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Svûtovû uznávan˘ muzikál,
kter˘ se uÏ ãtyﬁi roky po své
premiéﬁe na Broadwayi hraje
na Hudební scénû Mûstského
divadla Brno, pﬁíbûh mlad˘ch
lidí na pﬁelomu dûtství
a dospûlosti
PROBUZENÍ JARA
22. - 24. února
vÏdy v 19.30 hod.

Ú n o r

2010
16. ročník

Cena: 15,- Kč

Nenechte si ujít ìábelského
Darryla (Petr Gazdík, Martin
Havelka nebo Petr ·tûpán)
v muzikálu o tﬁech znudûn˘ch
Ïenách, které se rozhodnou
pﬁiãarovat si ideálního, po
v‰ech stránkách dokonalého
muÏe v muzikálu
âARODùJKY Z EASTWICKU
14. - 17. února (zaãátek
v 18.00 a dále v 19.30 hodin)

27. prosince, v nedûli, jenom pár chvil po vánoãních svátcích, procházel
jsem se po na‰em mûstû Brnû a tû‰il se z toho, Ïe si mohu v klidu (byÈ v docela vlezlé zimû) vychutnat rozliãná zákoutí, která jsem dlouho nemûl moÏnost
nav‰tívit. Zaãal jsem ·pilberkem, a kdyÏ jsem stoupal po jeho specifick˘ch
cestiãkách a chodnících, vzpomenul jsem si na dny, kdy jsem se tu snaÏil vylep‰ovat si svou kondici bûháním po schodech. Ty muãící rozbité schody jsem
zde nena‰el a nebylo mi to líto. Cel˘ ten prostor kolem ·pilberku je totiÏ novû
i úctyhodnû pﬁirozenû i kvalitnû vpraven do souladu jak s pﬁírodou, tak i s v˘znamem samotného hradu. Dal‰ím cílem byl Petrov, kam jsem se dostal pﬁes
nedávno zrekonstruované Denisovy sady a dál „ZelÀák“, staronovû krásn˘
Biskupsk˘ dvÛr a kolem KapucínÛ na Námûstí Svobody (tam dal‰í vylep‰ení
chystají) kolem té pro mû dûsivû nepatﬁiãné Omegy a pﬁes âeskou jsem nakonec procházku zakonãil u âerveného kostela obklopeného jiÏ krásnû vzrostl˘mi platany, které taky nedávno vystﬁídaly byÈ nádherné, pﬁesto v‰ak svou
mohutností a stáﬁím lidi ohroÏující pﬁedchÛdce.
Nestává se mi ãasto, abych si své mûsto mohl takto v klidu uÏít. Ale taky
jsem si, bohuÏel, potvrdil jedno pro mû v˘znamné poznání, které mû „trklo“ na
podobné, i kdyÏ krat‰í procházce skrz DráÏìany. ProhlíÏel jsem si v nich nádhernou architekturu celku i jednotlivostí starého mûsta, které bylo v mnoha pﬁípadech zcela znovu postaveno, kdyÏ padlo za obûÈ 2. svûtové válce. A neprohlíÏel jsem si pouze chrámy, muzea a divadla. Fascinovaly mû staré domy,
které se kdysi bûÏnû stavûly pro Ïivot. Nevelké, bytelné, umístûné vesmûs v
zahradách a parcích! KaÏd˘ jin˘, zvlá‰tní svou v˘zdobou a kouzeln˘ pﬁekvapujícími detaily. I v historickém centru Brna jsou nádherné domy, na kter˘ch je
stále co nového objevovat a obdivovat. I v na‰em mûstû se na‰tûstí v‰echno
krásné a hodnotné, co na‰i ‰ikovní pﬁedci postavili, rekonstruuje do své pÛvodní krásy.
Ale… ale to kolem! Znovu jsem se zaãal zlobit na v‰echny ty, kteﬁí zpÛsobili pﬁeru‰ení logické urbanistické kontinuity vyvoláním niãiv˘ch válek.
Samozﬁejmû Ïe po jejich skonãení bylo mnohdy v˘hodnûj‰í a asi i nezbytné
stavût ty bezduché betonové domy, které na‰e mûsto a stejnû tak i ony nebohé DráÏìany a podobnû ﬁadu jin˘ch mnoh˘ch mûst svírají ze v‰ech stran…
Jsem vskutku zvûdav, co budou na‰i potomci dûlat s onûmi kupami padlého betonu kolem na‰ich mûst a zdali se budou snaÏit je zrekonstruovat a podobnû oÏivit tak, jak to dnes ãiníme s architektonick˘mi krásami minulosti. ByÈ
dobﬁe vím, Ïe i v paneláku mÛÏe kvést krásn˘ vztah lidí, kteﬁí ho ob˘vají a jin˘m, uÏívajícím si rozliãné paláce, nestaãí jejich ve‰ker˘ majetek k tomu, aby
v jejich tváﬁích vykouzlil úsmûv spokojenosti. Pﬁesto v‰ak volám po návratu
kreativity do oblasti na‰ich potﬁeb nejzákladnûj‰ích – do na‰eho bydlení.
Av‰ak jiÏ pár let sleduji, jak se mé volání v marnost promûní pﬁi jasném, pouze v˘dûleãném zájmu tûch, kteﬁí staví nová sídli‰tû ve stylu nocleháren bez potﬁebn˘ch chodníkÛ, bez nezbytn˘ch skryt˘ch parkovi‰È, bez logick˘ch center,
bez hﬁi‰È i bez uÏívání v˘tvarného umûní a tedy tﬁeba bez soch a tﬁeba bez
sgrafit…
Nelze pﬁece v‰echno prodat za úãelnost! VÏdyÈ jak funkãní a pﬁitom úÏasnû odu‰evnûlá je ta na‰e stavba v Brnû nejvzácnûj‰í – vila Tugendhat!
Ten krátkodob˘ zisk stavitelÛ a bank i jin˘ch „vykukÛ“ se dlouhodobû promûÀuje ve zbídaãování na‰í fantazie, na‰eho vnitﬁního klidu, na‰í du‰e, pro
kterou bychom mûli pﬁece spoleãnû vytváﬁet prostﬁedí odpovídající na‰í lidské
dÛstojnosti.
Onehdy jsem zase zaslechl jednoho moudrého bliÏního, kterak se vzteká,
Ïe peníze, které mûly b˘t pouÏity dle jeho názoru na opravu chodníkÛ, byly
pouÏity na opravu cest. Hm... Nehledû na to, Ïe to bylo vtipné, znovu jsem se
musel smutnû pozastavit nad hloupû ustálen˘m a opakujícím se rãením „o vyhozen˘ch penûzích“. Peníze pﬁece dûlají peníze a neskonãí za opravu cest v
tûch cestách. Skonãí u tûch, kteﬁí se postarají o jejich nápravu a to od naplánování pﬁes materiál aÏ po práci. A pak se vydají a je moÏné je znovu pouÏít
tﬁeba na opravu chodníku, anebo na stavbu nûãeho jinak potﬁebného a zároveÀ krásného.
Nezapomínejme na krásu, je to jedna z nejvût‰ích radostí na‰ich ÏivotÛ a
její nositelkou je pﬁedev‰ím na‰e okolí, prostor, kter˘ ob˘váme.
A nakonec jedno ubezpeãení pro Vás, náv‰tûvníky na‰eho divadla. Vûzte,
Ïe v‰echno to, co Vám na na‰ich jevi‰tích pﬁedvádíme, je v˘sledkem dlouh˘ch
a vzru‰ujících diskusí pln˘ch rÛzn˘ch nápadÛ, jak Vás potû‰it… ale tohle jsem
asi psát nemusel, to Vy pﬁece víte…
Za v‰echny své kolegy se na shledanou s Vámi
pﬁi svátcích divadla u nás tû‰í
Stanislav Mo‰a, ﬁeditel MdB
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Jiﬁí Morávek, Stanislav Mo‰a,
Roman Onderka

Erik Pardus
Ivana VaÀková,
Petr Gazdík

Michal Ha‰ek
s manÏelkou Veronikou

Silvestr 2009

I v leto‰ním roce se rozzáﬁíla na jevi‰ti Hudební scény betlémská hvûzda Tﬁíkrálové sbírky. I letos se Charita âeská republika ve spolupráci s âeskou televizí rozhodla podûkovat v‰em dárcÛm i koledníkÛm prostﬁednictvím koncertu v Mûstském divadle Brno.
Bûhem podveãerního setkání vystoupila taneãní skupina Beat up, zaznûl hlas Marie
Rottrové, Marka Ztraceného, Moniky Bagárové. Ze Slovenska pﬁijela populární vítûzka
ankety Slávik Misha, zazpíval i dûtsk˘ sbor Bobci. Odpoledne na jevi‰ti MdB uvádûla
Martina Kociánová a Jan âensk˘.

Patrik Boﬁeck˘, Pavla Vitázková, Martin Havelka, Erik Pardus, Stanislav Mo‰a,
Roman Onderka, Jiﬁí Morávek, Michal Ha‰ek, Jana Glocová, Marcela Vandrová, Luká‰
Hejlík

Foto: jef Kratochvil

Sylvie Mazáková,
Eva Hrbáãková,
Igor Ondﬁíãek
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Pravé tajemství Ïivota je hledání krásna.
Anatole France
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Pavla Vitázková

Erik Pardus
Luká‰ Hejlík

Silvestrovské
publikum
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Francis Veber

Martin Havelka, Pavla Vitázková, Erik Pardus

BLBEC
K VEâE¤I
âernín
reÏie: Zdenûk

Luká‰ Hejlík,
Martin Havelka,
Alan Novotn˘

Foto: jef Kratochvil

SILVESTROVSKÁ PREMIÉRA
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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 * VESEL¯ * RICHTER
* GAZDÍK * KUâEROVÁ * HEGER * KROâIL * KUDùLKA * BORN * DOSTÁL * KUBÍâEK * LEJSKOVÁ * LAPâÍKOVÁ *
SMEJKAL * OND¤ÍâEK * LASICA * PAVLICA * WITTMANN * TR¯BOVÁ * BLATN¯ * JUNÁK * MO·A * MILKOV *
BURE·OVÁ * MERTA * KO·ËÁL * CEJPEK * OSTR¯ * PETRDLÍK * ONDERKA * JIRÁSEK * JAVOROVÁ * MORÁVEK *
DUCHO≈ * MARTINEC * CIPRIAN * HRUBÁ * PROSTùJOVSK¯ * SÍS * POHANKA * NOVÁâEK * PECINA * MAREâEK
* KRACIK * FIEBER * JOSEK * DU·EK * MICHÁLEK * SRBA * MAJEROVÁ

ALENA
ANTALOVÁ
BEZ DùTÍ JSEM MùLA
O MOC TùÎ·Í ÎIVOT
Po roãní pauze se na jevi‰tû mateﬁského
divadla na skok vrátila Alena Antalová.
Trojnásobná maminka se v‰ak od sv˘ch
ratolestí pr˘ vzdaluje jen velmi nerada.
¤íkala jsem, Ïe zaskoãím, jen kdyÏ bude
nûjaké pﬁedstavení hoﬁet,“ smûje se
sedmatﬁicetitá blond˘nka, která uÏ
v listopadu zaãne studovat jednu
z nejslavnûj‰ích muzikálov˘ch rolí
v Hello, Dolly! Domluvit se na povídání s plnû vytíÏenou mámou dvou dcer
Alenky (3), Elenky (2) a Honzíka (sedm
mûsícÛ) je témûﬁ nemoÏné. Ostatnû
Antalová poslední dobou ani rozhovory
nedává a umínila si na ãas zmizet ze v‰emoÏn˘ch novin i ãasopisÛ. "Budeme si
povídat v autû cestou k zubaﬁi do
Havlíãkova Brodu. Berte nebo nechejte
4

b˘t,“ navrhla rezolutnû pÛvabná hereãka.
Obû cesty tam i zpût odﬁídila. PÛvodnû
jsem se s populární celebritou chtûl bavit
o svûtû divadla, slávy i televizních seriálÛ. Musel jsem v‰ak otoãit, povídání o velké rodinû bylo moÏná ménû umûleãtûj‰í
ale o to zajímavûj‰í...
Tak jaké to je stát po roãní pauze na jevi‰ti?
No já se vrátila do muzikálu âarodûjky
z Eastwicku, ze kter˘ch jsem jako tûhotná
musela odejít, protoÏe mû prostû uÏ nezapli
do speciálního sedáku, ve kterém létáme

