaného normál-
ního ãlovûka s pfiedsudeãn˘m a konformním
prostfiedím. Bára nosí prádlo, jaké jí vyho-

vuje, a ne jaké ukládá dobová konvence.
Myslí si, Ïe vdávat se bez lásky je zkáza, 
i kdyÏ podle mínûní vût‰iny jsou dÛleÏitûj‰í
jiné pohnutky. Je dokonce ochotna se za svou
my‰lenku angaÏovat, a to velmi zostra, aÏ do
krve – a vydá se tím v nebezpeãí, Ïe ji její
obec, na pohled tak idylická, málem lynãuje. 
Text uÏ je definitivní?
ReÏisér Juraj Nvota i dramaturgové jej ãetli,
skladatelé Milo‰ ·tûdroÀ a Leo‰ Kuba na pís-
Àov˘ch textech uÏ pracují a nevznesli zá-
vaÏnûj‰í pfiipomínky. Dramaturgynû Latzková
a dramaturg ·otkovsk˘ nad ním ostatnû se
mnou pfiedtím strávili hodnû ãasu a velice mi
pomohli nároãnou kritikou a inspirativními
podnûty. Chystám se samozfiejmû vloudit na
zkou‰ky, poslouchat a upravovat, co bude
tfieba. Text není do premiéry nikdy defini-
tivní.
Doãetla jsem se, Ïe nepÛjde jen o pouhé pfie-
vedení Divé Báry na jevi‰tû, ale Ïe jste se ne-
chal inspirovat i osudy její autorky, BoÏeny
Nûmcové. I ona cel˘ Ïivot bojovala s neto-
lerancí a nepochopením okolí (pravda je, Ïe
nevím, jestli umûla plavat(:-))... V ãem v‰em
vidíte jejich podobnost? 
Co se t˘ãe plavání, soudím, Ïe paní BoÏenû
nebylo toto umûní cizí vzhledem k tomu, jak
holdovala lázním a koupelím ve studené

S manÏelkou
na premiéfie

lidové hry MojÏí‰,
reÏie: Hana Bure‰ová
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vodû, zejména kdyÏ se dlouhodobû necítila
zdravá. Ale váÏnû: jsem pfiesvûdãen, Ïe na
rozdíl od jin˘ch sv˘ch próz vtûlila do Báfiina
pfiíbûhu velk˘ kus svého stfietnutí s netole-
rantní spoleãností. Byla v‰ak laskavá nebo se
o laskavost usilovnû pokou‰ela, a tak Báru
sice nakonec nechala odejít z rodného Vestce,
ale její konflikt se spoluobãany nevyhrotila
do krajnosti. Zato já jsem se o to troufale po-
kusil: Báfiina bába byla jako ãarodûjnice upá-
lena, Báfiina matka jako úchvatnû krásná
Ïena mátla hlavy místním muÏÛm a Báru
zplodila se starostou, pfiitom jako vesnická lé-
ãitelka zaznamenala i pováÏliv˘ neúspûch 
a popudila tûmito dvûma epizodami obec
proti sobû. Bára, kterou rovnûÏ podezírají 
ze stykÛ s pekeln˘m Ïivlem, se pfiestrojí do
sugestivní ìáblovy podoby a k smrti vydûsí

pana správce, jenÏ u mû není pfiihloupl˘ ple-
‰at˘ tlusÈoch, n˘brÏ situovan˘ elegán nevûfiící
na stra‰idla a pfiislíbiv‰í obãanÛm velkou do-
taci u pfiíleÏitosti svatby s Báfiinou kamarád-
kou. Ta ho v‰ak nemiluje a Bára ho donutí na
Ïenitbu rezignovat. Nezlobila byste se i vy
jako vestecká obãanka alespoÀ trochu na Bá-
ru, Ïe obec její vinou nakonec dotaci nedostala?
Divá Bára patfií do povinné ãetby, coÏ
mnohé studenty automaticky odrazuje od
toho, aby útlou novelu vÛbec vzali do ruky.
Jak byste je pfiesvûdãil, aby aspoÀ pfii‰li do
divadla? V ãem je, ãi spí‰e bude, va‰e Divá
Bára souãasná?
Systém povinné ãetby je zgruntu ne‰Èastn˘,
navíc zatíÏen˘ posedlostí prastar˘mi tituly, je-
jichÏ souãasn˘ smysl buì vÛbec nelze nalézt,
nebo to uãitelé neumûjí. âíst se má souãasná

Autor muzikálu Nana,
reÏie: Petr Kracik,
na premiéfie dûkuje
pfiedstavitelce hlavní role
Alenû Antalové
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literatura, jen ona mÛÏe b˘t branou k proÏitku
historie, nikoli naopak. Zmûnit tu letitou ano-
málii Ïel neumím. SnaÏím se vyprávût dávn˘
pfiíbûh Ïiv˘m jazykem a nazírat jej dne‰níma
oãima. Jak˘ma taky jin˘ma bych se mûl dívat?
Jiné neÏ dne‰ní nemám. Znám nûkolik Ïen,
jejichÏ osud je srovnateln˘ s Báfiin˘m. Dou-
fám, Ïe dobrá povûst Mûstského divadla a je   -
ho vstfiícné obecenstvo mi pomohou. 
Divá Bára je konkrétnû s Brnem jiÏ jednou
provÏdy spjata. V nesmrtelné filmové po-
dobû ji ztvárnila brnûnská hereãka Vlasta
Fialová a její krása pro mnohé pfiedurãila
pfiedstavu Báry jednou provÏdy. Máte vy
sám nûjakou pfiedstavu o tom, jak by mûla
Bára vypadat? Kterou here ãku byste pfií-
padnû obsadil vy?
·éf Mo‰a, kter˘ jinak na‰emu tvÛrãímu t˘mu
ani jin˘m t˘mÛm nezasahuje do práce, vyslo-
vil pfiátelskou radu, abychom volili mladou
pfiedstavitelku. V souboru Mûstského divadla
takové dámy jsou a v˘bûr je na reÏisérovi. Já
mohu pfiitom jen kibicovat. 
KdyÏ uÏ jsme zaãali o Ïenách, jak˘ je vá‰
Ïensk˘ ideál? Bára byla smûlá, energická,
nebojácná – to obvykle neb˘vají Ïeny, které
muÏi vyhledávají, protoÏe z nich mívají tro-
chu strach... 
Osud BoÏeny Nûmcové vypovídá v˘mluvnû
o nárazu sebevûdomé, talentované, vá‰nivé 
a opravdové Ïeny na mnohostrann˘ a mno-
hoznaãn˘ typ ãeského omezence, aÈ to byl
vzdûlanec, b˘val˘ voják, básník, majitel pivo-
varu nebo student medicíny, ãasto muÏi opl˘-
vající zároveÀ malou du‰í. Ale ruku na srdce:
Ïena, která dovedla od maliãkého dítûte utéct
v noci za milencem kamsi za Prahu, musela
manÏela – respicienta finanãní stráÏe vydûsit
milostn˘mi bûsy ovládajícími obãas její du‰i.
Paní reÏisérka Olga Sommerová se mû kdysi
v rámci dokumentární ankety zeptala, zda
bych se odváÏil s takovou Ïenou si nûco zaãít,
kdyby se ocitla na mé cestû. Odpovûdûl jsem
popravdû, Ïe sotva. Vím totiÏ, Ïe by to ne-
mohlo b˘t jen „nûco“. Má Ïena je také velmi
opravdová, svobodomyslná a citlivá, schopná
z lásky osudovû riskovat, ale je jiná – a tak,
jak fiekl ·vejk: „Kdyby jsou chyby, pane vach-
majstr.“
Není to tak dávno, co jste v nûkterém rozho-

voru pfiiznal, Ïe den, kdy nemÛÏete pracovat,
je pro vás ‰patn˘ a Ïe v hlavû nosíte je‰tû
dal‰í námûty na divadelní hry. Nebojíte se,
Ïe v‰echno teì pfieválcuje práce pro âeskou
televizi, která vás v pozici nového ‰éfa Rady
âT ãeká?
Práce pro Radu âeské televize podle mû ne-
ohrozí mé spisování. Zvykl jsem si b˘t ukáz-
nûn˘, nepl˘tvat ãasem a m˘ch tfiiaosmdesát
kilo se nedá jen tak pfieválcovat. Ostatnû uvi-
díme…
TakÏe va‰e pfiání do va‰í leto‰ní „nové se-
zony“ zní:
Sedat na zkou‰kách hry o Leo‰i Janáãkovi,
kterou podle mého scénáfie pfiipravuje na 
leto‰ní listopad reÏisér Vladimír Morávek 
v Huse na provázku, a b˘t mu k ruce. Pfiipra-
vit kniÏní svazek star‰ích ãasopisecky publi-
kovan˘ch literárnûhistorick˘ch statí âítanka
pro dospûlé, dokonãit poslední kapitolu
vzpomínek chystan˘ch pod názvem Co na
sebe vím, dokonãit divadelní hru na shake-
spearovské téma a obstát jako pfiedseda
Rady âeské televize, jehoÏ programem je kri-
tiãnost. ZároveÀ neztratit kvÛli rozepsan˘m
textÛm a zapoãat˘m povinnostem smysl pro
radost z pfiítomné chvíle. 

Foto: jef Kratochvil
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PřiPravuJeme výkřiky do tmy

Andrew Bovell
V¯K¤IKY DO TMY
Psychologick˘ thriller o sexu, lÏích 
a tajnostech
Leon je Ïenat˘ se Sonjou. Pr˘ ‰Èastnû. Jane
Ïije v manÏelství s Petem. Pr˘ ‰Èastnû. Jed-
noho veãera se Leon seznámí s Jane, odejdou
do laciného hotelu a vyspí se spolu. TéhoÏ ve-
ãera se Sonja seznámí s Petem, odejdou do
laciného hotelu a moc nechybí, aby se spolu
vyspali také. Na poãátku je tedy dvojí cizo-
loÏství, dokonané a nedokonané, mající své
dÛsledky: jedno manÏelství posílí, druhé os-
labí k rozpadu. Urãuje se tak téma hry: úskalí
ãi problémy partnersk˘ch vztahÛ, krize stfied-
ního vûku, zrada dÛvûry, láska a nevûra.
Vlastní dûj se v‰ak ubírá na první pohled ji-
n˘mi cestami. Ale jen na první pohled. Psy-
choterapeutka Valerie má za manÏela Johna
a pocit, Ïe se od sebe vzdalují. Jako pacientka
k ní chodí Sarah. Kdysi opustila snoubence
Neila – zãistajasna, tûsnû pfied svatbou, bez
vysvûtlení se vytratila z jeho Ïivota. Po letech
Neil tuto svou Ïivotní lásku znovu potká, ale
Sarah se tváfií, Ïe ho nezná. Jednoho rána
Leon najde na mofiské pláÏi Neilovy boty.
Utopil se snad? Jednou v noci se Valerii na
odlehlé silnici porouchá automobil. Marnû se
pokou‰í dovolat manÏelovi: není snad John 
o pÛlnoci doma, a pokud opravdu není, 
kde vlastnû je? Vystresované Valerii zastaví 
s autem Nick, soused Jane a Peta. Valerie ho
poprosí o svezení, nastoupí k nûmu do auta,
domÛ se v‰ak nedostane. UÏ nikdy. Zmizela.