HOSTEM DOMA
vzduchem. Návrat byl hroznû nervózní. Mûla
jsem trému a zároveÀ se stra‰nû tû‰ila.
Ladí nûjak hereãka na mateﬁské formu?
Dolaìovací tréninky spoãívaly zejména v kojící dietû. Po porodu jsem pﬁibrala bezmála
dvacet kilo. Hlas pﬁestávku nepocítil. Zpûv je
hodnû spojen˘ s psychikou a tím, zda je vám
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v Ïivotû dobﬁe nebo ne. Nebrala jsem
Ïádné kondice. Mateﬁství vám pomá- S dcerkou
v muzikálu
há v sebevûdomí, i kdyÏ na sebe Ïen- Zahrada divÛ,
ská na mateﬁské nemá vût‰inou ãas. reÏie: Stanislav Mo‰a
Jste trojnásobná matka, to musíte
b˘t docela uhonûná a utahaná.
V ãem vás nejvíc mateﬁství zaskoãilo, nebo pomohlo?
Ono se nabízí v‰echno svalovat na
dûti. KdyÏ jsem je nemûla, cítila jsem
se paradoxnû uhonûná a utahaná
je‰tû víc. Ono je to nûkdy opravdu
tûÏké vydrÏet. Já ale jako svobodná
a bezdûtná paradoxnû nemohla vydrÏet sama se sebou. âím víc dûtí, tím
mi pﬁijde, Ïe to líp zvládám.
Pﬁed ãasem jste mi do rozhovoru
ﬁekla, Ïe dûti byste brala i po dvou.
âíslo tﬁi teda není koneãné?
No, já nevím, jestli pﬁesvûdãím manÏela. Stala se mi taková zvlá‰tní vûc.
Já uÏ se za to svému synovi omluvila. KdyÏ
VÛbec ne. To se mi stalo aÏ s chlapeãkem.
jsem totiÏ nosila Janíãka v bﬁichu, já se paNavíc obû holky se mi po narození hroznû
radoxnû tû‰ila uÏ na ãtvrté dítû. Bylo to moÏnelíbily. Nedala bych je sice za nic na svûtû,
ná tím, Ïe to bylo zatím nejtûÏ‰í tûhotenství.
ale obû vypadaly jako Japonci. Byly malé,
Potom se Janík narodil a mnû spadla brada.
tlusté, o‰klivé, ani ty oãi jim nebyly vidût.
Ptala jsem se ho: Proã si mi to neﬁekl, Ïe jsi
Nepatﬁila jsem tehdy k euforick˘m matkám.
byl v bﬁi‰e právû ty? Já bych se niãeho neZ obou se vyklubala hezká dûvãátka.
bála. S tímto ãlovíãkem a chlapeãkem se
Dûti jsou poÏehnáním v jakémkoliv poﬁaprostû nevidíme poprvé.
dí. Nicménû psychologové tvrdí, Ïe je
To zní jako slova vyznavaãe reinkarnací
z mnoha dÛvodÛ nev˘hodné b˘t nejmladnebo nûjaké ãarodûjky?
‰ím bratrem star‰ích sester. Nikdy jste
No to je jasnû obojí u mû uÏ dávno. Pﬁichází
nezalitovala, Ïe tﬁeba první nepﬁi‰el na
podzim a mnû se vlévá krev do Ïil. Mám hrozsvût Honza a mohl by klestit cestu mladnû ráda ta pﬁízraãná vlhka a tu brzkou tmu.
‰ím sestﬁiãkám?
PÛvabná blond˘na je pﬁímo prototypem
Ale já mám vyvdaného syna uÏ z prvního
bytosti milující slunce a vy mi tvrdíte, Ïe
manÏelova kola. A ten má devatenáct.
z roku máte nejradûji periodu, kdy v‰e uÏ
Myslela jsem i nyní, Ïe to bude holãiãka. Mít
vydalo své plody, hroutí se
do nicoty, spánku a tlení?
Ale já to mám uÏ od mala. S Ladislavem Koláﬁem
KdyÏ jsem chodila k nám na a Helenou Dvoﬁákovou
muzikálu Nana,
základku na klavír, uãitelka se v
reÏie: Petr Kracik
mû ptala, kdy chci mít hodinu.
Já si vybrala tu poslední, abych
mohla v tûch mlhách, mokru
a tmû chodit domÛ. Dûlalo mi
to dobﬁe.
No vy asi za sebou nemáte
zku‰enost Ïeny obtûÏované
násilníkem...
A víte, Ïe jo. Honil mû jednou
jeden chlap. Bylo to v létû
a o pÛl druhé odpoledne.
Své dvû dcery jste uÏ také
potkala pﬁedtím, neÏ jste je
porodila?
5
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tﬁi dcery, to by fakt byla frajeﬁina. A manÏel
byl na ty dvû první náleÏitû py‰n˘. No a já
bych si klidnû dokázala pﬁedstavit je‰tû dal‰í
dceru‰ku. Tﬁeba Josefínu nebo Josefii. To
jsou nádherná jména.
A co je nejnároãnûj‰í na tak velké rodinû?
No hlavnû vydrÏet s nervama. DÛleÏité je,
aby se nekﬁiãelo. A to si holky uÏ obãas docela vym˘‰lejí, co se bude papat a v ãem se
pÛjde ven. Ale já jsem to opravdu mûla bez
dûtí tûÏ‰í. Nedokázala jsem vyjít se sv˘m
srdcem svou hlavou i povahou.
Jste tﬁeba marnivá?
Myslím, Ïe vÛbec ne.
To, Ïe na sobû nyní nemáte Ïádné ‰perky
ani snubní prsten, je náhoda?
No to je normální stav. Miluju ‰perky, ale já opravdu nemám ráda drahé vûci. Hroznû mû
svazují, stahují a omezují. Mûla bych strach,
Ïe ty brilianty nûkde ztratím. Nedovolím nûjaké
hmotû, aby mû omotala pavuãinou strachu.
A proã nenosíte ten zlat˘ krouÏek, kter˘ je
symbolem manÏelského slibu?
Pﬁi Janíãkovi jsem ztloustla. Nedostala bych
ho uÏ ani na prst. Myslím, Ïe uÏ ho ani navlékat nebudu. ManÏel si toho ani nev‰iml.
Hmotné vûci mne omezují.
A nezlobte se na mû. NemÛÏe si dovolit
tento pﬁepych programové chudoby jen
ãlovûk, kter˘ Ïije ve velmi slu‰ném zaji‰tûní?
Uznávám. Nikdy jsem nepocítila finanãní nedostatek. Ale myslím, Ïe bych to zvládla.
Ostatnû doba, kdy i já jsem sbírala po ‰atnû
vratné láhve, není zas aÏ tak daleko. Nikdy
jsem ale nic nedluÏila ani nemûla nad sebou
Ïádné úvûry a hypotéky. Peníze dávají svobodu, ale já jsem natolik silná, Ïe kdybych je
nemûla, ‰la bych holt uklízet. Peníze na mne
opravdu nevyhrály. Já mûla vztah, kde se opravdu toãily velké miliony a neobalamutilo
mû to.
A proã jste se tak bohatého Ïenicha vzdala?
On byl hodn˘ kluk. Ale já najednou zjistila, Ïe
se furt bavíme o nûjakém potápûní, lítání
v balonu, a kdyÏ sedíme spolu v kuchyni, tak
je ticho. ·la jsem pryã a v‰echna ta auta vrátila. Byla totiÏ opravdu pﬁísloveãnou koulí
u nohy. Nechtûla jsem to mít. Luxus Ïivota
pro mne fakt nejsou koÏichy, drahé dovolené
a diamanty. Nepotﬁebuju to.
Tak schválnû. Kdy a kde jste byla naposled s rodinou na dovolené?
V létû to ne‰lo. ManÏel má díky povaze svého podnikání nejvíc práce. V bﬁeznu jsem byla s rodiãi v Egyptû. All inclusive. A já jsem
z tohoto V.I.P. pion˘rského tábora nebyla
6

urvaná. Mnû je jedno, kde jsem. Spojují mû
pﬁedev‰ím lidi. Nejsem fixovaná ani na Brno,
na rodnou Bratislavu nebo Montreal, kde
bydlí rodiãe.
Rozmazlujete své dûti ráda?
Chci, aby mûly hezké dûtství jako já. To znamená, aby se nefal‰ovanû tû‰ily ze sv˘ch narozenin, svátkÛ, Vánoc a Mikulá‰e. Je jasné,
Ïe aby se to podaﬁilo, nemÛÏou mít v‰e, na
co si vzpomenou. Docela frãíme v kinder vajíãkách. Já pÛvodnû myslela, Ïe sladkost bude jablíãko, ale babiãky to bohuÏel zmûnily.
A jak to máte s babiãkovskou v˘pomocí?
Tchynû nebo babiãka z Kanady?
Moje maminka letí do Kanady za tátou a za
dva t˘dny je zpátky. Navaﬁí mu pln˘ mrazák
jídla na mûsíce dopﬁedu, pouklízí a vrací se
sem. Pomáhá mi s dûtmi a teì se vlastnû
stará je‰tû o svoji maminku v Bratislavû.
Moje máma je takov˘ typick˘ generál, po slovensky taková vedúca. U nás v rodinû je ale
samozﬁejmû vedoucím mÛj manÏel Pepa,
kter˘ si s tchyní dokáÏe udûlat poﬁádek. Spí‰
pro mne to byl vÏdy problém vztahu s mámou. VÏdy pro mne byla velká autorita.
Tatínek je vûdec. Jste tﬁeba chytrá po
nûm?
Já mám úplnû blbou hlavu. Mlad‰í brácha,
se kter˘m jsme museli chodit po psycholozích, má intelekt, kter˘ mají pr˘ jen ãtyﬁi procenta lidí. A ten star‰í je bedna, uãí anglicky,
pracuje v âeské národní bance. Je to fakt
machr. Já se stûÏí domluvím nûmecky.
Ale já myslím, Ïe toho zvládáte docela
dost. Velká rodina, pomalu návrat k profesi, v níÏ vás ãeká v lednu jeden z nejlep‰ích muzikálov˘ch kouskÛ - titulní role
ve slavné Hello, Dolly!.
Ale já se neponiÏuju. Ve sv˘ch oãích jsem na
sebe py‰ná. Smekám pﬁed sebou, jak jsem
po roce zvládla návrat k divadlu. Ale to zase
jenom díky podpoﬁe v rodinû.
Díky televiznímu seriálu Poji‰Èovna ‰tûstí
vás doslova zaplavila tsunami popularity.
Nechybí vám ta pozornost televizního
publika a médií?
Ale vÛbec ne. Ono je navíc velmi jednoduché
ukazovat okolí i sobû jakousi velkorysost,
kdyÏ jste zrovna v kurzu. Ale neb˘t úzkoprs˘
a zÛstat tolerantní, kdyÏ o vás zrovna není
zájem, toho já si váÏím u lidí.
Ale vy pﬁece v takové situaci nejste, máte
za sebou záﬁnou kariéru. Kdybyste si neplnila mateﬁské povinnosti, tak jste mohla
toãit do zmrtvûní. âeká vás obrovská role
Dolly Leviové...
Ale já pﬁiznávám, Ïe popularita hodnû pomo-
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hla mého egáãku. Ale b˘t znám˘ a pﬁedvádût onu velkorysost a dûlat charitu, to je
v‰echno velmi jednoduché. ZÛstat zdravû
sebevûdomá, charakterní, nenechat se nachytat do závisti, kdyÏ jdete dolÛ. To je fakt
kum‰t.
Vy jste se uÏ dﬁíve stala patronkou brnûnského Klokánku. Nebylo to také jenom takové recyklování momentální popularity
jména Alena Antalová?
Ale samozﬁejmû, Ïe jsem ráda pro zaﬁízení
pro opu‰tûné dûti prodala svoje jméno.
Firmy, které si mû potom pouÏily v reklamû,
nám ale do Klokánku zaﬁídily tﬁeba kuchyÀ
za pÛl milionu. Úãastním se v‰ech dÛleÏit˘ch
porad, poﬁádám pro Klokánek nûjaké akce
a o dûní v nûm mám velmi dobr˘ pﬁehled, uÏ
jen proto, Ïe tam pracuje moje ‰vagrová.
Máte velkou rodinu, která moÏná bude
je‰tû vût‰í. KdyÏ tak pﬁíkladnû podporujete odloÏené a opu‰tûné dûti, nenapadlo
vás nûkdy, Ïe byste si nûjakého sirotka osvojila?
Jednou jsme s muÏem byli na nûjakém vystoupení pro Klokánek. Pepovi tam doslova
uãaroval jeden kluk. ¤íkal mi, bûÏ se podívat,
to jsem já, kdyÏ mi bylo devût. Hroznû jsme
se s ním kamarádili. Oba rodiãe mu zemﬁeli
na rakovinu. Hroznû pﬁilnul k na‰im holkám,
bral je automaticky za ruku. Díky právÛm
prarodiãÛ ale není právnû voln˘.
Odlehãeme zase ná‰ hovor. Jak to má tﬁeba tak pÛvabná Ïena jako vy s pohledem
na zkrá‰lování plastickou chirurgií.
Tak jednu plastiku uÏ mám v podobû umûlé
dolní ãelisti. (smích) Obávám se, Ïe tím budeme konãit. Bolesti u porodu mi nevadily,
ale jak se jedná jenom v˘hradnû o mû, bála
bych se, Ïe to bude moc bolet. Tvar hlavy a l˘tka mám podle okolí pr˘ exkluzívní. O tom ostatním bych pomlãela. Ale nic se pﬁe‰ívat ani
modelovat nebude. V‰em, kter˘m to pomÛÏe
tﬁeba jen v sebevûdomí, bych ale plastiky urãitû nevymlouvala. Mnû by vadila bolest.
No a co kdyby si vá‰ muÏ ãasem zaãal po‰ilhávat po nûjaké va‰í dvacetileté konkurentce?
Hlavnû aÈ se to nedozvím. Chlapi ten druh˘
dech v padesátce chytají. A já mám doma
je‰tû takové krasavce. Dva roky bych to asi
vydrÏela neÏ by zase pﬁi‰el zpût. Jen by nesmûl zakládat novou rodinu. Chytrá Ïenská
se ale po milenkách neptá. Já jsem ale ve
znamení Lva. A my Lvice máme pocit, Ïe si
chlapi mÛÏou pískat, Ïe s náma vÛbec mohou Ïít. Já moc chlapÛ nemûla a vût‰inou
jsem je opou‰tûla já. KdyÏ uÏ jsem ale nûkdy

dostala kopaãky, ﬁíkala jsem si, Ïe chlapec
ani neví, o co pﬁichází.
Byla byste schopná tﬁeba pro lásku umﬁít?
ZaÏila jsem stavy, kdy jsem myslela, Ïe kvÛli vztahu umﬁu. Opatrnû jsem na‰lapovala,
aby se to v hlavû uÏ nikam dál neposunulo.
Myslela jsem totiÏ, Ïe se kaÏdou chvíli zblázním. Mûla jsem z blázince i léky. Doufám, Ïe
uÏ mû to nikdy nepotká. Rozumím tomu,
kdyÏ se nûkdo kvÛli nûkomu zabije. Kdybych
vûdûla, Ïe to trápení smrtí konãí, tak to klidnû udûlám. BohuÏel si to nemyslím.
A mÛÏu se tedy ptát, jak si to na tom druhém bﬁehu pﬁedstavujete?
Vûﬁím v duchovní v˘voj, Ïe nûco máme
pochopit a pocítit. Urãitû nejsem kﬁesÈanka,
spí‰e asi to budou pﬁedstavy lízlé buddhismem.
A kde berete tu neochvûjnou jistotu, Ïe
po smrti je‰tû nûco je?

V muzikálu Nana,
reÏie: Petr Kracik
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S Janem Mazákem
a Ladislavem Koláﬁem
v muzikálu Nana,
reÏie: Petr Kracik

Já o tom nepﬁem˘‰lím, ani nepochybuju.
Prostû to vím. MÛj oblíben˘ spisovatel
Miguel Ruis mluví o tom, jak dÛleÏité je Ïít
v pravdû. Ale jak ji sami rozeznáme ode lÏi?
VÏdyÈ si tak ãasto nûco namlouváme a lÏeme. No a kdyÏ nebudeme vûﬁit ani sobû, tak
se leÏ vytratí. A pravda nepotﬁebuje, aby jí
nûkdo vûﬁil. Ona prostû je.
Byl vá‰ tﬁetí porod nejlehãí?
Bylo tomu naopak. Janíãkovi se vÛbec nechtûlo ven. Já, porodní matador, mûla aÏ napotﬁetí dulu, tedy porodní asistentku. V‰echno
jsem znovu pﬁeãetla, dûlala v‰emoÏné masáÏe a cviky. A ona mi radila, aÈ si kreslím porodní doby. Já to odmítla, kreslit neumím. Pak
kdyÏ jsem pﬁená‰ela, myslela jsem si, Ïe je to
kvÛli tomu nemalování. Poﬁídila jsem si tajnû
tempery, dcerky poslala k babiãce, aby si nechtûly ãmárat se mnou. ManÏelovi nic neﬁekla, protoÏe by se mi smál. Stejnû se to nakonec muselo vyvolávat. Indikovan˘ porod je
pro matku navrch bez epidurálu pﬁí‰ern˘. I tak
jsem nezaÏila lep‰í porod. Hned jsem se mu
omluvila. To je pﬁece na hlavu postavené, urãit nûkomu datum narození.
Vy jste Lvice a jaká jsou znamení ostatní
kolem vás?
To je zajímavé, v‰echny dûti i manÏel jsou
vodní znamení. Janíãek je tﬁeba v Rybách
a moÏná chtûl b˘t Beran.
Furt mi ale zÛstává rozum stát, jak to
v‰echno zvládáte. Máte tﬁeba chÛvu, pomocnici v domácnosti?
ChÛvu nemám, své dûti bych nikomu nesvûﬁila. Jsem na nû stra‰nû Ïárlivá. Na jejich ãas
a my‰lenky. To je tak ‰patná investice, svûﬁit
je cizím lidem. Jedna kámo‰ka mi vÏdy jednou za ãtrnáct dní pomáhá s generálním
8

úklidem. A mám jednu paní
na Ïehlení. Jinak mám samozﬁejmû babiãky k ruce.
Ale jak se va‰e Ïárlivû stﬁeÏené dûti budou zapojovat
do kolektivu?
Alenka chodí ze ‰kolky po obûdû. Moc tam spát ani nechce. Kdyby jo, tak ji ve ãtyﬁi
vyzvednu a jsem se sv˘m dítûtem prakticky tﬁi hodiny
dennû. AÏ si nûkdy ﬁíkám, jak
ten svût mÛÏe fungovat, kdyÏ
se lidé tak málo vûnují vlastním dûtem.
Vás ãeká opravdu v˘stavní
hlavní role v proslulém muzikálu Hello, Dolly!. To nebude ãasovû nároãné?
Moje rodina mû opravdu hodnû podporuje.
MoÏná se na ty role tû‰í víc neÏ já. Máma mi
ﬁíkala, kdy bude‰ jindy hrát, kdyÏ teì jsi relativnû mladá. Dolly dostávají vût‰inou padesátileté operetní subrety za odmûnu. Ale to
je zprofanovan˘ pohled.
A kdy se chcete naplno vrátit do divadelního provozu?
Kdyby to bylo na mnû, tak bych se naplno
ani vracet nechtûla. Byla bych, slovy kolegynû, takov˘ Jágr na stﬁídaãce.
Není lep‰í mít roli jenom pro sebe a nejsou alternace pro hereãku taková poniÏující soutûÏ, kdo bude lep‰í?
Pro mû je to v˘zva. Miluju ‰ikovné herce,
i kdyÏ do divadla chodím skuteãnû velmi málo. KdyÏ nûkdo zpívá dobﬁe, já chci zpívat
je‰tû líp.
Dotírají tﬁeba filmaﬁi, televize na seriálovou hvûzdu?
Já nikdy nemyslela, Ïe budu seriálová hrdinka a myslím, Ïe jsem svoji seriálovou
kapacitu vyãerpala. Dnes uÏ seriálové role
kvÛli penûzÛm nepotﬁebuju. Shoﬁela nám
televize a dva mûsíce jsme byli bez ní.
Pﬁedtím jsem si ani neuvûdomila, jak
stra‰ná je úroveÀ herectví v ãesk˘ch televizních seriálech. Hrozná je také ta televizní
manipulace, v‰echny ty znûlky, cvrlikající
reklamy, v‰ichni se usmívají a vy za ãas
pﬁestanete zcela rozli‰ovat, co je ‰patné
a co ne. Za ty dva mûsíce se mi vyãistil
vkus.
Po bitvû kaÏd˘ generál. VÏdyÈ jste toãila
Poji‰Èovnu ‰tûstí...
No ale my tûch tﬁináct dílÛ toãili cel˘ rok. To
nebyl tak stra‰n˘ natáãecí kalup nekvalitních
scénáﬁÛ jako dnes.
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V dramatu V jámû lvové,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Dá se za honoráﬁ hlavní role TV seriálu
koupit dÛm?
Podle toho jak˘. Asi jsem si na milion moÏná
dva pﬁi‰la. Nám chodí s manÏelem peníze na
spoleãn˘ úãet a já ho nekontroluju. KdyÏ
jsem dostala v âetnick˘ch humoreskách patnáct tisíc za natáãecí den, úplnû mû to rozãílilo a na‰tvalo. Za stejnou sumu musím v divadle pracovat cel˘ mûsíc.