Byla snad zavraÏdûna? A pokud ano, tak
proã? Leon, kter˘ je detektivem u krimi-
nálky, hledá vysvûtlení a viníka... Hra osciluje
mezi psychologick˘m dramatem a kriminál-
ním pfiíbûhem. To prvé komplikuje zámûrná
nejasnost motivací, to druhé zámûrná tajem-
nost okolností. Divák je tak udrÏován v gra-
dovaném napûtí, které mu aÏ do konce
nedovolí vydechnout.
Andrew Bovell, jeden z nejúspû‰nûj‰ích au-
stralsk˘ch dramatikÛ souãasnosti, dÛmyslnou
kompozicí na zpÛsob propletence ãi sloÏitého
labyrintu milostn˘ch pomûrÛ, emocí, lÏí a taj-
ností postupnû skládá jen zdánlivû nesou-
visející v˘seky ze Ïivota devíti postav v uce-
lenou mozaiku s docela neoãekávan˘m vy-
ústûním, ve strhující pfiíbûh jdoucí aÏ na dfieÀ
vztahÛ mezi pohlavími. Sám o své hfie fiekl:
„Myslím, Ïe vypovídá cosi o jisté ãlovûãí ne-
dokonalosti, o mravní vadû ãi morální sla-
bosti, chcete-li, slabosti, k níÏ jsme v‰ichni
náchylní jednodu‰e proto, Ïe jsme lidské by-
tosti. Právû o tragick˘ch dÛsledcích takov˘ch
slabostí je tento pfiíbûh.“ A dodal: „Zajímá
mû podstata lidsk˘ch vztahÛ, a také pro -
blémy, které lidské vztahy pfiiná‰ejí, protoÏe
dvû rÛzné individuality si nikdy nebudou
opravdu a beze zbytku rozumût. Jsou chvíle,
kdy mÛÏeme toho druhého zahlédnout, ale
vût‰inou jsme si vzdáleni jako dva ostrovy.“
Po premiéfie v Sydney (1996) si hra na‰la
cestu k divákÛm po celém svûtû: od Auck-
landu pfies Lond˘n a New York po PafiíÏ,
Hamburg, Amsterdam, etc. Doãkala se téÏ
úspû‰ného filmového zpracování pod názvem
Lantana (2001).
ReÏie: Stanislav Mo‰a. Scéna: Jaroslav Mil-
fajt. Kost˘my:Andrea Kuãerová. Hrají: Petr
·tûpán (Leon),Viktor Skála (Pete), Pavla Vi-
tázková (Sonja),Markéta Sedláãková (Jane),
Lenka Janíková (Valerie), Martin Havelka
(John), Eva Ventrubová (Sarah), Robert
Jícha (Neil) a Tomá‰ Sagher (Nick).
Premiéra: 22. fiíjna na âinoherní scénû MdB.
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Franti‰ek Vodseìálek, Hana Bure‰ová, 
·tûpán Otãená‰ek: 
MOJÎÍ·
Biblickou hru o MojÏí‰ovi, jeden z nejkrás-
nûj‰ích textÛ ãeského lidového divadla z Pod-
krkono‰í, napsal v roce 1811 Franti‰ek
Vodseìálek ze Staré Vsi u Vysokého nad Ji-
zerou. Tento ‰vec a pfiíleÏitostn˘ zedník,
kter˘ se nauãil ãíst a psát aÏ ve sv˘ch ãtyfiiceti
letech, v roce 1809 poprvé nav‰tívil divadlo
v Praze a pod vlivem silného záÏitku se roz-
hodl sám psát divadelní hry. V zimû je nacvi-
ãoval se sv˘mi sousedy a v létû organizoval
jejich provedení pod ‰ir˘m nebem za úãasti
celé vesnice i okolí. S pouÏitím písní a hudby
Petra Skoumala hra laskav˘m, prost˘m zpÛ-
sobem vypráví o jednom z nejpÛsobivûj‰ích
biblick˘ch pfiíbûhÛ. Snoubí se v ní sugestivní
podobenství o ãtyfiicetiletém hledání zemû
zaslíbené komentované mile znevaÏujícím
komentáfiem pravého ãeského ka‰párka. Ko-
notace i pfiesah pfiedstavení by mûly spoleãnû
evokovat i na‰i souãasnou touhu po nalezení
harmonické spoleãnosti.  
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Igor Ondfiíãek, Michal Isteník, Jifií
Mach, Viktor Skála, Ladislav Koláfi, Rastislav
Gajdo‰, Jan Mazák, Alan Novotn˘, Ivana
VaÀková, Eva Ventrubová, Hana Kováfií-
ková, Evelína Kachlífiová a dal‰í.

Martin Doepke, Elke Schlimbach, 
Grant Stevens, Christian Bieniek,
Hans Holzbecher, Andrea Friedrichs:
KRÁSKA A ZVÍ¤E
Kdo by neznal Krásku a zvífie, jednu z nej-
krásnûj‰ích evropsk˘ch milostn˘ch pohádek?
Po slavn˘ch zpracováních obnovil na poãátku
devadesát˘ch let zájem o tuto látku disneyov-
sk˘ film reÏiséra Kirka Wise. ZároveÀ s jeho
divadelní verzí se v‰ak objevila na evrop-
sk˘ch prknech i neménû zdafiilá verze z nû-
mecké muzikálové kuchynû. Jejím autorem
je vynikající nûmeck˘ skladatel a aranÏér
Martin Doepke, kter˘ ve spolupráci s libre-
tistou Christianem Bieniekem a textafii Elke
Schlimbachovou a Grantem Stevensem vy-

tvofiil vskutku pozoruhodné dílo. Kráska 
a zvífie po mimofiádnû úspû‰né nûmecké pre-
miéfie v Kolínû nad R˘nem roku 1994 absol-
vovala nûkolik zdafiil˘ch turné po celém
Nûmecku – nejnovûj‰ím bylo úspû‰né turné
Mûstského divadla Brno v reÏii Stanislava
Mo‰i a choreografii Igora Barberiãe po Lu-
cembursku, Nûmecku, ·v˘carsku, Itálii a Ra-
kousku. 
Hlavní inovací pfiíbûhu o kupci, kter˘ upadne
do spárÛ obávaného, zrÛdnû vyhlíÏejícího
vládce opu‰tûného zámku a musí mu pfiislíbit
za vysvobození jednu ze sv˘ch tfií dcer, je jeho
lokalizace – pÛvodnû francouzská pohádka je
zafiazena do ospalého prostfiedí typicky nû-
mecké vesniãky. 
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Luká‰ Janota nebo Du‰an Vitázek, Ka-
tefiina Krejãová nebo Ivana Skálová, Radka
Coufalová nebo Markéta Sedláãková, Johana
Gazdíková nebo Hana Holi‰ová, Mária Lal-
ková nebo Marta Prokopová, Lenka Janí-
ková nebo Tereza Martinková, Kristián
Pekar nebo Ale‰ Slanina, Jifií Hork˘ nebo
Zdenûk Junák a dal‰í.

Howard Ashman, Alan Menken: 
KVÍTEK Z HORRRORU
Kvûtináfiství pana Mushnika je zapadl˘ krá-
mek, kam málokdy zavítá zákazník. I proto
je jeho majitel nevrl˘ a málokdy se usmûje na
své dva pomocníky – zbrklého naivu Sey -
moura a sladkou, Ïivotem pronásledovanou
Audrey. V‰e se v‰ak zmûní, kdyÏ Seymour
jednoho dne, právû bûhem zatmûní slunce,
koupí v jednom exotickém obchodû zvlá‰tní
rostlinu. Rostlinu, kterou je‰tû nikdy nevidûl,
jejíÏ jméno nenalezl v Ïádn˘ch moudr˘ch kni-
hách, rostlinu, jeÏ zaviní zmûnu v Ïivotech
v‰ech pfiítomn˘ch. Seymour ji pojmenuje Au-
drey 2, na poãest dívky, s níÏ se dennû po-
tkává a kterou platonicky miluje, která v‰ak
chodí se sadistick˘m stomatologem Orinem.
Staãí malá chvilka, kdy se ve v˘loze kvûtináfi-
ství tato zvlá‰tní rostlina objeví a rázem se
dvefie obchodu netrhnou. Pokladna se zaãíná
plnit, ale Audrey 2 zaãíná vadnout, dokud
Sey mour náhodou nepfiijde na to, po jaké
vláze jeho kytiãka touÏí. Lidská krev! Sey-
mour pro ni zaãne shánût potravu, kvûtina
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činoherní scéna hudební scéna

1.10. škola základ životaso 19.30 Z2011

2.10. škola základ životane 19.30 T2011

3.10. škola základ životapo 19.30

4.10. dobře rozehraná partieút 19.30

7.10. dobře rozehraná partiepá 18.00 PP1

8.10. sugar! (někdo to rád horké)so 19.30

9.10. sugar! (někdo to rád horké)ne 18.00

11.10. mojžíšút 19.30 C2

12.10. mojžíšst 19.30 AB3

13.10. mojžíščt 19.30 A4

14.10. mojžíšpá 19.30 C5

16.10. dobře rozehraná partiene 19.30 E7*

21.10. výkřiky do tmypá 14.00

21.10. výkřiky do tmypá 19.30 E5

22.10. výkřiky do tmyso 19.30 P

23.10. výkřiky do tmyne 19.30

24.10. výkřiky do tmypo 19.30 AB1

25.10. výkřiky do tmyút 19.30 E2

26.10. výkřiky do tmyst 19.30 A3

27.10. výkřiky do tmyčt 19.30 AB4

28.10. brouk v hlavěpá 18.00

29.10. brouk v hlavěso 18.00

30.10. mojžíšne 19.30 E7

1.10. kráska a zvířeso 15.00

1.10. kráska a zvířeso 19.30 A6/AB6

2.10. kráska a zvířene 15.00

2.10. kráska a zvířene 19.30 D/E7

3.10. kráska a zvířepo 18.00

4.10. kráska a zvířeút 19.30 A2/AB2

5.10. kráska a zvířest 18.00

6.10. kráska a zvířečt 19.30 C4

7.10. kráska a zvířepá 19.30 A5/AB5

9.10. Jméno růžene 19.30

10.10. Jméno růžepo 18.00 PPP/P18

12.10. les misérables (bídníci)st 19.30

13.10. les misérables (bídníci)čt 18.00

14.10. les misérables (bídníci)pá 18.00

17.10. kvítek z horrrorupo 19.30

18.10. kvítek z horrroruút 18.00

20.10. Probuzení jaračt 19.30

21.10. Probuzení jarapá 18.00

24.10. mozart!po 19.30

25.10. mozart!út 18.00

26.10. mozart!st 18.00

28.10. chicagopá 19.30

29.10. chicagoso 19.30

30.10. chicagone 18.00* náhradní termín abo skupiny minulé sezony

Sugar! 
(Někdo to rád horké)

Chicago

Program říJen

18
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Program listoPad

činoherní scéna hudební scéna

1.11. mojžíšút 19.30 E2

2.11. brouk v hlavěst 19.30

3.11. škola základ životačt 19.30 zadáno

4.11. škola základ životapá 19.30 A2011

5.11. škola základ životaso 19.30 M2011

6.11. sugar! (někdo to rád horké)ne 15.00

6.11. sugar! (někdo to rád horké)ne 19.30

7.11. dokonalá svatbapo 19.30

9.11. dobře rozehraná partiest 19.30

10.11. mojžíščt 18.00

11.11. mojžíšpá 19.30 E5

12.11. mojžíšso 19.30 AB6

13.11. výkřiky do tmyne 19.30 D

14.11. výkřiky do tmypo 19.30 A1

15.11. dokonalá svatbaút 19.30

16.11. my Fair lady (ze zelňáku)st 19.30

17.11. my Fair lady (ze zelňáku)čt 14.00

17.11. my Fair lady (ze zelňáku)čt 19.30

18.11. charleyova tetapá 19.30

20.11. charleyova tetane 19.30

22.11. sluha dvou pánůút 19.30

23.11. my Fair lady (ze zelňáku)st 19.30 zadáno

24.11. škola základ životačt 19.30 zadáno

27.11. betlémne 15.00

27.11. betlémne 19.30

28.11. škola základ životapo 19.30 r2011

29.11. škola základ životaút 19.30 X2011

30.11. výkřiky do tmyst 19.30 AB3

26.11. betlémso 19.30

PrEMiérA vEřEjná gEnErálKA HOsTOvání DErniérA

19

JEKYLL A HYDE
romantick˘ muzikál
Od roku 1886, kdy Robert Louis Stevenson publiko-
val svou novelu Podivn˘ pfiípad doktora Jekylla 
a pana Hydea, vzru‰uje tento pfiíbûh mysl autorÛ, ãte-
náfiÛ i divákÛ po celém svûtû. Postihuje totiÏ v geniální
metafofie odvûké tíhnutí lidstva k dobru i zlu a zápas,
kter˘ mezi tûmito dvûma póly v kaÏdém z nás pro-
bíhá. Má doktor Jekyll ‰anci zvítûzit nad sv˘m dru-
h˘m já, v˘lupkem v‰eho zla Edwardem Hydem, kter˘
s ním nane‰tûstí sdílí totéÏ tûlo? Muzikál skladatele
Franka Wildhorna a libretisty Leslie Bricusseho na
toto téma slavil jiÏ velké úspûchy po celém svûtû. Str-
hující pfiíbûh v ohromující dekoraci, v˘jimeãné he-
recké a pûvecké pfiíleÏitosti ãiní z jeho uvedení
v na‰em divadle dal‰í mimofiádnou pfiíleÏitost zaÏít to
nejv˘znamnûj‰í, co svûtové hudební divadlo souãas-
nosti nabízí.
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Petr Gazdík nebo Du‰an Vitázek, Ivana VaÀ-
ková nebo Viktória Matu‰ovová, Johana Gazdíková
nebo Hana Holi‰ová, Milan Nûmec nebo Karel
·karka, Ladislav Koláfi nebo Milan Lindner a dal‰í.

16.11. Jekyll a hydest 19.30 A3/AB3

6.11. zdenek merta u klavírune 20.00

6.11. zdenek merta u klavírune 18.00

17.11. Jekyll a hydečt 14.00

17.11. Jekyll a hydečt 19.30 C4

18.11. Jekyll a hydepá 19.30 A5/AB5

19.11. Jekyll a hydeso 19.30 P

20.11. Jekyll a hydene 19.30 D/E7

21.11. Jekyll a hydepo 19.30 A1/AB1

22.11. Jekyll a hydeút 19.30 A2/AB2

23.11. Jekyll a hydest 19.30

24.11. Jekyll a hydečt 19.30 A4/AB4

25.11. Jekyll a hydepá 19.30 C5/E5

26.11. Jekyll a hydeso 15.00

26.11. Jekyll a hydeso 19.30 A6/AB6

27.11. Jekyll a hydene 18.00

28.11. Jekyll a hydepo 19.30

29.11. Jekyll a hydeút 19.30 C2/E2

30.11. Jekyll a hydest 19.30
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roste, cel˘ svût se o zvlá‰tní rostlinu zajímá,
její majitel se stává slavnou osobností a snaÏí
se tajit, jakou pfií‰eru vlastnû vypûstoval.
Muzikálovou ãernou komedii vytvofiili Ho-
ward Ashman (libreto) a Alan Menken
(hudba) podle nízkorozpoãtového americ-
kého filmu z roku 1960. Autofii pfiíbûh upra-
vili, pfiipsali rock’n’rollovou hudbu ve stylu
60. let a uvedli v roce 1982 na off-Broadwayi.
Od té doby se muzikál proslavil po celém
svûtû a v roce 1986 se doãkal i své slavné, fil-
mové verze v reÏii Franka Oze.
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Alena Antalová nebo Markéta Se d-
láãková, Luká‰ Janota nebo Jakub Uliãník,
Tereza Martinková nebo Svetlana Slováková,
Hana Holi‰ová nebo Ivana Skálová, Zdenûk
Bure‰ nebo Miloslav âíÏek, Martin Havelka
nebo Igor Ondfiíãek, Du‰an Vitázek, Marta
Prokopová nebo Michaela Horká a dal‰í.

Steven Sater, Duncan Sheik: 
PROBUZENÍ JARA
„PÛsobivé svícení ve fortelné reÏii, syté 
hudební aranÏmá, nápaditá choreografie 
a v‰echny pûvecké v˘kony dûlají z brnûnského
Probuzení jara mistrn˘ divadelní kousek. 
A také zar˘vající se diváck˘ záÏitek...“

L. Mareãek, MF Dnes
Pfiíbûh skupiny mlad˘ch lidí na sklonku 19.
století na motivy kontroverzní hry Franka
Wedekinda v adaptaci Stevena Satera a Dun-
cana Sheika nab˘vá naprosto souãasn˘ cha-
rakter a jeho poselství je alarmující. Stále Ïivé
mezigeneraãní problémy mezi rodiãi a dûtmi,
mezi dûtmi a uãiteli ad. – osobní ambice,
touhy, frustrace, komplexy, rebelantství, ne-
informovanost, naivita, pokrytectví, vzájemné
nepochopení, pfiedsudky, malomû‰ Èáctví – to
v‰e, vãetnû sexuality a prvních erotick˘ch zá-
ÏitkÛ, je tu odkryto s odvahou, nekompromis-
ností a pfiirozeností mlad˘m lidem vlastní. 
Svûtovû uznávan˘ muzikál získal sedm pres-
tiÏních divadelních cen Tony. Dílo, které do-
káÏe rozesmát i dojmout, se uÏ ãtyfii roky po
své premiéfie na Broadwayi pfiedstavuje divá-
kÛm v jihomoravské metropoli.  
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jifií Mach nebo Ondfiej Bábor, Vojtûch

Blahuta nebo Luká‰ Janota, Ján Jackuliak
nebo Jakub Uliãník, Radek Novotn˘ nebo
Vladimír ¤ezáã, Jakub Przebinda nebo
Luká‰ Vlãek, Tomá‰ Novotn˘ nebo Viktor
Polá‰ek nebo Ale‰ Slanina, Svetlana Slová-
ková nebo Ivana Skálová, SoÀa Jányová
nebo Tereza Martinková, Hana Holi‰ová
nebo Michaela Horká, Irena Konvalinová
nebo Jana Musilová, Zdenûk Junák nebo
Milan Nûmec a dal‰í. 
Vhodné pro mládeÏ od patnácti let.

John Kander, Fred Ebb, Bob Fosse:
CHICAGO 
Muzikál Chicagomá v‰echno, co ãiní Broad-
wayské produkce v˘jimeãn˘mi – aÏ pohád-
kov˘ pfiíbûh o slávû, ‰tûstí, kráse, bohatství a
láskách, to v‰e propojeno nesmr teln˘mi hity
doprovázen˘mi dech beroucími taneãními
ãísly. Bylo jen otázkou ãasu, kdy se toto
fenomenální dílo vrátí na na‰e jevi‰tû. Jeho
ãeská premiéra se totiÏ kona la právû v DbM
v roce 1978. 
Satirick˘ muzikál, kritizující zkorumpovanou
a zloãinem a jazzem prod chnutou spoleãnost
dvacát˘ch let v Chicagu podle hry M. D.
Watkinsové napsali Bob Fosse a Fred Ebb
s hudbou Johna Kandera. Hlavní postavy,
vraÏedkynû a po slávû touÏící krásky Velma
Kellyová a Roxie Hartová se setkávají v Ïen-
ské vûznici a s pomocí proslulého advokáta
Billyho Flynna v‰emi (pfiedev‰ím Ïensk˘mi)
zbranûmi zde bojují o pfiední stránky novin a
titul „vraÏedkynû t˘dne“.
Jiskfiiv˘ humor, humorná nadsázka i mrazivá
atmosféra v muzikálu plném jazzu!
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Svetlana Slováková nebo Ivana VaÀ -
ková, Radka Coufalová nebo Ivana Skálová,
Petr Gazdík nebo Du‰an Vitázek, Milan
Nûmec nebo Luká‰ Vlãek, Alena Antalová
nebo Markéta Sedláãková, Vojtûch Blahuta
nebo Karel ·karka, Hana Holi‰ová nebo
Mária Lalková, Eva Jedliãková nebo Hana
Kováfiíková, Lenka Janíková nebo Veronika
Kloubková, Andrea Bfiezinová nebo Johana
Gazdíková, Jifií Mach nebo Ale‰ Slanina 
a dal‰í.