Jak si pﬁedstavuje tedy svoji umûleckou
budoucnost Alena Antalová?
To je jednoduché. Pﬁedstavuju si, Ïe mi zavolá Hﬁebejk nebo Jarchovsk˘ nebo oba, Ïe
pro mne pí‰ou hlavní roli v celoveãerním kvalitním filmu. A reÏisér Bohdan Sláma by se
mi taky mohl ozvat.
Lubo‰ Mareãek,
foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil

V muzikálu Hello, Dolly!,
reÏie: Gustav Skála
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Alan Novotn˘,
Mária Lalková
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Tereza Martinková,
Ivana Skálová,
Gustav Skála,
Ale‰ Slanina

Alena Antalová,
Petr ·tûpán

Zdena Herfortová,
Petr ·tûpán

Ivana VaÀková,
Lenka Janíková

Alena Antalová,
Petr ·tûpán

Mária Lalková,
Ivana Skálová
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Alena Antalová, Gustav Skála

Alena
Antalová

Martin âern˘, Gustav Skála

Ondﬁej ·rámek, Jan ·otkovsk˘

Foto: jef Kratochvil

Igor Ondﬁíãek, Gustav Skála

Vojtûch Blahuta,
Jakub Przebinda

HELLO, DOLLY! na zku‰ebnû a v ateliéru
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Kdepak, u nás doma se tanci nikdo nevûnuje, moÏná jen rekreaãnû. Maminka pracuje v mateﬁské
‰kolce jako vychovatelka a tatínek,
kter˘ uÏ je v penzi, chodí vypomáhat na Kociánku, kde se vûnuje
práci s postiÏen˘mi dûtmi. Tato
práce ho naplÀuje a cítí se b˘t uÏiteãn˘m.
Nyní se tro‰ku vrátím. Zmínily
jsme se tady o hendikepovan˘ch
lidech. AÈ jiÏ se jedná o dûti, nebo dospûlé. Jak se staví divadlo
k tûmto postiÏen˘m lidem?
Na‰e divadlo je postaveno tak, aby
pﬁedstavení mohli nav‰tûvovat díky
bezbariérov˘m pﬁístupÛm i lidé na
invalidních vozících. CoÏ jiÏ dnes
není Ïádn˘ problém. Zamûstnanci
divadla jsou vÏdy velmi ochotní
a tûmto lidem se v‰ím rádi pomohou.
Kdy padlo rozhodnutí stát se taneãnicí?
Tak tohle si pamatuji naprosto
pﬁesnû. Byla jsem ve ãtvrté tﬁídû
základní ‰koly, kdyÏ se na nás pﬁi‰li
podívat odborníci z taneãní konzervatoﬁe v Brnû. Podle talentu si nás
otypovali a pozvali na konkurz.
Nejdﬁíve jsem si myslela, Ïe se jedná o nábor na sportovní ‰kolu, coÏ
jsem taky doma oznámila. Nastal den D a já
se s maminkou vypravila na konkurz. Malá
holãiãka v tepláãkách a taneãních pi‰kotech. Pﬁedvedla jsem, co umím a v˘sledek
uÏ znáte.
TakÏe se vûnujete tanci uÏ od ãtvrté tﬁídy.
Jaké to je studovat taneãní konzervatoﬁ?
Co samotné studium obná‰í?
Urãitû to není procházka rÛÏov˘m sadem.
Je to velká dﬁina, která se nám pak zúroãí.
Stále jsme byli pod odborn˘m dohledem,
tvrdá práce nás neminula. Ale pokud vás to
baví a jdete si za sv˘m snem, vnitﬁnû vás to
nabije a dodá sílu pokraãovat.
Po dostudování konzervatoﬁe jste hned
dostala angaÏmá tady v Mûstském divadle v Brnû?
Bezprostﬁednû po ukonãení konzervatoﬁe
jsem byla pár let v Mahenovû divadle ve
zpûvohﬁe, poté 2 roky v Nûmecku a od roku
2004 jsem ãlenkou souboru MdB.
Kter˘ taneãní styl je vám nejbliÏ‰í?
Klasika jako taková mû nelákala. Tak dûlám, co mû baví, tanec spojen˘ se zpûvem.
Z toho mám radost.

TEREZA
·KODOVÁ
JIÎ NùKOLIKÁT¯M ROKEM SE V MùSTSKÉM DIVADLE V BRNù MÒÎEME SETKÁVAT S VELMI NADùJNOU TANEâNICÍ
A ZPùVAâKOU TEREZKOU ·KODOVOU.
Terezko, jistû v‰echny, vãetnû mne, na

TANâÍ
úvod napadne otázka, jak se vÛbec obyãejn˘ ãlovûk dostane k divadlu a má
moÏnost Ïít pro nás tak závidûníhodn˘m
zpÛsobem? Kdy se ve vás zrodila my‰lenka stát se taneãnicí?
Tak nevím, zda mÛÏeme mluvit o závidûníhodném zpÛsobu Ïivota, tento pohled na
vûc je jistû individuální, nicménû pro mne
byl tanec vÏdycky snem, uÏ odmaliãka.
Chtûla jsem si udûlat z koníãka práci a to se
mi také podaﬁilo.
Pocházíte z rodiny taneãníkÛ, nebo co
vás jako malé dûvãátko pﬁivedlo na taneãní konzervatoﬁ?
12
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Z va‰ich divadelních rolí mohu jmenovat postavu Zuzany
v muzikálu Jesus Christ
Superstar, ìáblici a Ïenu
v muzikálu âarodûjky z Eastwicku a plno dal‰ích. Máte
k nûkteré roli osobní vztah?
Nebo máte oblíben˘ muzikál,
kter˘ nav‰tûvujete?
Do divadla chodím moc ráda,
ale uÏ nûjak˘ ten ãas jsem hrdá
maminka, mám malou dceru
Hannah a snaÏím se v‰echen
voln˘ ãas trávit s ní a s rodinou.
Pokud voln˘ ãas není a zkou‰í
se v divadle, hlídají Hanny mí
rodiãe, nebo ·koìák (manÏel).
Osobní vztah mám snad ke
kaÏdé roli, co jsem hrála, v‰e
v tobû nûco zanechá a na kaÏdou roli ráda
vzpomínám. Teì nedávno jsem si doma poslouchala Odysseiu - to byl mÛj relaxaãní
den. Jinak asi nejoblíbenûj‰ím muzikálem,
kde jsem si skvûle zatancovala, byly pro
mne Vlasy.
Myslíte si, Ïe malé dûti patﬁí do divadla?
Pokud myslíte, jako diváci, bezpochyby ano.
Dûti s námi herci na jevi‰ti komunikují a bezprostﬁednû reagují. Je to krásné.
Teì jste sama v roli maminky. Budete
svoji dceru smûrovat k tanci?
No, to bude záleÏet ãistû a jen na ní, jak se
rozhodne.
Zámûrnû jsem zmínila muzikál âarodûjky
z Eastwicku, kde máte dvojroli. Jednou

V muzikálu
Jesus Christ Superstar,
reÏie: Stanislav Mo‰a

V muzikálu
âarodûjky z Eastwicku
Barbora Musilová,
Hana Kratochvilová,
Petr Gazdík,
Aneta Majerová,
Vendula ·eráková,
Eva Mi‰koviãová
a Tereza ·kodová,
reÏie: Stanislav Mo‰a

jste Ïena z mûsteãka, podruhé krásná
a kost˘movû velmi odváÏná ìáblice. Jak
pﬁistupujete k takovéto roli? Existuje
u vás hercÛ nûco jako tréma?
Po tak dlouhé dobû mi to uÏ ani nepﬁijde.
Jdu na jevi‰tû s tím, Ïe divák je mÛj fanda,
nikoho v publiku nevyhledávám, zamûﬁím
se na pohled do neznáma, aby mû pohledy
divákÛ neznervózÀovaly, a jde to samo.
Teì, po porodu Hannah se drÏím radûji více
odûn˘ch scén (smích). Jinak tréma se vstupem na jevi‰tû záhy pomíjí.
Vá‰ manÏel, jak je mi známo, nepatﬁí k divadelníkÛm. NeÏárlí nûkdy v tûchto situacích?
Sv˘m zpÛsobem jsem ráda, Ïe manÏel k divadlu nepatﬁí, vztah je potom
rÛznorodûj‰í. ManÏel vlastní
firmu na závûsné balkóny,
a tak se doma nebavíme jen
o divadle. Ptala jste se na Ïárlivost, „·koìák“ není Ïárliv˘
chlap a je na mû snad hrd˘.
Pochopitelnû je ale v‰echno
o toleranci. Já toleruji jeho koníãek fotografování a on ty
moje.
NedokáÏu si pﬁedstavit, jak
vypadá Ïivot taneãnice.
UdrÏujete se nûjak˘m zpÛsobem v kondici? V ãasopisech se stále doãítáme
o nejrÛznûj‰ích dietách, jak˘ na to máte názor?
Pochopitelnû, Ïe v mé skﬁíÀce
naleznete i permanentku do
posilovny, ale nijak zvlá‰È tomu neholduji. Posilování na
13
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Oãi, ruce, gesta,
moÏná boty. Pak se
dívám na to, zda je
mi ten ãlovûk sympatick˘ nebo ne.
Poslední
otázka
Terezko. Nic netrvá
vûãnû, pokud byste byla nucena
jednoho dne divadlo a tanec opustit,
máte nûjakou vizi?
Pokud uÏ bych
nemohla tancovat
a sv˘m zpûvem bych
nezaujala, ráda bych
pracovala jako instruktorka plavání
a cviãení kojencÛ
a batolat. Tam bych ráda na‰la dal‰í uplatnûní a pocit, Ïe nemarním ãas.
To je krásné, tak já vám za sebe pﬁeji, aby
vám vy‰lo v‰e, co si jen pﬁejete.
Michaela Janãová,
foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

strojích mû nebaví, takÏe vyuÏívám spí‰e
bûÏícího pásu, coÏ je asi v‰echno. Jinak
máme doma krásného psího kamaráda, takÏe vycházky s ním a pak plavání s Hanny.
Diety nedrÏím a nedrÏela jsem. SnaÏím se
jíst zdravû a to mû spolu se zkou‰kami v divadle udrÏuje v kondici.
Mûstské divadlo v lednu uvede dlouho oãekávan˘ muzikál
Hello, Dolly! a já jsem velice
ráda, Ïe vás v nûm uvidím.
Prozraìte nám, na co se mÛÏeme tû‰it?
Zatím mohu prozradit jen to, Ïe
zkou‰íme a velice dobﬁe si to jiÏ
teì uÏíváme. Podle v‰eho to
bude v˘borná legrace, pojatá
zase v tro‰ku jiném stylu.
Krásná scéna a kost˘my.
Myslím, Ïe se na pﬁedstavení
dobﬁe pobavíte. A já vám za sebe slíbím, Ïe kdyÏ pﬁijdete, tak
vám zazpívám (smích).
V muzikálu se setkáváme se
Ïenou – tak zvanou dohazovaãkou, která velice chytr˘m
zpÛsobem pﬁedûlá muÏe
k obrazu svému. Nakonec
i starého zatrpklého bruãouna. Umíte i vy sama nûkomu
nûkoho dohodit?
Tak tohle já neumím. Na to je odborník spí‰ mÛj manÏel (smích).
S Monikou Královou
V˘bornû, s k˘m mû seznámí?
a Helenou Dvoﬁákovou
Nûkoho vám najde (smích).
v muzikálu Hair,
Co vás na první pohled dokáreÏie: Dodo Gombár
Ïe na muÏi zaujmout? âeho si
v‰ímáte?
14
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Pablo Picasso: La Muse, 1935

P¤IJMOUT ÚDùL MÚZ
- TO STOJÍ ZA POKUS
Mladé krásné Múzy - byly pr˘ v‰evûdoucí
a slova ver‰Û ãi písní diktovaly umûlcÛm tak
zblízka, aÏ vznikla pﬁedstava, Ïe jim polibkem pﬁedávaly nápady a tvÛrãí elán.
U‰lechtilé bytosti, které milovaly tanec
a zpûv, provázejí od nepamûti umûleckou
tvorbu jako symboly osvûÏující inspirace.
Také o údûlu múz je nov˘ ‰ansonov˘ muzikál, kter˘ 13. února uvedeme ve svûtové
premiéﬁe na âinoherní scénû MdB.
Sentimentální múza v nûm zpívá: „KdyÏ
múza stárne, je to zlé... / Múza se nudou