20
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Portrét

ivana skálová
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VE SVÉ, ZATÍM KRÁTKÉ, KARIÉ¤E
JE IVANA SKÁLOVÁ UÎ DRUHOU KRÁSKOU
Urãitû si pamatujete na úspû‰nou inscenaci
·kola základ Ïivota. Mladá talentovaná he-
reãka Ivana Skálová tam hraje tfiídní krásku
Irmu Jánskou, v nejnovûj‰í inscenaci Stani-
slava Mo‰i (reÏijní koncepce) a Stana Slováka
(reÏie) Kráska a zvífie hraje krásku titulní.
Mezi obûma kráskami hereãka vidí radikální
rozdíl. Zatímco tfiídní kráska, fiíká Ivana, je
ponûkud jednodu‰‰í, „taková ta bohuÏel ne-
chvalnû proslulá blond˘nka“, má muzikálová
Kráska v‰echny kladné vlastnosti, které mÛÏe
Ïena mít. Blond vlasy napomáhají jemnému
zjevení novû uvádûné Krásky, fiíká její pfied-
stavitelka Ivana Skálová. Alternuje s Katefii-
nou Krejãovou. Ivana uÏ pfiestává poãítat své
vût‰í role, za tu dosud nej nej povaÏuje po-
stavu Roxie z muzikálu Chicago. Do stálého
angaÏmá ve zdej‰ím divadle nastoupila teprve
v fiíjnu 2009, ale uÏ od jara excelovala v ná-
roãné titulní roli muzikálu Evita. Tehdy 
konãila studia na JAMU. Valtická rodaãka
vy rostla v Uherském Hradi‰ti, kde do sebe
nasála lidov˘ kum‰t. Tanãí, hraje na housle,
dodnes je sólistkou v cimbálce. Kráska v nové
muzikálové pohádce se jmenuje Bella.

âím je pro vás postava Belly v˘jimeãná?
V˘jimeãná i nároãná. V tom, Ïe je ve v‰ech
smûrech kladná. Asi vût‰ina hereãek vám po-
tvrdí, Ïe snaz‰í je hrát záporné role. Mnû to
ale nevadí, jsem i v soukromém Ïivotû opti-
mista. Jediné, co nemám ráda, kdyÏ mne
nûkdo ‰katulkuje do rolí princezen. Roli
krásné Belly si uÏívám, je mi sympatická,
blízká.
Pamatujete se na tuto pohádku z dûtství?
Nebála jste se jako holãiãka, Ïe vám taky
nûkdy budou nutit o‰klivého Ïenicha? 
O Ïenichovi jsem jako malá nepfiem˘‰lela.
Ale je pravda, Ïe celkovû si na tuto pohádku
vzpomínám jen matnû, vybavuji si jen pár
úryvkÛ. Matnû si vzpomínám na jednu filmo-
vou verzi, také znám v úryvcích verzi dis-
neyovskou z roku 1991, která je, myslím,
dne‰ním dûtem bliÏ‰í. Jedna malá holãiãka se
mû ptala, kdyÏ vidûla moje blond vlasy, jestli
budu mít na jevi‰ti hnûdé vlasy – právû podle
disneyovské krásky, jejíÏ tmavé vlasy vyni-
kaly na Ïlut˘ch ‰atech. 
Ve filmu i na divadle b˘vá moÏná nejvût‰ím
problémem v inscenaci Krásky a zvífiete zví-
fiecí maska. Ostatnû v Brnû není tato látka
ze staré evropské pohádky uvádûna poprvé,

22

S Du‰anem Vitázkem
v muzikálu Kráska a zvífie,

reÏie: Stano Slovák
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nemluvû o filmov˘ch verzích. Jak se vyvedla
maska v inscenaci Mûstského divadla Brno?
Nevidûla jsem je‰tû na‰i finální verzi (rozho-
vor vznikal 13. záfií), znám jen nûmeckou, fo-
tili jsme se na plakát. Pfiipadlo mnû, Ïe maska
jakoby zakr˘vala více neÏ pÛlku obliãeje zví-
fiete. Byla zvlá‰tnû vyboulená, aÏ mnû tro‰ku
evokovala podoba Hrbáãe ze Zvoníka od
Matky BoÏí. Nevidûla jsem zvífiecí masku,
n˘brÏ spí‰e deformaci lidskosti.
Bella není zrovna ãasto pouÏívané jméno 
v na‰ich konãinách, mnû evokuje krásnou
knihu francouzské spisovatelky Cécile
Aubry a následn˘ televizní seriál Bella a Se-
bastián. Bellou byla fenka alpského ãuvaãe. 
Zatím si mne nikdo z kolegÛ nedobíral s tím,
Ïe moje postava má jméno podle slavné
fenky. Jen ke konci pfiedstavení Stano dovolil
mal˘ fórek, zazní obrat, Ïe nûco stojí za sta-
rou belu. Ale není to vÛãi Krásce nijak uráÏ-
livé.
MÛÏe, podle vás, milovat krásná Ïena správ-
ného chlapa, i kdyÏ zrovna nevyniká fyzic-
kou krásou?
Myslím, Ïe ano. Mû uÏ se ptal asistent drama-
turgie, jestli preferuji krásn˘ zjev, nebo krásu
du‰e. Urãitû krásná du‰e je mnohem více neÏ
vzhled, kter˘ mÛÏe b˘t i pomíjiv˘.
Letos v ãervenci vy‰el vá‰ rozhovor v exklu-
zivním mûsíãníku Playboy. I kdyÏ má ne-
pomûrnû vy‰‰í náklad neÏ Dokofián, pfied po -
 kládám, Ïe vût‰ina divákÛ zdej‰ího divadla
ãte více právû Dokofián. Prozraìte, o ãem
jste v Playboy vyprávûla!
Redaktor Playboye mne oslovil, potfieboval
rozhovor do sekce Czech talent, je o ménû
znám˘ch talentovan˘ch dívkách âeské repu-
bliky. O novináfikách, hereãkách, zpûvaãkách,
taneãnicích. O tûch, které se neproslaví skrze
televizi. V dobû rozhovoru se pánÛm z Play-
boye náramnû hodily mé fotografie z insce-
nace Chicago – ani ne tak tématem, jako
spí‰e kost˘my. Jistû víte, Ïe jsem tam zachy-
cena ve spodním prádle. Trochu mne mrzí, Ïe
se o rozhovoru mnoho neví. ProtoÏe povídání
nebylo jen o mnû, n˘brÏ o Mûstském divadle
Brno. Redakce pánského ãasopisu hodnotí
ná‰ stánek Thálie velmi kladnû – oproti praÏ-
sk˘m divadlÛm. 
MÛÏete nûjakou zásadní konkrétní my‰lenku

ãi sdûlení z Playboye zopakovat i pro Doko-
fián?
Redaktofii kromû rozhovoru se mnou srovná-
vali brnûnskou a praÏskou produkci. Uvedli,
Ïe v Praze se zviditelní osobnost prostfiednic-
tvím rÛzn˘ch talentov˘ch soutûÏí, kter˘ch je
u nás uÏ nespoãet, jenÏe s herecko-muzikálo-
vou profesí nemají tito lidé nic spoleãného.
Ale jsou najednou známí. Zatímco na‰e di-
vadlo mÛÏe konkurovat opravdu svûtov˘m
produkcím, jeho vedení se nenechá obalamu-
tit pûkn˘mi tváfiemi z reklam, ze seriálÛ, ale
sází na profesionalitu sv˘ch svûfiencÛ. Tento
názor jsem redaktorovi Playboye potvrdila.
Hovofiila jsem také o inscenaci Chicago,
která je o slávû, o moci, o boji dostat se na ti-
tulní stránky. Na otázku, zdali Roxie byla
mojí vysnûnou rolí, jsem Playboyi odpovû-
dûla, Ïe o takové roli se mnû ani nesnilo, Ïe
je to pro mû témûfi top muzikálov˘ch rolí. Po-
stava Roxie je ãlenitá ve v‰ech v˘razov˘ch
sloÏkách, i pûveck˘ch. Muzikál Chicago patfií
podle mne k tomu nejlep‰ímu, co muzikálová
scéna Mûstského divadla nabízí. 

Jan Trojan, 
foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil
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LUCIE BROUâKOVÁ

V roce 1994 po premiéfie scénického oratoria
Bastard v historické budovû Národního di-
vadla v Praze ke mnû pfii‰la manaÏerka Mûst-
ského divadla Brno, za ruku drÏela krásnou
okatou dívenku, kterou mi pfiedstavila se
slovy: „Tohle je tvoje nová tisková mluvãí.“

Hned od poãátku se stala dominantní souãástí
na‰eho divadla. Pfies své mládí se vyznaãovala
naprosto v˘jimeãnou autoritou, zodpovûd-
ností a vûcností. Stejnû tak se vÏdy nechávala
nad‰enû strhnout inscenaãními v˘kony sv˘ch
kolegÛ. Milovala své divadlo, ale ráda nav‰tû-
vovala i produkce jin˘ch divadelních domÛ.
Pro svÛj rozhled a moudrost se spontánnû
stala úãastnicí na rozhodovacích procesech,
kter˘mi se Mûstské divadlo Brno vyvíjelo 
i pfies ãasy nepfiíznivé aÏ do své souãasné po-
doby. Jednoznaãnû se zaslouÏila o vysoce 
a v‰emi uznávan˘ umûleck˘ profil  MdB. Byla

témûfi v kaÏdodenním styku s tûmi, ktefií se 
o na‰e divadlo profesnû zajímali a ktefií o nûm
podávali mediální obraz. Vynikala nejen svou
nároãností vÛãi ostatním i sobû, ale v na‰em
divadle, které v mnohém Ïije jako rodina,
mûla i své nejbliÏ‰í Ïivotní pfiátele, se kter˘mi
umûla stejnû dobfie pracovat, jako se i radovat.
Svou ãinnost nepfieru‰ila ani v dobû tûhoten-
ství a následného matefiství, kdy práci vyko-
návala z domu a pfii pravideln˘ch náv‰tûvách
divadla. Úspû‰nû vychovávala i svého pûtile-
tého syna Adámka.

V nedûli 28. srpna 2011 byl tragick˘m zpÛso-
bem ukonãen její Ïivot. Stejnû tak,  jako milo-
vala své divadlo a lidi v nûm, byla i sama
v‰emi milovanou bytostí. 