P¤IPRAVUJEME
celá ztrácí / ztrácí ‰arm, kdyÏ ztrácí práci /
a doufá, Ïe zas noci proh˘ﬁí / s nefal‰ovan˘mi kum‰t˘ﬁi...“
Je velkou radostí kaÏdého divadla stát
u vzniku nového pÛvodního textu. Na muzikálu NAHÁ MÚZA pracoval skladatel
Zdenek Merta více neÏ dva roky. Diváci
Mûstského divadla jeho rukopis dobﬁe znají z celé ﬁady úspû‰n˘ch hudebních projektÛ, které v posledním desetiletí tvoﬁily nedílnou souãást repertoáru: Sny svatojánsk˘ch
nocí, Bastard, Babylon, Svût pln˘ andûlÛ,
Zahrada divÛ nebo Peklo. U zrodu muzikálu Nahá múza stála tentokrát od samého
poãátku také Zora Jandová, autorka libreta spojujícího vypjatou emocionalitu s hu-

morem a nadsázkou. Jako tﬁetího
pak autorsk˘ tandem pﬁizval k spolupráci reÏiséra ·imona Cabana,
kter˘ je zároveÀ scénografem inscenace.
Nahá múza se odehrává v bohémsky rozevláté meziváleãné PaﬁíÏi.
Scházejí se tam umûlci z celého
svûta, mûsto Ïije umûním, nenápadnû se ov‰em vkrádá i úzkostná
pﬁedtucha blíÏící se svûtové války.
Nepokojnû dynamické a ru‰né
tvÛrãí klima vyÏivují stále novû pﬁíchozí talenty. Tak jako napﬁíklad
sochaﬁ Frederik a malíﬁ Marian, nerozluãní pﬁátelé – tedy aÏ do doby
neÏ jejich Ïivotní cesty zkﬁíÏí okouzlující taneãnice Magdaléna.
Oba mladí umûlci hledali v paﬁíÏsk˘ch barech a kabaretech svou múzu, ale
teprve tato kﬁehká dívka je dokázala inspirovat k dílÛm pln˘m horoucí Ïivotnosti
a dramatick˘ch vá‰ní. Dva talentovaní umûlci a jejich pÛvabná múza tvoﬁí napínav˘
vztahov˘ trojúhelník. Zatímco se pokou‰ejí
jít za sv˘mi sny a bojovat o Ïivotní inspiraci,
krouÏí kolem nich dravci: obchodník s umûním se svou svÛdnou Ïenou i úzkoprsí kritici. Nahá múza, muzikál o lásce, o umûní
a o hledání sebe sama, se odehrává za neustávajícího pokﬁiku kamelotÛ na pozadí
bouﬁlivé doby. V romantickém pﬁíbûhu
s notnou dávkou vtipu a nadhledu oÏívají
‰tûtce, barvy, plátna a koneãnû i opravdová
Múza, pﬁipravená políbit svého umûlce.
Do osvûdãeného tvÛrãího t˘mu ·.
Cabana patﬁí také kost˘mní v˘tvarnice Simona Rybáková, svou choreografií obohacuje jevi‰tní ztvárnûní
Lucie Holánková (v MdB skvûle
Peklo, Balada o lásce). Hudebnû
muzikál s francouzsk˘m espritem nastudovali Z. Merta spolu s Karlem Cónem, Cón
se pak bude stﬁídat za dirigentsk˘m pultem
s Martinem Procházkou. V hlavních rolích
uvidíte Hanu Holi‰ovou nebo Svetlanu
Slovákovou (Magdaléna-dívka, Krist˘na),
Markétu Sedláãkovou nebo Zoru
Jandovou (Múza, Magdalena-Ïena), Jana
Apolenáﬁe nebo Martina Havelku
(Marian) a Petra Gazdíka nebo Luká‰e
Vlãka (Frederik). Dále hrají Ladislav Koláﬁ,
Jan Mazák, SoÀa Jányová, Pavla
Vitázková, Ján Jackuliak, Jakub Uliãník,
Tomá‰ Sagher aj.
DP, PH
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Zdenek Merta, Zora Jandová: NAHÁ MÚZA
V meziváleãné PaﬁíÏi se scházejí umûlci z celého svûta, mûsto Ïije umûním, ale nenápadnû se mezi bohému a smetánku vkrádá i hrozba druhé svûtové války.
Mûstem zní hlasy kamelotÛ a umûlci hledají v barech
a kabaretech své múzy. Jednou z nich se stává i mladá taneãnice Magdaléna, která zasáhne do Ïivota
hned dvou muÏÛ. Frederik a Marian byli pﬁátelé, neÏ
potkali tuto tajemnou, talentovanou a okouzlující Ïenu. Osudy postav se zamotávají, hrdinové hledají své
místo na zemi, pokou‰ejí se jít za splnûním sv˘ch snÛ.
Autorsk˘ muzikál Zdenka Merty a Zory Jandové rozehrává pﬁíbûh o lásce, o umûní a o hledání sebe sama
v rychl˘ch stﬁizích, retrospektivních vzpomínkov˘ch
v˘jevech a vizuálnû pÛsobiv˘ch obrazech. V romantickém pﬁíbûhu se znaãnou dávkou sarkasmu a nadhledu oÏívají obrazy, barvy a koneãnû i opravdová
Múza pﬁipravená políbit svého umûlce.
ReÏie: ·imon Caban
Hrají: Hana Holi‰ová nebo Svetlana Slováková, Jan
Apolenáﬁ nebo Martin Havelka, Petr Gazdík nebo
Luká‰ Vlãek, Markéta Sedláãková nebo Zora
Jandová, Ladislav Koláﬁ nebo Jan Mazák, SoÀa
Jányová nebo Pavla Vitázková a dal‰í.

HRAJEME
Yasmina Reza: KUM·T
Je to jen ãtrnáct let (psal se rok 1994), co nepﬁíli‰ úspû‰ná francouzská hereãka Yasmina Reza napsala
konverzaãní komedii pro tﬁi muÏe s prostink˘m názvem
– Art (Umûní). V ãeském pﬁekladu Michala LázÀovského Obraz, v Nûmecku Kunst, v Polsku Sztuka, na
Slovensku a posléze i v nûkter˘ch ãesk˘ch divadlech
Kum‰t. ObdrÏela za ni prestiÏní Molièrovu cenu, text byl
od té doby pﬁeloÏen do 35 svûtov˘ch jazykÛ a úãinkovala v nûm nejedna hvûzda francouzského, nûmeckého ãi anglického divadla. Yasmina Reza od té doby napsala vícero pozoruhodn˘ch textÛ (v ãesk˘ch divadlech
mûly nejvût‰í ohlas její Tﬁi verze Ïivota), ale triumfálnímu úspûchu Kum‰tu a zároveÀ jeho úãinné jednoduchosti se uÏ nepﬁiblíÏila. Není divu. Ta hra má takﬁka geniální v˘chozí situaci – tﬁi mnohaleté pﬁátele stﬁedního
vûku rozdûlí názor na koupi jednoho z nich. Ten si totiÏ
za nekﬁesÈanské peníze poﬁídí obraz. A ne ledajak˘.
Bíl˘ obraz s bíl˘mi prouÏky od uznávaného souãasného
malíﬁe. Prostû kus bílého plátna… Za diskusí, je-li tato
koupû v˘razem vytﬁíbeného vkusu, nebo jen snobsk˘m
pozérstvím, tanou otázky podstatnûj‰í. AÏ po tu hlavní –
co vÛbec to na‰e kamarádství drÏí pohromadû? Je aÏ
pﬁekvapivé, jak pﬁesnou sondu do muÏsk˘ch je‰itností,
póz a drobn˘ch lÏí Reza jako Ïena podnikla. A jak svrchovanû vtipnou komediální formou své poznání o moÏnostech a limitech „chlapského“ pﬁátelství nám coby divákÛm podává.
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Erik Pardus, Viktor Skála a Luká‰ Hejlík nebo
Patrik Boﬁeck˘.
Francis Veber: BLBEC K VEâE¤I
V zemi galského kohouta se nerodí pouze vynikající víno a skvûlé s˘ry. Snad díky pohnut˘m dûjinám je
Francie zemí, která rodí i znamenité komedie. Pierre
Brochant má s pﬁáteli podivuhodn˘ zvyk. KaÏd˘ t˘den
pozvou na veãeﬁi nûjakého prostého, respektive hlou-

pého 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 stavût modely rÛzn˘ch budov ze sirek. Obvykl˘ veãírek se ov‰em nekoná. Situace se podle pravidel situaãní komedie zamotává, kdyÏ Pierrovi oznámí Ïena, Ïe jej
opou‰tí. Na pomoc ne‰Èastnému manÏelovi zÛstává
pouze jednoduch˘ Francois, jehoÏ vinou se do dûje pﬁiplete spirituálnû ‰ílená milenka, ‰kodolib˘ (ne)pﬁítel
a dokonce kontrolor daÀového úﬁadu. Mistrnû vybudovaná zápletka s jiskrn˘mi dialogy pochází z pera francouzského autora Francise Vebera, kter˘ je znám˘ i jako filmov˘ autor a reÏisér. Tuto komedii plnou omylÛ,
nedorozumûní, gagÛ a vá‰ní s mravoliãn˘m koncem uvedeme v reÏii ZdeÀka âernína.
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Erik Pardus, Luká‰ Hejlík, Jana Glocová, Patrik
Boﬁeck˘, Alan Novotn˘, Pavla Vitázková, Martin Havelka
Georges Feydeau: BROUK V HLAVù
Nejhranûj‰í hra francouzského dramatika Georgese
Feydeaua, rozpustilá fra‰ka Brouk v hlavû, patﬁí nejen
k vrcholÛm tvorby samotného autora, ale je zároveÀ
shrnutím v‰eho, co francouzské divadlo od doby
Molièrovy tvorby dosáhlo. V tomto povedeném kousku
není o zábavu nouze: námûtem hry je vûc velice choulostivá - manÏelské selhání. S ironií, vtipem a ‰armem
je rozehrán jednoduch˘ pﬁíbûh o domnûlé nevûﬁe v hodinovém hot˘lku U galantní koãiãky, do kterého jsou postupnû zatahovány v‰echny postavy hry. Bláznivá komedie je plná zcela neuvûﬁitelnû vystavûn˘ch humorn˘ch situací a skvostn˘ch gagÛ. Mimoﬁádnû temperamentní inscenace, která je u divákÛ natolik populární,
Ïe se na repertoáru Mûstského divadla Brno drÏí více
neÏ deset let, stojí na hereck˘ch schopnostech v‰ech
úãinkujících.
ReÏie, úprava a choreografie: Gustav Skála
Hrají: Jiﬁí Dvoﬁák nebo Petr ·tûpán, Igor Ondﬁíãek, Jana
Musilová, Erik Pardus, Ladislav Koláﬁ, Zdena Herfortová,
Josef Jurásek, Karel Mi‰urec, Mária Lalková, Robert
Jícha nebo Tomá‰ Sagher, Zdenûk Junák, Eva
Gorãicová, Marcela Dürrová, Jan Kuãera a dal‰í.
Brandon Thomas: CHARLEYOVA TETA
Rozpustilá komedie (a vÛbec jedna z nejlépe napsan˘ch komedií v historii divadla) o dvou oxfordsk˘ch studentech, Charliem a Jackovi, kteﬁí se chystají pozvat
dívky svého srdce na milostnou schÛzku. Tu v‰ak s ohledem na svou stydlivost i moÏné snadnûj‰í získání
obou dívek hodlají zinscenovat jako setkání
s Charleyovou tetou. Zlomyslná náhoda spolu s dluhy,
typick˘m to prÛvodcem studentsk˘ch let v kaÏdé zemi
a dobû, zaviní, Ïe v roli Charleyovy tety vystoupí ponûkud rozmazlen˘ student Babberley. ¤ada pﬁekvapiv˘ch
situací a nádhern˘ humor, vycházející z tûch nejlep‰ích
anglick˘ch tradic, jsou spolehlivou zárukou kvalitní divácké zábavy s pﬁíjemn˘mi ozvûnami nostalgie. ReÏie
byla svûﬁena Gustavu Skálovi - (vzpomeÀme na jeho –
na‰eho „nesmrtelného“ Brouka v hlavû!).
ReÏie: Gustav Skála
Úãinkují: Igor Ondﬁíãek, Petr ·tûpán, Alan Novotn˘,
Pavla Vitázková, Markéta Sedláãková, Josef Jurásek,
Zdenûk Junák, Irena Konvalinová nebo Eva
Gorãicová, Lenka Janíková a Jan Mazák.
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Jerry Herman, Michael Stewart: HELLO, DOLLY!
Mûstské divadlo Brno kromû své systematické snahy
o uvádûní titulÛ ve svûtov˘ch i ãesk˘ch premiérách samozﬁejmû cítí povinnost uvádût i tituly z tzv. „zlatého
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3.2.
4.2.
5.2.
12.2.
12.2.
13.2.
14.2.
15.2.
16.2.
17.2.
18.2.
19.2.
20.2.
21.2.
22.2.
23.2.
24.2.
25.2.
26.2.
27.2.
28.2.

stﬁeda
18.00
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30
pátek
14.00
pátek
19.30
sobota
19.30
nedûle
19.30
pondûlí
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30
sobota
19.30
nedûle
19.30
pondûlí
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30
sobota
19.30
nedûle
19.30

Yasmina Reza

Kum‰t

HUDEBNÍ SCÉNA
P18

Francis Veber

Blbec k veãeﬁi
Francis Veber

Blbec k veãeﬁi
Zdenek Merta, Zora Jandová

veﬁejná generálka

Zdenek Merta, Zora Jandová

E5

Zdenek Merta, Zora Jandová

premiéra, P

Zdenek Merta, Zora Jandová

premiéra

Zdenek Merta, Zora Jandová

A1

Zdenek Merta, Zora Jandová

A2

Zdenek Merta, Zora Jandová

A3

Zdenek Merta, Zora Jandová

C4

Nahá múza
Nahá múza
Nahá múza
Nahá múza
Nahá múza
Nahá múza
Nahá múza
Nahá múza

Francis Veber

Blbec k veãeﬁi

zakoupeno

Georges Feydeau

Brouk v hlavû

Francis Veber

E7

Francis Veber

AB1

Francis Veber

C2

Blbec k veãeﬁi
Blbec k veãeﬁi
Blbec k veãeﬁi
Brandon Thomas

Charleyova teta
Zdenek Merta, Zora Jandová

A4

Nahá múza

Zdenek Merta, Zora Jandová

A5

Zdenek Merta, Zora Jandová

A6

Zdenek Merta, Zora Jandová

D

Nahá múza
Nahá múza
Nahá múza

1.2.
2.2.
3.2.
4.2.
5.2.
6.2.
7.2.
8.2.
9.2.
10.2.
11.2.
14.2.
15.2.
16.2.
17.2.
22.2.
23.2.
24.2.
25.2.
26.2.
27.2.

pondûlí
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30
sobota
19.30
nedûle
19.30
pondûlí
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
nedûle
18.00
pondûlí
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
pondûlí
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30
sobota
19.30

Jerry Herman, Michael Stewart

A1/AB1

Jerry Herman, Michael Stewart

A2/AB2

Hello, Dolly!
Hello, Dolly!

Jerry Herman, Michael Stewart

A3/AB3

Jerry Herman, Michael Stewart

A4/AB4

Jerry Herman, Michael Stewart

A5/AB5

Jerry Herman, Michael Stewart

premiéra, P

Jerry Herman, Michael Stewart

D/E7

Hello, Dolly!
Hello, Dolly!
Hello, Dolly!
Hello, Dolly!
Hello, Dolly!

Jerry Herman, Michael Stewart

Hello, Dolly!

Jerry Herman, Michael Stewart

Hello, Dolly!

C2/E2

Jerry Herman, Michael Stewart

Hello, Dolly!

Jerry Herman, Michael Stewart

Hello, Dolly!

J. Dempsey, D. P. Rowe

âarodûjky z Eastwicku

J. Dempsey, D. P. Rowe

âarodûjky z Eastwicku
J. Dempsey, D. P. Rowe

âarodûjky z Eastwicku
J. Dempsey, D. P. Rowe

âarodûjky z Eastwicku
S. Sater, D. Sheik

Probuzení jara

S. Sater, D. Sheik

Probuzení jara

S. Sater, D. Sheik

Probuzení jara

A. L. Webber, T. Rice

A2010/M2010

A. L. Webber, T. Rice

R2010/X2010

A. L. Webber, T. Rice

Z2010/T2010

Evita
Evita
Evita

Viktor Skála, Luká‰ Hejlík
v komedii Kum‰t,
reÏie: Zdenûk âernín

SoÀa Jányová,
Svetlana Slováková,
Kateﬁina Krejãová
v muzikálu Probuzení jara,
reÏie: Stanislav Mo‰a
ZÁJEZDY: 5. února uvádí MdB muzikál Probuzení
jara na Nové scénû Národního divadla v Praze
a 25. února hostuje s komedií Sluha dvou pánÛ
v Bratislavû.
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1.3.
2.3.
3.3.
4.3.
5.3.
6.3.
7.3.
8.3.
9.3.
11.3.
12.3.
13.3.
14.3.
18.3.
19.3.
20.3.
21.3.
26.3.
26.3.
27.3.
28.3.
29.3.

pondûlí
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30
sobota
19.30
nedûle
18.00
pondûlí
19.30
úter˘
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
18.00
sobota
19.30
nedûle
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30
sobota
18.00
nedûle
18.00
pátek
14.00
pátek
19.30
sobota
19.30
nedûle
19.30
pondûlí
19.30
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Zdenek Merta, Zora Jandová

Nahá múza

Zdenek Merta, Zora Jandová

AB2

Zdenek Merta, Zora Jandová

AB3

Zdenek Merta, Zora Jandová

AB4

Zdenek Merta, Zora Jandová

AB5

Nahá múza
Nahá múza
Nahá múza
Nahá múza

Francis Veber

Blbec k veãeﬁi

William Shakespeare

Veãer tﬁíkrálov˘

William Shakespeare

Veãer tﬁíkrálov˘
Francis Veber

A2

Francis Veber

C4

Francis Veber

zakoupeno

Blbec k veãeﬁi
Blbec k veãeﬁi
Blbec k veãeﬁi
Eduardo Rovner

Vrátila se jednou v noci

Eduardo Rovner

Vrátila se jednou v noci

Francis Veber

A4

Francis Veber

A5

Blbec k veãeﬁi
Blbec k veãeﬁi

Georges Feydeau

Brouk v hlavû

Georges Feydeau

Brouk v hlavû
Robin Hawdon

Dokonalá svatba

veﬁejná generálka

Robin Hawdon

E5

Robin Hawdon

premiéra, P

Robin Hawdon

premiéra

Robin Hawdon

A1

Dokonalá svatba
Dokonalá svatba
Dokonalá svatba
Dokonalá svatba

Martin Havelka
a Erik Pardus
v komedii
Blbec k veãeﬁi,
reÏie: Zdenûk âernín
ZÁJEZDY: 10. bﬁezna hostuje MdB s komedií Vrátila
se jednou v noci v Bratislavû, od tohoto data zaãíná
rovnûÏ turné s muzikálem Jesus Christ Superstar
v Nûmecku.
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16.3.
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19.3.
20.3.
21.3.
30.3.
31.3.
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19.30
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19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30
sobota
19.30
nedûle
18.00
pondûlí
19.30
stﬁeda
19.30
ãtvrtek
19.30
pátek
19.30
pondûlí
19.30
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30
pátek
18.00
sobota
14.00
nedûle
14.00
úter˘
19.30
stﬁeda
19.30

Jerry Herman, Michael Stewart

Hello, Dolly!

Jerry Herman, Michael Stewart

Hello, Dolly!

Jerry Herman, Michael Stewart

Hello, Dolly!

Jerry Herman, Michael Stewart

Hello, Dolly!

Jerry Herman, Michael Stewart

C5/E5

Jerry Herman, Michael Stewart

A6/AB6

Hello, Dolly!
Hello, Dolly!

Jerry Herman, Michael Stewart

Hello, Dolly!

Jerry Herman, Michael Stewart

Hello, Dolly!

S. Sater, D. Sheik

Probuzení jara

S. Sater, D. Sheik

Probuzení jara

S. Sater, D. Sheik

Probuzení jara

J. Doga, E. Loteanu

Cikáni jdou do nebe

J. Doga, E. Loteanu

Cikáni jdou do nebe

J. Doga, E. Loteanu

Cikáni jdou do nebe
S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

Snûhurka a 7 trpaslíkÛ

S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

Snûhurka a 7 trpaslíkÛ

S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón

Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
K. Gärtner, E. Bryll

Jáno‰ík aneb Na skle malované
K. Gärtner, E. Bryll

Jáno‰ík aneb Na skle malované

derniéra

Robin Hawdon
âINOHERNÍ SCÉNA
DOKONALÁ SVATBA
tﬁeskutá komedie
Svatební obﬁad a chvíle pﬁed ním jsou obvykle situací, kdy se
lámou Ïivotní osudy. Tak je to i v jedné z nejlépe napsan˘ch
komedií souãasnosti. Bill s Ráchel jsou ‰Èastní. Bill s Ráchel
se budou brát. Oba se na svatbu velice tû‰í. I Tom, BillÛv svûdek, se tû‰í. I Ráchelini rodiãe se tû‰í. A krásné svatební apartmá je pronajato... JenÏe ráno pﬁed svatbou se Bill probudí v posteli po noci, kterou si nepamatuje, s dívkou, kterou si
nepamatuje a navíc si ani nepamatuje, co se mezi nimi dûlo –
a dívka ﬁíká, Ïe leccos. Nezb˘vá neÏ ji okamÏitû ukr˘t do koupelny a za vydatné pomoci svûdka Toma a nebohé, do vûci omylem zapletené pokojské Julie, se pokusit v‰e utajit pﬁed nevûstou a její matkou, zatímco na radost pijící otec zaãíná pÛsobit hotelové obsluze mírné komplikace. V‰e se navíc definitivnû zaplete ve chvíli, kdy Tom zjistí, která to dívka s Billem
strávila noc. V‰e v této komedii zámûn, lÏí a nedorozumûní
spûje k nevyhnutelné katastrofû, která se nakonec ukáÏe paradoxnû b˘t tím nej‰Èastnûj‰ím ﬁe‰ením. Skvostná klasická situaãní komedie zku‰eného britského dramatika Robina
Hawdona obletûla od své premiéry v roce 1994 jevi‰tû celé
Evropy...
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Lenka Janíková, Milan Nûmec, Petr ·tûpán, Ivana
VaÀková, Lucie Zedníãková, Irena Konvalinová, Zdenûk
Bure‰.
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fondu hudebního - muzikálového divadla“. Mezi nû nepochybnû patﬁí i dílo skladatele Jerryho Hermana a libretisty a textaﬁe Michaela Stewarta, muzikál vpravdû
svûtového jména - Hello, Dolly!. Dílo, které po své newyorské premiéﬁe v roce 1964 zaznamenalo svûtov˘ úspûch, je geniální hudební adaptací divadelní hry
Thorntona Wildera „Dohazovaãka“, jejíÏ pﬁedlohou zase byla bláznivá komedie Johanna Nepomuka
Nestroye „A jde se ﬁádit“, jejíÏ pﬁedlohou zase byla vtipná jednoaktovka Johna Oxenforda „Dobﬁe stráven˘
den“ (geneze námûtu byla tedy ponûkud sloÏitûj‰í, ale
vÏdyÈ se jedná o tak vzru‰ující téma!). Kdo muzikál nezná, tomu pﬁipomínáme: Jedná se o pﬁíbûh podnikavé
zprostﬁedkovatelky sÀatkÛ na newyorském pﬁedmûstí –
dohazovaãky Dolly Leviové, která si ov‰em toho nejlep‰ího zákazníka nechává pro sebe a kouzlem své o-