V Lucii Brouãkové ztrácí Mûstské divadlo
Brno svou du‰i. Stanislav Mo‰a

in memory
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Ode‰la du‰e divadla
Strohá zpráva: ¤idiã obstaroÏní Volhy ne -
dal v nedûli pfied polednem u Rakvic pfied-
nost posádce jedoucí po hlavní silnici od
Bfieclavi ve Fiatu. ¤idiãka nehodu nepfieÏila. 
A údûsná skuteãnost: Lucie Brouãková. Du‰e
brnûnského Mûstského divadla, kde praco-
vala sedmnáct let. Jeho tisková mluvãí, skvûlá
manaÏerka. Tfiicet ‰est let. Matka pûtiletého
synka...
Zubatá brousí kolem té scény letos uÏ nûjak
podezfiele dlouho. Vzala s sebou herce Ladi-
slava Lakomého, Erika Parduse, Karla Jan-
ského. Tentokrát byla ale zvlá‰tû krutá. Je‰tû
pfied pár t˘dny uspofiádala Lucie pro novi-
náfie znamenitou prezentaci svûtové premi-
éry muzikálu PapeÏka Martina Christopha 
v reÏii Stanislava Mo‰i v nûmecké Fuldû.
Na pondûlí s ní mûl na ãtrnáctou hodinu
smluvenou pracovní schÛzku kolega Lubo‰
Mareãek kvÛli blíÏící se premiéfie MojÏí‰e
Hany Bure‰ové... Nejenom v Brnû znali Lucii
Brouãkovou jako nepfiedstavitelnû, nenahra-
ditelnû pracovitou, obûtavou, vtipnou, vÏdy -
cky usmûvavou. Pfiíãí se psát, Ïe tak si ji
budou lidi pamatovat. Ode‰la du‰e divadla.
Vhodnûj‰í slovo nenajdu.

Jifií P. KfiíÏ

Kdyby to byl fejeton, jmenoval by se Jak jsme 
chtûli jít na obûd. Cel˘ch tûch zatracenû málo
let, které jsme spolu strávili v jednom divadle,
jsme se s Luckou domlouvali, Ïe spolu nûkdy
v klidu na obûdû probereme v‰echno to, co
jsme chtûli a co jsme nezvládli pfii vzájemném
pfiedávání pracovních úkolÛ.
Pfiiznávám se, tahal jsem ji na obûd hlavnû já.
Bylo ostatnû pomûrnû tûÏké nechtít s ní trávit
ãas – byla... Tady jsem napsal dlouh˘ v˘ãet
Lucãin˘ch kvalit a zase jsem ho ‰krtnul, pro-
toÏe ten neúprosnû minul˘ ãas z nûho dûlá

hrst banalit. Kdo ji znal, dosadí si bez pro-
blémÛ sám, kdo ne, tomu nechÈ postaãí, Ïe to
byla – jak se fiíká u nás na severu – „baba jak
cyp“.  
Byli jsme za ty necelé tfii roky na obûdû cel-
kem dvakrát – Lucka, ranní ptáãe, obûdvala
vesmûs v ãasech, kdy já teprve pozvolna trávil
snídani, mlsounovi se s ní obãas nechtûlo do
bezlepkov˘ch jídelen, práce bylo taky dost,
zkrátka jsme se pravidelnû míjeli. Nic se ne-
dûlo, pokaÏdé kdyÏ mi napsala, Ïe ji to mrzí,
Ïe by ‰la, ale je uÏ po obûdû nebo Ïe se jí to
z jiného dÛvodu nehodí, psal jsem jí: „Nic se
nedûje – pfií‰tû!(smajlík)“. Pfií‰tû je bohuÏel
uÏ v jiném ãasoprostoru, smajlíky se poztrá-
cely jedné mizerné nedûle.
Na stole mi leÏí adresáfi v˘znaãn˘ch osob-
ností, kter˘m rozesíláme na‰i Roãenku. Furi-
antsky jsem Lucce slíbil, Ïe ho ve volné chvíli
aktualizuju. Nestihl jsem to stejnû jako ty
obûdy. LeÏí tam dál, jako nûmá pfiipomínka
toho, Ïe ve své podstatû Ïijeme (dokud s námi
nûco nezatfiese) jako bychom byli nesmrtelní
a pfied námi leÏel nedozírn˘ oceán ãasu. 
A není tu tisková mluvãí, v˘konná aÏ k ne-
snesitelnosti a pracovitá v mífie, na kterou by
mûl b˘t nûjak˘ paragraf, aby mi sv˘m vûcnû
ironick˘m stylem pfiipomnûla, Ïe uÏ to dávno
mûlo b˘t. Po jejím humoru, energii, nasazení,
schopnosti „nakopávat“ své okolí, po její
bfiitké vûcnosti a jejím neokázalém, ale ne-
sporném Ïenském ‰armu tady zeje propast
málem bezedná.
„AÏ si nás jednou nejvrchnûj‰í kritik zavolá“,
zpívali kdysi populární ãe‰tí bigbíÈáci – ale já
chci vûfiit, Ïe místo nemilosrdného kritika nás
ãeká nahofie osvícen˘ fieditel, kter˘ „si zaloÏil
divadlo a teì si bere ty nejlep‰í“, jak napsal
tûsnû po Lucãinû smrti v˘stiÏnû Petr Hlou‰ek.
Je-li tomu tak, budu klidnû trhat lístky a pu-
covat augustÛm stfievíce, jen kdyby to zname-
nalo, Ïe se s Luckou je‰tû jednou potkáme ve
stejném angaÏmá. Bylo by mi i napodruhé ctí.

Jan ·otkovsk˘
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PETR GAZDÍK: 
NEHRAJTE, VYPRÁVùJTE P¤ÍBùH
Na jevi‰ti Mûstského divadla v Brnû stojí uÏ
ãtrnáct sezon. A vlastnû je od poãátku spolu-
strÛjce zdej‰ího muzikálového zázraku. V po-
sledních letech uÏ zdaleka nejen coby
interpret. Herec Petr Gazdík se jako mladí-
ãek bl˘sknul v roli Tonyho ve slavné West
Side Story. K fiadû muzikálov˘ch i ãinoher-
ních rolí pfiibyla uÏ pfied sedmi lety funkce
‰éfa muzikálové sekce na matefiské scénû.
Léta Gazdík také koketuje s reÏií hudebních
titulÛ a navrch v‰eho jezdí se sv˘m ‰éfem 
Stanislavem Mo‰ou do Lond˘na nakupovat
muzikály. Nevracejí se s prázdnou, importo-
vali do Brna fiadu pozoruhodn˘ch titulÛ. 
Staãí vzpomenout muzikály jako âarodûjky
z Eastwicku, Probuzení jara ãi rodinn˘ titul
Mary Poppins, kter˘ Gazdík i reÏíroval. A Ïe
jako divadelník muzikálu rozumí, stvrdil
Gazdík tfieba vloni, kdy se stal drÏitelem
Ceny Thálie 2009 za svÛj mimofiádn˘ hereck˘
a pfiedev‰ím znamenit˘ pûveck˘ v˘kon v mu-
zikálu Bídníci. Hlavní postavu galejníka
Jeana Valjeana hraje dodnes.
Musí mû strhnout emoce
Vystudoval jste konzervatofi, pfie‰el na
JAMU, kde byl stále je‰tû novinkou obor
muzikálového herectví. Proã jste ‰kolu ne-
dokonãil?
Dostával jsem mnoho nabídek uÏ za studia.
Hrál jsem Essexe v AlÏbûtû Anglické se Zde-
nou Herfortovou. Následoval Tony ve West
Side Story nebo tfieba Des Grieux v Manon
Lescaut. Z úst tehdej‰ího dûkana jsem si vy-
slechl památnou vûtu: „Rozhodnûte se, jestli
chcete studovat Janáãkovu akademii múzic-
k˘ch umûní anebo b˘t hercem.“ Zasmál jsem
se a rozhodl se b˘t hercem. Ve tfietím roãníku
jsem musel tedy odejít.
Na tu zavrÏenou ‰kolu jste se v‰ak vrátil 
a studujete zde dnes divadelní management.
Slíbil jsem tehdy mamince, Ïe vysokou dodû-
lám. Dál uÏ je to prozaiãtûj‰í. V devatenácti
letech jsem zaãal podnikat a vûnovat se 
manaÏersk˘m aktivitám. VÏdycky jsem na
v‰echno musel, bez vzdûlání, pfiijít sám. Roz-

hodl jsem se proto své praktické zku‰enosti
roz‰ífiit také o teoretické vzdûlání.
Obhlédnûme tedy va‰e umûlecké podnikání
mimo matefiské divadlo…
V roce 1996 jsme s Romanem Vojtkem zalo-
Ïili G-Studio, nejprve jako dabingové studio,
postupnû se na‰e aktivity rozrostly na pro-
dukãní ãinnost. Nakonec v roce 1999 pfii‰la
nabídka na záchranu nahrávacího studia
Dukla sídlícího v prostorách brnûnského Sta-
dionu. Prostor jsme kompletnû zrekonstru-
ovali a vzniklo G-Studio Centrum. Malé
hudební divadlo spojené s velk˘m nahráva-
cím studiem. Odehráli jsme tu desítky repríz
projektu Viva Muzikál s Ïiv˘m 25ãlenn˘m or-
chestrem, kter˘ v té dobû nemûl u nás ob-
doby, 152 repríz muzikálu Jepti‰ky, kultovní
se stala komedie 1+1=3. V loÀském roce jsme
se, vzhledem k m˘m povinnostem v Mûst-
ském divadle, soustfiedili jen na nahrávání
hudby. Divadélko v‰ak s na‰í pomocí funguje
dál pod názvem Stadion multikulturák, a to
jako platforma pro brnûnská nezávislá di-
vadla.
Od roku 2004 jste se stal umûleck˘m ‰éfem
muzikálového souboru. Máte nûjaké vize,
kam ho chcete dovést?
Hlavní vize dal divadlu uÏ na poãátku Standa
Mo‰a. Já se snaÏím pfiispívat k roz‰ifiování to-
hoto pohledu, aÈ uÏ umûlecky ãi manaÏersky.
Soustfiedíme-li se na muzikál, kterého jsem
‰éfem, jde mi o kontinuální zvy‰ování kvality
na‰ich pfiedstavení aÈ uÏ po stránce kon-
cepãní, interpretaãní nebo tfieba i technolo-
gické, kteráÏto s muzikálem neodmyslitelnû
souvisí. Dovolím si tvrdit, Ïe na‰e cesta je
správná. Pro mû osobnû jsou pfiíkladem tfieba
nejlep‰í pfiedstavení v lond˘nském West
Endu.
Pamatuju se, Ïe kdyÏ jste pfied patnácti lety
zaãínali s West Side Story, byly podobné pro-
klamace brány jako velkohubé. Nefiíkám, Ïe
jste dotáhli Broadway ãi West End, ale jste
tuzemsk˘m centrem ‰piãkového muzikálu.
Jezdíme se Standou a dal‰ími kolegy po
celém svûtû nejen na Broadway ãi do Lon-
d˘na, abychom se seznamovali s tím, co no-
vého se dûje, jaké jsou nejsouãasnûj‰í trendy
hudebního divadla. Chodíme ale i na ãinohru
a operu. Díky tomu jsme napfiíklad vûdûli 