HRAJEME
sobnosti dokáÏe mrzoutského starého mládence
Horáce Vandergeldera nakonec zmûnit i proti jeho vÛli
v galantního a milujícího muÏe. Ústﬁední píseÀ byla nahrána nesãetnûkrát, ale ‰lágr z ní udûlal sv˘m osobit˘m
„chraplav˘m“ hlasem aÏ Louis Armstrong. Filmové
zpracování zajistilo muzikálu nesmrtelnou slávu, kdyÏ
v roce 1969 vûhlasn˘ taneãník, choreograf a reÏisér
Gene Kelly natoãil film s Barbrou Streisandovou
a Waltrem Matthauem v hlavních rolích. Od své premiéry se tento muzikál hrál na Broadwayi do roku 1970
a dosáhl fantastického poãtu 2844 repríz.
ReÏie: Gustav Skála
Hrají: Alena Antalová nebo Ivana VaÀková, Igor
Ondﬁíãek nebo Petr ·tûpán, Hana Kováﬁíková nebo
Marta Prokopová, Radek Novotn˘ nebo Robert
Rozsochateck˘, Jakub Przebinda nebo Ale‰ Slanina,
Vojtûch Blahuta nebo Alan Novotn˘, Lenka Janíková
nebo Ivana Skálová, Mária Lalková nebo Tereza
Martinková, Zdena Herfortová nebo Kvûtoslava
Ondráková, Jiﬁina Prok‰ová, Karel Jansk˘, Karel
Mi‰urec nebo Zdenûk Bure‰ a dal‰í.
John Dempsey, Dana P. Rowe:
âARODùJKY Z EASTWICKU
Román Johna Updika âarodûjky z Eastwicku se nejprve stal filmov˘m hitem spoleãnosti Warner Brothers.
Vzpomínáte na tﬁi filmové pﬁedstavitelky zoufal˘ch Ïen
– na Cher ãi Michelle Pfeiffer a Susan Sarandon - znudûné Ïitím v malém mûsteãku Eastwicku v New
England? Rozhodnou se proÏít nûco v˘jimeãného a pﬁiãarovat si muÏe po v‰ech stránkách dokonalého – zábavného, inteligentního, pozorného, sexy etc. Zázraãn˘
ideál se jim skuteãnû zjeví, av‰ak v podobû ìábla. Ve
filmu tuto roli ztvárnil Jack Nicholson… Úspûchy filmové adaptace zaujaly svûtoznámého producenta
Camerona Mackintoshe, jím pak byla oslovena autorská dvojice John Dempsey (libreto a zpûvní texty)
a Dana Rowe (hudba), aby napsali jevi‰tní podobu díla.
Dal tak podnût ke vzniku v˘bornû napsaného muzikálového pﬁíbûhu s vtipn˘mi texty podnûcujícími podmanivou „ãarodûjnou“ hudbu, která úspû‰nû vtahuje posluchaãe do sv˘ch tenat. Charaktery jsou zde podány
s patﬁiãnou ironií i nadhledem. Tento muzikál, uveden˘
ve svûtové premiéﬁe 18. 7. 2000 v lond˘nském divadle
Drury Lane, vychází z nejlep‰ích tradic klasického broadwayského muzikálu, které rozvíjí do vskutku souãasné podoby. Mûstské divadlo jej uvádí v pﬁekladu Jiﬁího
Joska.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
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Hrají: Petr Gazdík nebo Martin Havelka nebo Petr ·tûpán, Ivana VaÀková nebo Yvetta Blanaroviãová nebo
Jana Musilová, Johana Gazdíková nebo Markéta
Sedláãková, Alena Antalová nebo Hana Holi‰ová nebo
Jitka âvanãarová, Krist˘na ·ebíková nebo Marta
Prokopová, Igor Ondﬁíãek nebo Milan Nûmec, Lenka
Bartol‰icová nebo Michaela Fojtová nebo Zuzana
Maurery, Kateﬁina Krejãová nebo Mária Lalková, Jakub
Uliãník nebo Du‰an Vitázek, Ján Jackuliak nebo Tomá‰
Sagher, Monika Svûtnicová, Martina Severová, Magda
Vitková a dal‰í.
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, frustrace, komplexy,
rebelantství, neinformovanost, naivita, pokrytectví, vzájemné nepochopení, pﬁedsudky, malomû‰Èáctví - to v‰e,
vãetnû sexuality a prvních erotick˘ch záÏitkÛ, je tu odkryto s odvahou, nekompromisností a pﬁirozeností mlad˘m lidem vlastní. Probuzení jara (Spring Awakening)
mûlo off-broadwayskou premiéru v ãervenci roku 2006
v New Yorku, aby uÏ od 10. prosince téhoÏ roku putovalo pﬁímo na Broadway, do divadla Eugena O’Neilla.
Dílo získalo 11 nominací na prestiÏní ocenûní TONY,
z nichÏ dostalo 8 za nejlep‰í muzikál, reÏii, hudbu, hlavního protagonistu aj. „Jednou za generaci, máme-li
‰tûstí, se neoãekávanû objeví nov˘ muzikál, kter˘ v‰e
zmûní. To je to vzru‰ující na úspûchu uvedení Procitnutí
jara“ (New York Observer).
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jiﬁí Mach nebo Ondﬁej Bábor, Vojtûch Blahuta nebo Luká‰ Janota, Ján Jackuliak nebo Jakub Uliãník,
Radek Novotn˘ nebo Vladimír ¤ezáã, Jakub Przebinda
nebo Luká‰ Vlãek, Tomá‰ Novotn˘ nebo Viktor Polá‰ek
nebo Ale‰ Slanina, Svetlana Slováková 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.
A. L. Webber, T. Rice: EVITA
Po svûtovém úspûchu muzikálu Jesus Christ Superstar
se oba autoﬁi pustili do muzikálového zpracování Ïivotního osudu v˘znamné osobnosti novodob˘ch dûjin, Evy
Perón. Evita je 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. Po dílech
Jesus Christ Superstar a Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È (obojí v reÏii Stanislava Mo‰i) uvádíme na
Hudební scénû také Evitu opût v pﬁekladu Michaela
Prostûjovského jako v poﬁadí jiÏ tﬁetí dílo této snad nejúspû‰nûj‰í svûtové autorské muzikálové dvojice.
ReÏie: Pavel Fieber
Úãinkují: Hana Holi‰ová nebo Ivana Skálová, Ján
Jackuliak nebo Du‰an Vitázek, Igor Ondﬁíãek nebo
Karel ·karka, Robert Jícha nebo Jiﬁí Mach nebo Radek
Novotn˘ a dal‰í.
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JI¤Í DU·EK VIDÍ HERECKOU PRÁCI
JAKO VùâNOST VTE¤INY
Noblesní muÏ s charakteristick˘m hlub‰ím hlasem, skvûl˘ herec, recitátor, dabér, takov˘ byl
v dobách své slávy Jiﬁí Du‰ek, ãlen Divadla bratﬁí
Mr‰tíkÛ, pﬁímého pﬁedchÛdce Mûstského divadla
Brno. Dodnes Jiﬁímu Du‰kovi zÛstala noblesa
a hlas a samozﬁejmû vzpomínky, které by mohly
zaplnit nûkolik ãísel Dokoﬁánu. Jak se doãtete,
k divadlu se dostal zcela netypick˘m, v kontextu
doby v‰ak pochopiteln˘m zpÛsobem. Naprostou
vût‰inu svého hereckého Ïivota proÏil v tomto divadle. Jeho poslední rolí byl Difat ve slavné dramatizaci románu Ivana KﬁíÏe Pravda o zkáze
Sodomy, reÏíroval Stanislav Mo‰a. Byla to zjevná
kritika konãícího reÏimu, premiéra se konala v roce 1988. A bylo to velkolepé hercovo rozlouãení,
ostatnû za ztvárnûní této role dostal od tehdej‰ího
krajského národního v˘boru
krajskou cenu.
„Na úpln˘ závûr hry se mû
ptá Lot: Otãe,
a co teì bude‰
dûlat? Odpovûdûl jsem: Dívat se. Skonãil jsem a teì se jenom dívám,“ ﬁíká Jiﬁí Du‰ek. Kontakt s divadlem a vÛbec
s kum‰tem v‰ak neztratil, chodí na v‰echny premiéry, nav‰tûvuje koncerty, glosuje souãasnost.
Patﬁil k nejv˘raznûj‰ím osobnostem hereckého
souboru, zdaleka ne jen kvÛli své vy‰‰í postavû.
Vloni oslavil rodák z vesnice Cholina u Litovle 85.
narozeniny, jeho vitalita odpovídá mnohem niÏ‰ímu ãíslu. Cholinu proslavili také bratﬁi ·indlerové,
asi nejznámûj‰í byl Valentin alias stréãek Kﬁópal.
„Je to slavné místo,“ ﬁíká s úsmûvem Jiﬁí Du‰ek.
¤adu sv˘ch následovníkÛ uãil na konzervatoﬁi
i na JAMU.
V loÀském roce jste pﬁevzal Cenu Franti‰ka
Filipovského za celoÏivotní práci v dabingu.
PﬁipomeÀme mlad‰ím, Ïe brnûnsk˘ dabing patﬁil
k ãeské ‰piãce, v Praze takov˘ nemûli. Byl jste
mezi nejobsazovanûj‰ími dabéry, zavzpomínejte...
Ano, patﬁil jsem do skupiny tûch, kteﬁí vytvoﬁili tu s odpu‰tûním slávu brnûnského dabingu. Natoãil jsem nûkolik set filmÛ. Prvním dabovan˘m seriálem âs. televize byl Doktor Martin Schlütter. Pûtidíln˘ v˘chodonûmeck˘, taková ãervená socialistická knihovna. Tam
jsem hrál hlavní roli s Helenou KruÏíkovou. Bylo toho
moc, vzpomenu tﬁeba na film Velká vlaková loupeÏ,
v nûmÏ jsem daboval Seana Conneryho v hlavní roli.
A potom uÏ jsem za nûj mluvil i v dal‰ích filmech, kde
hrál.
Jak˘ je dne‰ní dabing?
Umírá. Kdysi jsme pÛldruhahodinov˘ film dabovali t˘-