naPsali o nás
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o Mary Poppins nebo Probuzení jara jiÏ
krátce po jejich vzniku. KdyÏ se pak rozhod-
neme titul uvést, nastává chvíle, abychom 
s pfiíslu‰nou agenturou dojednali práva.
A podle ãeho si tituly vybíráte?
Patfiím k lidem, ktefií tvrdí, Ïe na divadle by
se nemûlo pfiíli‰ hodnotit. Musí mne strhnout
spí‰ emoce a pfiíbûh. Proto mám rád krédo
Actor’s Studia, které fiíká: Do Not Act, Tell
Me The Story. Pfiesvûdãivé vyprávûní pfií-
bûhÛ, toho si v‰ímám, to mne baví. Jsem-li
strÏen a netrápím se úvahami nad tím, co bylo
zajímavé a co ménû nebo jestli ten herec hrál
skvûle a jin˘ naopak, tu‰ím, Ïe co jsem vidûl,
bylo dobré. Na herectví mû stejnû tak nejvíc
pfiitahuje je-li dÛvûryhodné, naopak mû roz-
ãiluje, kdyÏ nûkdo pfiedvádí jak˘m je oslni-
v˘m hercem.
Ale jistá kritéria musí produkce splÀovat, ne?
Nûjaká kritéria jistû, ta v‰ak povaÏuji za
normu. Hovofiím o tûch nejlep‰ích produk-
cích. DokáÏe-li mû inscenace upoutat sv˘m
vyprávûním pfiíbûhu, pak je to myslím dobré.
Mnohdy se v‰ak setkáváme spí‰ s koncepã-
ním novátorstvím za kaÏdou cenu. V‰ichni
pak fiíkají: to bylo zajímavé…, rozebírají se
detaily toho, co bylo je‰tû zajímavûj‰í a jak to
ten ãi onen asi myslel – pohádka se ale vytra-
tila… Na mû to v‰ak vût‰inou pÛsobí spí‰ jako
„zástûrka“.
Repliky nevyrábíme
Alena Antalová mnû nedávno tvrdila, Ïe v
muzikálovém Lond˘nû zaÏila nedávno ‰ok,
kdyÏ zjistila, Ïe kaÏd˘ sborista umí, co tady
ãasto nezvládá ani pfiední muzikálov˘ só-
lista. Je to pravda?
KdyÏ pfiijedete na West End poprvé, asi ‰ok
zaÏijete. Ta profesní pfiipravenost kaÏdého in-
terpreta je fascinující. To ale neznamená, Ïe
kaÏd˘ z tûchto skvûle fiemeslnû pfiipraven˘ch
hercÛ má ono dÛleÏité charisma osobností,
které hrají hlavní role, nebo jaké má tfieba i
Alena Antalová. UÏ jsem toho venku vidûl
hodnû a vím, Ïe co realizujeme u nás, je ne-
ménû talentované. Oni mají v˘hodu del‰í tra-
dice a vypracovanûj‰ího systému vzdûlávání
interpretÛ.
Jako reÏisér jste zaãínal s komponovan˘mi
hudebními pásmy, máte za sebou i muziká-
lové inscenace. U tûch slavn˘ch muzikálo-

v˘ch ãísel, jako tfieba Bídnici, majitelé práv
ãasto trvají na nûjaké vizuální podobû kusu.
Není reÏie slavn˘ch muzikálÛ jenom vlastnû
vyrábûní zdafiil˘ch replik?
Na‰e divadlo se produkcí tzv. replik neza-
b˘vá. Jedná se o úplnû jin˘ druh licence, kte-
rou my nevyuÏíváme a jediná taková v âeské
republice byla realizována pfii prvním uve-
dení BídníkÛ v Praze. Právû Bídníci v na‰em
divadle jsou v komplexním fie‰ení zcela od-
li‰ní. Pokud naráÏíte na Mary Poppins v mé
reÏii, je tomu stejnû tak. KaÏdá podobnost
pak souvisí s poÏadavky udûlené licence,
která tfieba pfiedepisuje závazné dodrÏení
viktoriánské Anglie, atmosféry lond˘nsk˘ch
stfiech nebo podoby kominíkÛ té doby, stejnû
tak vizuální podoby hlavní hrdinky. Ostatní

náleÏitosti, jako napfiíklad choreografii 
nejvût‰ího stepafiského ãísla kominíkÛ ãi
slavné písnû SuperkalifradÏilistikexpijali-
dózní, máme po svém. VÏdyÈ i písmena, která
tanãíme, jsou jiná – jejich spelování je v‰ak
pfiedepsáno. A to se t˘ká i reÏie. Scénografie
se mÛÏe zdát, vzhledem k tomu, co jsem v˘‰e
uvedl, podobná originálu, její hlavní origina-
lita je v‰ak postavena pfiedev‰ím na projekci.
PÛvodní Mary Poppins je víc malovanou po-
hádkou, my v‰e posunuli do reálií opravdo-
vého Lond˘na. I kdyÏ s velk˘m puncem
imaginace, kterou s sebou samozfiejmû po-
hádková chÛva nese.
Uãit se zpívat s velikány
Vy uÏ jste se v profesním Ïivotû nadobro
odevzdal muzikálu?
Ale vÛbec ne! Souvisí to s nabídkami. Hraji
stejnû rád Becketa jako Valjeana.
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Interpret, podnikatel, reÏisér, ‰éf muzikálo-
vého souboru. Nekumulujete tûch funkcí
nûjak moc?
KaÏdá z nich je úzce spojena s divadlem. 
A myslím, Ïe pro chlapa je dobré neupínat se
jen k herectví. Navíc jedna s druhou se úzce
propojují. B˘t ‰éfem a sedût v kanceláfii je
moÏná pfiínosné z hlediska administrativy, ale
rozhodnû to není místo pro sdûlování umû-
leck˘ch postojÛ. Pro mû je dÛleÏité b˘t sou-
ãástí realizaãního t˘mu.
Obsazujete také vlastní mámu a sestru. Ne-
pfiedhazovali vám, Ïe protûÏujete ãleny
vlastní rodiny?
To je takov˘ ãesk˘ pohled. VÛbec takhle ne-
pfiem˘‰lím, spí‰ naopak. Pracovat s nejbliÏ-
‰ími je ãasto mnohem nároãnûj‰í, protoÏe
chci, aby byli pfiipravenûj‰í, ‰li pfiíkladem. 
A pak, Johanka je pfiece ãlenkou na‰eho sou-
boru, uvaÏuji o ní jako o kaÏdé jiné. Na její
obsazení do Mary mû pfiivedl Standa Mo‰a,
kdyÏ ji sám obsadil ve Fantasy Musical dávno
pfiedtím, neÏ jsme vÛbec tu‰ili, Ïe práva na
Mary získáme. A já jsem pfiesvûdãen, Ïe
v‰echny tfii na‰e Mary jsou tûmi nejlep‰ími
hereãkami, které jsem si pro tuto roli mohl
pfiát. Navíc Johanka teì za ni byla v nejuÏ‰ím
v˘bûru nominována na Cenu Thálie. Volím
herce intuitivnû podle jejich vnitfiního uspo-
fiádání, o kterém si py‰nû myslím, Ïe jej znám.
Neznám do Mary lep‰í Ptáãnici, neÏ je moje
máma! MoÏná mû podezfiívají, ale já tak ne-
uvaÏuju.
Cel˘ den si pr˘ prozpûvujete. Jak jinak je‰tû
ladíte hlasovou kondici?
Uãím se zpívat od ‰esti let. BohuÏel jsem v‰ak
nepotkal nikoho, kdo by mi dokázal dát jed-
noznaãn˘ návod. SnaÏil jsem se vzít si z kaÏ-
dého nûco, co mi vyhovovalo. ¤íkám tomu
pûvecká inteligence, která je stra‰livû dÛle-
Ïitá. âlovûk musí hledat a najít prostfiedky,
jak se mu zpívá dobfie, zafixovat to a pouÏí-
vat. Také je dobré uãit se hodnû poslechem,
zpívat s velikány. Pro mne to byl hlavnû Plá-
cido Domingo. DûvãatÛm bych vfiele dopo-
ruãil Barbru Streisand.
Na které z pûveck˘ch rolí vzpomínáte nejra-
dûji?
Nefieknu nic nového, patfiím k tûm, co tvrdí,
Ïe v okamÏiku, kdy zaãne‰ nûjakou roli zkou-

‰et, musí‰ si ji natolik zamilovat, Ïe ji nedo-
káÏe‰ nevyzdvihnout nad jinou. Je pravda, Ïe
nûkteré pro mû znamenaly mezník právû 
v technice zpûvu. Byl to tfieba Radúz z muzi-
kálu Radúz a Mahulena nebo taky Vid ze Hry
o lásce, smrti a vûãnosti. Nepatfií právû k tûm
nejstûÏejnûj‰ím. Nemluvím tak tfieba o Jidá‰i
ãi Jeanu Valjeanovi. Mám rád v‰echny svoje
role.
Právû Jidá‰e ze slavného Jesus Christ Super-
star jste zpíval i u Vídnû ve speciální pro-
dukci pfiímo na bfiezích fieky a vedle kolegÛ
doslova ze v‰ech koutÛ svûta. Nebyl to sti-
mul nechat Brno za zády?
Vidûl jste pfiedstavení v rámci letních aktivit
divadla, premiéra a reprízy v‰ak byly v nej-
prestiÏnûj‰ím muzikálovém divadle ve Vídni.
Jsem rád za kaÏdou nabídku, mÛj osobní 
i pracovní Ïivot je ale natolik spjat s Brnem,
Ïe jsem o tom nepfiem˘‰lel. Navíc mám rád
herectví situaãní, my‰lenkové, emocionální 
a to bez dokonalé znalosti jazyka zvládnete
jen tûÏko.
Jak dostát dÛvûry
VraÈme se k vrcholnému muzikálu. Vy jste
se osobnû setkal s Cameronem Mackinto -
shem, tedy ãlovûkem, kter˘ má pod palcem
právo na mnoho skvûl˘ch hitÛ. Jaké bylo se-
tkání s jedním z nejslavnûj‰ích obchodníkÛ
s muzikálem na svûtû?
Cameron Mackintosh je skuteãnû na pozici
big Boss. Nevykonává exekutivní úkony,
spí‰e se s vámi potká a spoleãensky pozdraví.
Vidûli jsme se spolu jen dvakrát. Je to usmû-
vav˘ anglick˘ dÏentlmen. On sám fie‰í velké
projekty typu pfiesun Mary Poppins z Lon-
d˘na na Broadway. Jeho pravou rukou je li-
cencing director, v tomto pfiípadû úÏasná,
milá dáma Maria. S ní vyjednáváme vût‰inu
kontraktÛ.
Jak si lze pfiedstavit nakupování muzikálu 
v Anglii do stfiední Evropy? 
Jednání neprobíhají na bázi ekonomické.
Tedy ne v první fiadû. Zajímají je pfiedev‰ím
ambice umûlecké a dále pak schopnost je rea-
lizovat. Umûlecká kvalita poskytnutého díla
je pro nû stále na prvním místû, aÏ teprve
potom její trÏní hodnota.
Nechce se mi vûfiit, Ïe nejde o byznys.
To mám na Angliãanech právû rád. Zajímá je
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pfiedev‰ím to, aby jim nûkdo neznehodnotil
jejich práci. Teprve po uji‰tûní, Ïe jste
„hoden“ této jejich umûlecké dÛvûry, je 
fieã o penûzích. Staãí si kupeck˘mi poãty 
spoãítat, jak obrovsk˘m byznysem je uvádûní
úspû‰ného titulu na West Endu. Nepotfiebují
jakékoliv ãeské divadlo jako zdroj pfiíjmu.
A nedívají se Britové na ãeská odbyti‰tû
jako na nûjaké západní Rusko, kde musí tr-
nout, jestli jim to tam technicky nezmrví?
Nemají tento druh pohledu na svût, jsou
mnohem kosmopolitnûj‰í neÏ my. DÛkazem
je na‰e dlouhodobé pfiímé propojení s tûmito
agenturami aÈ uÏ anglick˘mi ãi americk˘mi.
DrÏíme ãeská práva titulÛ jako Oliver!, 
âarodûjky z Eastwicku, Josef a jeho pestro-
barevn˘ kouzeln˘ plá‰È nebo tfieba Probuzení
jara. To snad jako odpovûì staãí.
MÛÏu se zeptat na va‰e dal‰í ambice, co se
t˘ãe muzikálového importu?
Mám nûjaké vûci ve v˘hledu, ale opravdu nic
konkrétního. Ná‰ dramaturgick˘ plán je 
ostatnû pln˘ aÏ do roku 2012. Teì mám za
sebou ãerstvou premiéru Chicaga a sám chys-
tám Little Shop of Horrors (Kvítek z Hor-
rroru) nebo Jekylla a Hydea.
Mûstskému divadlu Brno se bez pohrdání a
ironie fiíká dnes Mo‰oland, je ukázkou jaké-
hosi fungujícího a prosperujícího divadel-
ního zázraku. Dokázal byste mi prozradit
rezervy ãi nedostatky této divadelní zemû za-
slíbené?
Necítím Ïádné zásadní slabiny. Pokud nûco
vnímám jako urãitou zátûÏ, tak je to velk˘
poãet premiér v jedné sezonû. Jedná se v‰ak
o pomûrnû tûÏkou otázku, zda je vÛbec
moÏné tento poãet sniÏovat. Pro sniÏování by
mohlo hovofiit – velká personální, organi-
zaãní ãi v˘robní zátûÏ, proti pak – statut a tra-
dice repertoárového divadla, velikost divácké
obce a v neposlední fiadû taky na‰e umûlecké
ambice.
Máte dva bezmála stejnû staré syny se dvûma
Ïenami. Stihnete dûlit otcovskou lásku rov-
nomûrnû?
Miluju je! Oba moji synové vyrÛstají ve velké
lásce celé na‰í rodiny de facto jako dvojãata
a já si toho neskonale váÏím.

Lubo‰ Mareãek, 
Divadelní noviny ã.8, 19.4.2011

SVùTOVÁ SENZACE: 
ÎENA NA PAPEÎSKÉM STOLCI,
V NùMECKU MùL PREMIÉRU 
MUZIKÁL PAPEÎKA 
V REÎII STANISLAVA MO·I
Svûtovou premiéru muzikálu PapeÏka Den-
nise Martina a Christopha Jila vypustil 
v nûmecké Fuldû do svûta t˘m veden˘ Stani-
slavem Mo‰ou z brnûnského Mûstského di-
vadla. Na jafie pfií‰tího roku se PapeÏka
objeví ãesky na jiÏní Moravû.
Zdramatizovan˘ svûtov˘ bestseller Ameri-
ãanky Donny W. Crossové podle legendy, ve
které uãenlivá, inteligentní dívka v rozporu 
s dobov˘mi spoleãensk˘mi a církevními kon-
vencemi 9. století ukonãí svoji Ïivotní pouÈ aÏ
po dobytí papeÏského stolce, se tû‰í znaãné
pozornosti. V‰echna pfiedstavení v Zámec-
kém divadle (680 míst) jsou beznadûjnû vy-
prodaná. Román Crossové vy‰el ve tfiiceti
jazycích (i ãesky, ale bez odezvy, kterou sklízí
po celém svûtû). Jenom v Nûmecku ho ãetlo
na osm milionÛ ãtenáfiÛ.
Církevní kruhy oÏivení legendy s reáln˘m zá-
kladem nevítají. Pfiedstavitelé fiímskokatolic-
kého kléru se nepohodlnou epizodu z dûjin
kléru o Ïenû na papeÏském stolci pokou‰eli
do mrtû vym˘tit. KaÏd˘ nov˘ kandidát na pa-
peÏe je ale dodnes nucen k formálnímu ovû-
fiení muÏství.
Jedná se samozfiejmû spí‰e o souãást rituálu.
Pravdou ov‰em zÛstává, Ïe jakási Jana, ke
v‰emu z rodiny napÛl pohanské, nejenom zís-
kala vzdûlání v klá‰terní ‰kole – shodou okol-
ností ve Fuldû, pfiipomínané v letopisech uÏ
roku 744. Po smrti bratra skonãila v muÏském
pfievleku aÏ v ¤ímû a jako léãitel se uplatnila
i u papeÏe… BlíÏe neÏ k historickému tématu
má MartinÛv a JilÛv muzikál k Ïánru fantasy.
Nejde tfieba o vûrohodnost kost˘mÛ, nejen
pro taneãní sloÏku docela modernû rozvolnû-
n˘ch (Andrea Kuãerová). Nikdo nebude pro-
vûfiovat, jak v 9. století vypadaly hábity
církevních fiádÛ a jak se skuteãnû Ïilo v lesích
a v ranû stfiedovûk˘ch sídlech. AutorÛm se
ale obstojnû podafiilo – v pfiesn˘ch muzikálo-
v˘ch mantinelech váÏnosti Ïivotní pouti ti-
tulní postavy (Die Päpstin Johanna) a jemné
ironie ke spoleãenství, které ji obklopuje –
ventilovat svár zápasÛ o moc v ãasech nor-
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Kontakt:
Bosch Rexroth, spol. s r.o., Těžební 2, 627 00 Brno
Tel: 548 126 111, e-mail: info@boschrexroth.cz
www.boschrexroth.cz

Bosch Rexroth The Drive & Control Company

Společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o., partner v oblasti hydrau-
lických a pneumatických systémů, elektrických pohonů a mecha-
nických lineárních systémů, představí své technologie již tradič-
ně na 53. Mezinárodním strojírenském veletrhu, který se koná 
ve dnech 3.–7.10. 2011 v areálu brněnského výstaviště.
Expozici společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. naleznete v pavi-
lonu V a také na volné ploše A.
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mansk˘ch nájezdÛ a v období konstituování
tisícileté církevní vlády svûtu.
Hudebnû je PapeÏka rockovû konvenãním
dílkem s jednoduch˘mi harmoniemi vzestup-
n˘ch a sestupn˘ch fiad, ale se tfiemi, ãtyfimi
obstojn˘mi duety a sóly, z nichÏ song Sabriny
Weckerlinové (Jana) ve druhé ãásti inscenace
se vyhoupnul na pfiední pfiíãky nûmecké mu-
zikálové hitparády.
Mo‰ova reÏie je zku‰ená, fiemeslnû perfektní,
s akcentováním klíãov˘ch momentÛ vzestupu
a pádu hlavních postav – s hvûzdou Isabelou
Dörflerovou v rolích Janiny matky a Mariozy,
s v˘razn˘mi Mathiasem Edenbornem ze
·védska (Herold), Christianem Schönem
(Anastasius) nebo Norbertem W. Conead-
sem (papeÏ Sergius). PapeÏku Janu zradilo
nakonec Ïenství, vûãnû ho tajit nedokázala.
Její cesta k vûdûní a k mírné vládû je v‰ak v˘-
razem odvahy vzepfiít se. Nese v sobû záblesk
Ïenské emancipovanosti a v˘zvu urãenou
muÏské sexistické populaci: mírnost, porozu-
mûní. Odkazem pro kvûtnovou premiéru
pfií‰tí rok v Brnû budiÏ i dvojí cesta muzikálu
v ãeské kotlinû a v moravsk˘ch úvalech: 
v okolí Vltavy se jak z ble‰ího pytle rojí velká
témata – ov‰em nevalné aÏ mizerné úrovnû.
A od Svratky vyjíÏdûjí inscenace do západní
Evropy – v kvalitû natolik ovûfiitelné, Ïe tfieba
Mo‰a je zván k inscenování v Nûmecku (Ho-
landsku, Rakousku, Lucembursku, Slovin-
sku, Chorvatsku, Itálii).
Jeden z plodÛ této invenãnûj‰í cesty se v Brnû
objeví hned 24. záfií: Kráska a zvífie Martina
Doepkeho. Loni mûl svûtovou premiéru v lu-
cemburském Wiltzu.

Jifií P. KfiíÏ, Právo, 12.8.2011 

HOROR NA DRUHOU 
Herci v Mûstském divadle Brno objevili svût
parodie, zábavy a satiry a uÏívají si ho s ver-
vou a radostí jim vlastní. 
Po Mûsíãním kameni máme moÏnost opût
vidût Kvítek z horrroru. Správnû uvádím
„opût“, protoÏe v roce 1990 mûl ãeskosloven-
skou premiéru v Divadle bratfií Mr‰tíkÛ a roli
Seymoura hrál Erik Pardus, pana Mushnika
Karel Jansk˘.   
Nesmírnû zvlá‰tní rostlinka, kterou vypûsto-
val Seymour v kvûtináfiství pana Mushnika

jim pfiiná‰í nejen peníze a úspûchy, ale Ïádá
si i krutou daÀ. Aby rostla, Ïiví se lidskou
krví. Ale kde ji vzít? Neprozradím, to by vás
uÏ tolik nebavilo. Ale bavit vás urãitû bude
úÏasná hudba v hudebním nastudování Dana
Kalouska. A v˘kony Martina Havelky v roli
sadistického dentisty Orina a v je‰tû nûkolika
dal‰ích, stejnû pra‰tûn˘ch rolích. Martin Ha-
velka zraje jako víno! 
O pfiestávce jsem si fiíkala, co mnû tato hra
pfiipomíná. Pak to blesklo – kdysi dávno jsem
ãetla kníÏku Den tridifÛ (pÛjãila jsem ji nûja-
kému známému a uÏ ji nevrátil). Tam se roz-
mnoÏovaly jakési kedlubny na dlouhé noze 
a zniãily lidstvo. Tady je to kvûtina, zvlá‰tní,
krásná a tak se hned najde podnikavec, kter˘
ji chce namnoÏit a umoÏnit kaÏdé americké
domácnosti mít ji doma. KdyÏ to Seymour
sly‰í, zdûsí se a chce zasáhnout, ale uÏ je
pozdû. Toto je nejsilnûj‰í moment hry – me-
mento pro lidstvo. 
ReÏíruje Petr Gazdík, scéna a kost˘my Ale‰
Valá‰ek. V hlavních rolích jsem vidûla Jakuba
Uliãníka a Alenu Antalovou, ale urãitû jsou
stejnû dobfií alternující Luká‰ Janota a Mar-
kéta Sedláãková. 
Z rostliny nakonec vylezl fiádnû upocen˘
Du‰an Vitázek, kter˘ ji mluvil, zpíval a mlas-
kal. Je jisté, Ïe v MdB vznikl Ïánr divadla do-
konalé zábavy!
Potlesk vstoje znûl po celou dobu závûreãné
písnû v pûknû sviÏném tempu. Podupávali
jsme si je‰tû na schodech a u ‰atny. Na 
pfiedstavení bylo nezvykle hodnû mládeÏe 
a v‰ichni se v˘bornû bavili. O pfiestávce bylo
nejãastûji sly‰et „Dobr˘!“.  

Naìa Parmová, 
Blanenské a boskovické noviny, ãerven 2011  
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West side story v Gars aM kaMP PreMiéra na Činoherní scéně

11. září 2011
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TEXT HRY PODLE RUKOPISU,
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JOSEFEM POLOPRUTSK¯M ROKU 1866,  
ZREKONSTRUOVAL V ROCE 1989

VOJTùCH RON
A PRO JEVI·Tù UPRAVILA

HANA BURE·OVÁ

REÎIE HANA BURE·OVÁ

10. září 2011
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celá na‰e, údajnû úspû‰ná, lidská historie svûdãí o tom, Ïe je ãlovûk rekordnû pfiizpÛsobiv˘ tvor.
Nemyslím v‰ak na na‰i schopnost pfiizpÛsobovat se napfi. meteorologick˘m a jin˘m vnûj‰ím podmínkám.
Pfiem˘‰lím o na‰ich citech a pocitech. City vedle my‰lenek a my‰lenky vedle citÛ tvofií spoleãnû prople-
teny hlavní bázi na‰í vûdomé i podvûdomé existence. A jednou  z na‰ich nejv˘znamnûj‰ích citov˘ch tu-
Ïeb je b˘t ‰Èastn˘. Bez tohoto základního pocitu k smrti strádáme. A abychom jej dosáhli, jsme ochotni
uãinit maximum… a mnohdy na úkor druh˘ch, i kdyÏ nás napfi. v˘chodní filosofie uãí, Ïe Ïádné ‰tûstí ne-
ní absolutní, pokud je zaloÏeno na ne‰tûstí nûkoho jiného… Ov‰em komu na tom v koncentraci jenom
na sebe sama dnes sejde? VÏdyÈ pfiece víme, Ïe ‰tûstí je majetkem zásadnû individuálním… I kdyÏ na-
pfiíklad vyhraje na‰e hokejová reprezentace olympiádu, radujeme se v‰ichni na bázi téÏe události, av‰ak
kaÏd˘ jinak. 

Jsme k tomu kaÏd˘ jednodu‰e vedeni na‰im Ïivotním prostorem. VÏdyÈ kolem nás dnes ve velkém
nelítostnû triumfuje technologická ma‰inerie pfietváfiející ná‰ lidsk˘ prostor v dÏungli, ve které si kaÏd˘
sám urputnû hájí své teritorium, kde spoleãnost pfiestala b˘t spoleãenstvím a kde nám lidem nad hlavou
ve spleti betonu a kovu zmizel obzor spásy, takÏe se v tom bludi‰ti lehce ztrácíme a ãím dál více se od-
dáváme utkvûl˘m pfiedstavám o vlastní dÛleÏitosti pfied v‰ím ostatním.

Pfies ve‰keré a bohuÏel i fatální chyby hlavních konstruktérÛ na‰í souãasnosti jsme nakonec jakÏtakÏ
‰Èastní. A to i pfiesto, nebo právû proto, Ïe kaÏd˘ z nás má pro pfievládající pocit ‰tûstí rozdílné dispozi-
ce… kaÏd˘ z nás se nakonec dokáÏe natolik pfiizpÛsobit, aby byl ‰Èastn˘ sám o sobû, aÈ se kolem nûho dû-
je co se dûje. Známe to, nejsme dûti, abychom se po prohraném finále na‰í hokejové reprezentace hofice
rozplakali a nebyla s námi fieã aÏ do pfií‰tího ‰ampionátu. Bûhem pár vtefiin se otfiepeme a fiekneme si:
„Ïivot pádí dál – uÏívej, dokud to jde“ a zaujmeme se nûãím jin˘m. Dva vûdci Philip Brickman a Donald
Campbell pfiinesli v roce 1971 dÛkazy pro jev, kter˘ nazvali hédonick˘m bûhacím pásem. Stejnû rychle,
jako pfiizpÛsobíme rychlost chÛze ãi bûhu bûhacímu pásu, (jestliÏe tak neuãiníme, spadneme dolÛ), se na-
‰e nálada pfiizpÛsobí Ïivotním okolnostem.

A okolnosti jako na jedné stranû bída, ãi na druhé bohatství, nemusejí tak b˘t zákonitû nositeli ne-
‰tûstí, ãi ‰tûstí. Zde odkazuji na senzaãní román „Sklenûn˘ pokoj“ z na‰eho brnûnského prostfiedí auto-
ra Simona Mawera, jehoÏ hlavní hrdina, byÈ Ïije v absolutním bohatství, hledá a nalézá své osobní ‰tûstí
mimo nû. 

Tedy: to, Ïe dnes sice mÛÏeme spravedlivû propadat skepsi díky tomu, co se dûje v politice, na vyso-
k˘ch ‰kolách, v policii, v rodinách atd., ale nesmí to znamenat, Ïe se pfiizpÛsobíme a budeme se soustfie-
dit jenom na svÛj „v˘var“. VÏdyÈ i v koncentraãních táborech bylo intenzivnû pûstováno divadlo, a to pfie-
dev‰ím komediálního zamûfiení a ze srdce se jeho diváci smáli nad kabaretními v˘stupy sv˘ch spoluvûz-
ÀÛ, pfiedev‰ím proto, aby tzv. zapomnûli na hrÛzy v‰edního dne. I dnes je silnû vyhledáván ná‰ komedi-
ální repertoár a od na‰ich divákÛ sly‰íme: „Jak rádi u vás pfiicházíme na jiné my‰lenky!“, „Jak rádi u vás
zapomínáme na tu okolní ‰ílenû bûÏnou realitu!“  

A jsou  to dnes pfiedev‰ím divadla, která hlídkují, a ráda tak ãiní, na nezfietelné hranici mezi pro-
marnûním na‰ich lidsk˘ch ‰ancí naplÀovat Ïivoty duchovními rozmûry a prokletím, kterého bychom se
doãkali, pakliÏe bychom se oddali ãirému sobectví, které se realizuje v baÏení po tupé a bezobsaÏné  ma-
térii. A právû toto prokletí zachvacuje na‰i civilizaci. 
Je úÏasné vidût v tomto rozkotaném svûtû spoleãenství lidí sdruÏující se v divadelním souboru, lidí, kte-
fií táhnou za jeden provaz, ktefií, aãkoliv ve velkém mnoÏství, se podfiizují jeden druhému a pfiitom jsou
naplnûni nad‰ením a pfiímo hofií ‰tûstím!  

Hluboké, vzdûlané a laskavé zkoumání na‰í existence, její anal˘za, schopnost se jí vysmát s pfiesvûd-
ãením, Ïe jsme sami souãástí onoho trapného cirkusu svûta – schopnost rozplakat se sám nad svou nedo-
konalostí stejnû jako nad nepfiízní osudu - jenom to nás mÛÏe pfiivést k fiádnému poznání jak sv˘ch bliÏ-
ních, tak i sama sebe. Cit nám nebyl dán, abychom se jím sami opájeli. Je to vy‰‰í dimenze lidské komu-
nikace. Tam, kde jsou slovní formulace sebelep‰ích my‰lenek nedostateãné, nastupuje konkrétní pohled,
grimasa, úsmûv, vzdech, aby bliÏního informovaly o na‰em vztahu k nûmu. Ov‰em to se dafií jenom tûm,
ktefií o existenci druhého a druh˘ch je‰tû vûdí… 
Komplexnû budované vûdomí laskavé souvislosti se v‰ím, co nás obklopuje, je hlavním cílem na‰eho sna-
Ïení, aÈ uÏ k nám pfiichází racionální, ãi emocionální cestou.

Na shledanou pfii radostném objevování ãir˘ch pramenÛ citÛ lidsk˘ch bytostí 
pfii vzácn˘ch divadelních inscenacích se s Vámi za v‰echny kolegy v MdB tû‰í
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Andrea Kučerová: kostým
muzikálu Čarodějky z Eastwicku

Partneři divadla

 

vážení divadelní Přátelé,

říjen
2011

cena 15,- kč

Mediální Partneři 

24. – 26. fiíjna 2011 
na Hudební scénû
rockov˘ muzikál 
Mozart!

Na sklonku mûsíce fiíjna
na jevi‰tû Hudební scé-
ny ve zbûsilém tempu 
opût vtrhne rockov˘
muzikál o Ïivotû geniál-

ního hudebního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta.
Muzikál slavn˘ch nûmeck˘ch autorÛ Michaela Kunzeho 
a Sylvestera Levaye jsme v roce 2009 uvedli v ãeské pre-
miéfie a od té doby se tû‰í neobyãejnému zájmu divákÛ.
Strhující pfiíbûh nejen o Ïivotû Mozarta, ale i o stfietu v˘ji-
meãného jedince s konzervativní spoleãností, o vá‰ních,
lásce a touze po svobodû je pln˘ siln˘ch melodií, v˘bor-
n˘ch taneãních ãísel a skvûl˘ch hereck˘ch v˘konÛ. V titul-
ní roli se mÛÏete tû‰it na Ale‰e Slaninu, kter˘ v loÀském
roce získal diváckou cenu pro nejoblíbenûj‰ího herce v na-
‰í anketû Kfiídla. Pokud jste je‰tû nevidûli Mozarta!, vy-
kfiiãník v jeho názvu Vás jasnû vybízí k jeho nav‰tívení! 
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