LEGENDY

den, dnes udûláte cel˘ film za devût hodin. Pﬁíãinou je
k‰eft. Kdybyste vidûl, jak se tehdy zkou‰elo! Jak jsme
rÛzn˘mi zpÛsoby mluvili za postavu, která se na plátnû odvrací, vzdaluje, pﬁibliÏuje. Dnes to za vás udûlá
zvukov˘ mistr, ale nemá to takovou plasticitu, jako
kdyÏ jsme tancovali okolo mikrofonu.
PﬁipomeÀme je‰tû va‰i Cenu za celoÏivotní recitátorství.
Bylo to v roce 2002 v Podûbradech na tamních Dnech
poezie, obû ceny udûluje Herecká asociace. Ano,
hodnû jsem recitoval, s âesk˘m filharmonick˘m sborem jsme jezdili na kantátové veãery po celé republice.
Zaãnûme s va‰í hereckou kariérou odzadu. Jak
vzpomínáte na Pravdu o zkáze Sodomy?
Bylo to v dobû, kdy se uÏ nemusel cel˘ text nûkam
dávat k pﬁeãtení a schválení. KﬁíÏÛv román je prÛhlednou alegorií o principech vzniku a fungování totalitaristick˘ch mocensk˘ch mechanismÛ. Premiéra
mûla obrovsk˘ úspûch, bylo naprosto jasné, o kom je
ﬁeã, byly aplausy na otevﬁené scénû. Vzpomínám, Ïe
v hledi‰ti sedûli dva nûjací vysocí straniãtí funkcionáﬁi, muÏ a Ïena, která prohlásila: To je pﬁece o nás,
musíme s tím nûco udûlat! A ten muÏ odpovûdûl rezignovanû: BohuÏel, je to tak. Myslím, Ïe v té dobû uÏ
ani nebyly Ïádné odmítavé reakce od stranick˘ch orgánÛ. Hrálo se nám to dobﬁe, byli jsme my‰lenkovû
na jedné lodi, dobov˘ kontext byl evidentní. âím je
podtext intenzivnûj‰í, tím je nosnûj‰í v˘kon hercÛ, v˘raz. Na repertoáru to bylo více neÏ jednu sezonu, po
listopadu 1989 se to jiÏ hrát vlastnû nemuselo.
Kdo byl s vámi je‰tû na jevi‰ti?
Hlavní role mûli Karel BartoÀ, hrál Lota, a také Eva
Gorãicová a Milo‰ Kroãil. Já jsem na jevi‰ti zÛstal fakticky celé tﬁi hodiny. Hudbu tehdy napsal Daniel Forró,
dnes Ïije v Japonsku.
Po derniéﬁe Sodomy jste uÏ na jevi‰tû nevstoupil.
Vím, bylo vám tehdy pûta‰edesát, pﬁesto se ptám,
proã?
¤ekl jsem si, Ïe odejdu vãas. Nechtûl jsem dopadnout jako jeden z m˘ch star‰ích kolegÛ. Mûl jsem dilema: Buì budu jednou sedût v ‰atnû a drÏet hlavu
v dlaních ve strachu, abych na jevi‰ti nûco nezpackal,
nebo odejdu jako chlap.
Chodíte do divadla?
Jen sem do mûstského.
Jak se díváte na své dne‰ní kolegy?
Pﬁedev‰ím obdivuji souãasn˘ soubor. Tro‰ku mû jímá
lítost, Ïe nejsem o 20, 30 rokÛ mlad‰í, protoÏe oni
jsou technicky daleko vybavenûj‰í. Co my jsme tenkrát pokládali za muzikály, byly jen hry se zpûvy.
KdeÏto dnes jsou vybavenûj‰í, v˘bornû zpívají, dobﬁe
tanãí, my jsme byli v podstatû kopyta. Musím to ﬁíct,
jsem sebekritick˘. Dnes mluvím o totálním herectví.
Jistû alespoÀ trochu sledujete souãasné ãeské divadlo jako takové. Jak˘ je vá‰ názor?
Lítá ode zdi ke zdi. Potﬁebuje ãas, aby se dostalo do
nûjakého koryta. Jsou nûkteré excesy, performeﬁi
a tak dále. Neodsuzuji, ale nerozumím tomu. Mají
snahu o nûjakou v˘povûì, která s hledi‰tûm rezonuje, jsou tﬁeba na stejné my‰lenkové vlnû, anebo je to
snobárna. Pamatuji, kdyÏ zaãala Husa na provázku
je‰tû v Domû umûní, kolik lidí ﬁíkalo: Já uÏ nechodím
do va‰eho divadla, tam v Provázku dûlají vûci...! Z toho jsem cítil stra‰nou snobárnu. Ale u divadla je to
vÏdycky jednou nahoﬁe, jednou dole.
Máte rád muzikály?
Pro mne nemusí b˘t. Já mám navíc je‰tû rád váÏnou
muziku, kdysi jsem vystudoval skladbu a hrál na klavír, neÏ jsem si poranil ruku. ·mejdím po koncertech.
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Jsem takzvan˘ pouãen˘ posluchaã, radûji si poslechnu ·ostakoviãe. Ov‰em za pÛsobivé pﬁedstavení povaÏuji muzikál West Side Story.
Nesmím zapomenout na va‰e divadelní zaãátky.
Jaké byly?
Jsem roãník ãtyﬁiadvacet a jistû víte, Ïe spoleãnû
s roãníkem jedenadvacet jsme byli za války totálnû
nasazeni. Pamatuji, Ïe ve tﬁiaãtyﬁicátém roce ‰la vlna
m˘ch vrstevníkÛ do rajchu - a já jsem utekl k divadlu.
Dovûdûl jsem se, Ïe je to moÏné. Îádnou prÛpravu
jsem nemûl, hrál jsem pﬁedtím jen v jednom ochotnickém pﬁedstavení. Utekl jsem k Horáckému divadlu,
tehdy je‰tû hrálo v Tﬁebíãi. ZÛstal jsem tam jen krátce,
protoÏe o rok pozdûji byla v‰echna divadla zavﬁena,
i orchestry. TakÏe stejnû jsem se potom na urãitou dobu do totálního nasazení dostal.
Po válce jste se vrátil...
âichl jsem k divadlu a zÛstalo mnû to. Nemám Ïádnou divadelní ‰kolu, sbíral jsem zku‰enosti hned
v praxi, byla to ‰kola Ïivota. Vím, Ïe kdo má herectví
v sobû, kantora snad ani nepotﬁebuje. Nûco jiného je
v hudbû, v˘tvarném umûní, tam kantor musí b˘t, aby
Ïák dosáhl jakési úrovnû. Pﬁesto vzpomínám na dva
své „Ïivotní“ uãitele, nebudu je jmenovat, protoÏe si
jich váÏím a jsou na pravdû boÏí. Byl to mÛj kolega
star‰í o 14 rokÛ a druh˘ byl vynikající herec
z Mahenky.
Zaãínal jsem v brnûnském Mûstském divadle mlad˘ch, bylo souãástí zemského nebo státního divadla,
uÏ nevím. Potom jsem pﬁe‰el do tehdej‰ího Divadla
bratﬁí Mr‰tíkÛ, jen krátce jsem si odskoãil do
Olomouce a vrátil se zpátky. Byla to tehdy slavná éra
toho divadla, dramaturgem tam byl Borek Srba. Hrálo
se na Jakubském námûstí, kde pozdûji sídlilo Divadlo
Veãerní Brno a dnes Divadlo Bolka Polívky. Od roku
1964 mûli Mr‰tíci souãasnou adresu Lidická 16.
TakÏe drtivou vût‰inu svého profesního Ïivota jsem
proÏil tady.
Teì se nemÛÏu nezeptat na nejoblíbenûj‰í role...
Pﬁiznám se, mûl jsem v Ïivotû ‰tûstí, hrál jsem opravdu pûkné role. Mohl bych vyprávût o vynikající dramatizaci Balzakova románu EvÏenie Grandetová, hrál
jsem starého Grandeta. Dostal jsem v té dobû nabídku stálého angaÏmá do praÏského divadla S. K.
Neumanna, dne‰ní Palmovky, ale jsem roduvûrn˘
Moravan, musím mít blízko do Olomouce, chtûl jsem
zÛstat v Brnû. Higginse v Pygmalionu jsem hrál asi
stokrát, v roce 1956 jsme hostovali dvakrát
v Národním divadle v Bratislavû, ‰éfoval tam tehdy
Andrej Bagár. Oni by taky rádi hráli Pygmalion, ale
Slováci mají handicap, chybí jim Ïargon, nemají hantec jako my. Kdybychom pouÏili nûkteré v˘chodÀárské náﬁeãí, hodnû lidí bychom urazili, ﬁíkal Bagár. Tak
proto si pozvali nás a za tﬁi t˘dny znovu. Rád vzpomínám, jak jsme po pﬁedstavení sedûli v klubu s celou
slovenskou ãinohrou, se Zvaríkem, Chudíkem,
Královiãovou… To byla jedna z nejkrásnûj‰ích m˘ch
rolí.
Kolik jste jich vytvoﬁil?
Celkem 290, na divadle na 150, celkem jsem hrál
v sedmi tisících pﬁedstavení. Dal‰í postavy jsem vytváﬁel v televizních inscenacích a filmech. KdyÏ jsem
zaãínal, ﬁíkal mnû jeden zku‰en˘ herec: Hele kandrdásku, opatﬁi si kalendáﬁíãek a zapisuj si v‰echna
pﬁedstavení. Bude‰ pﬁekvapenej, aÏ bude‰ starej. Já
jsem to skuteãnû udûlal, mám doma v krabici od bot
60 kapesních kalendáﬁÛ, je v nich cel˘ Ïivot.
Zapisoval jsem jen datum a název hry, hranou postavu a poﬁadové ãíslo inscenace v tom roce. Na konci
roku to bylo 220, po deseti letech 2 200. Jednou jsem

ﬁekl, Ïe aÏ budu stát pﬁed soudnou stolicí a pámbu se
mû zeptá, kolika rolí si váÏím, za které se nestydím,
ﬁeknu za deset.
VzpomeÀte prosím je‰tû na nûkteré.
Z pozdûj‰ích rolí to byl tﬁeba Polonius z inscenace
Královské vraÏdûní aneb Jed z Elsinoru podle Milo‰e
Rejnu‰e, pÛvodní rozhlasová hra se jmenuje
Urhamlet. Polonius, hlavní role, je v blankversu, odporném ver‰i, kter˘ má stra‰nou strukturu tadym tydymtydymtydym. A nepﬁízvuãná slabika leÏí vÏdycky
na zaãátku. ·patnû se to ﬁíkalo. Spoãítal jsem na
3000 ver‰Û. Také za tuto roli se skuteãnû nestydím.
P˘ﬁit bych se nemusel ani za Dürrenmattova Franka
V. A taky za MuÏe z kraje La Mancha. Nádhern˘m
pﬁedstavením byli Kunderovi Majitelé klíãÛ a moje postava major KrÛta.
Va‰e paní, která ode‰la pﬁed sedmi roky, pracovala v divadle?
Nebyla u divadla, dcera je ekonomka. Bránil jsem se
hereckému manÏelství, protoÏe je to stra‰n˘ dûs.
Pﬁed premiérou je ãlovûk sud stﬁelného prachu. KdyÏ
do vás nûkdo ‰Èouchne, pak manÏelka nemanÏelka,
v˘buch je tady.
Ale vy jste snad klidnûj‰í ãlovûk a nemûl jste problémy se zapamatováním textu?
To ano, ale ãlovûk je pﬁece jen hodnû nervózní. S tím
pamatováním je to u hercÛ tak, Ïe objeví-li se na fermanu slovo derniéra, v tu chvíli - ne vlastní vÛlí - se
vám zaãne text vytrácet z hlavy. Vzpomínám si, jak
asi ãtyﬁi t˘dny po derniéﬁe MajitelÛ klíãÛ jsme byli nuceni to pﬁedstavení zahrát, ale padl na nás dûs, protoÏe nikdo si uÏ poﬁádnû nepamatoval text, najednou
se pﬁed námi objevila nová hra. Uãíte se potom znovu. Není to sice taková dﬁina jako pﬁi prvním uãení, ale
není to úplná legrace.
Jak jste jako aktivní herec odpoãíval?
Odpoãívám tak i dnes – poslouchám hudbu, ãtu, mám
rád poezii, zejména starou ãínskou. Napadá mû jeden
ver‰, kter˘ navazuje na hereckou práci: Vûãnosti vteﬁiny, kdo tvoji slávu vypoví...
Co jste to napsal na lísteãku?
Rád si hraji se slovíãky, napsal jsem pár akrostichonÛ,
tady máte jeden z nich. Je v tom za‰ifrován hereck˘
osud.
Král i
Otrok Nevzpomenuteln˘
Emeritní
Clown
Jan Trojan

S Karlem Jansk˘m v dramatu Pravda o zkáze
Sodomy, reÏie: Stanislav Mo‰a

DOKORAN unor 2010

21.01.2010 14:44

Stránka 23

PAVLA
VITÁZKOVÁ

musí b˘t taková ta zásadní Ïena-vamp. To moc nevím,
jak se hraje Ïena-vamp, od které se nechce nic víc, neÏ
aby byla Ïena-vamp. Tak se budu snaÏit, abych jí byla.
Má to b˘t dlouhonohá svÛdná blond˘na, má tam jednu
píseÀ a pak uteãe pﬁed Hitlerem do Ameriky – tím to pro
ni a tedy i pro mne konãí. Písniãka je krásná, ‰ansonová, vyprávûcí, takÏe Lori slíÏe smetanu a pak uÏ se na
jevi‰ti neobjeví. Myslím, Ïe to je pro hereãku ideální
pﬁedstava o postavû.
V tom je úloha Lori podobná Putifarovû Ïenû, kterou hrajete v muzikálu Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È.
To ano. Tam to pro mne sice bylo bez písniãky, ale zase jsem si hroznû uÏila to, Ïe jsem potom dûlala taneãky s holkama v company.
Diváci vás mají zavedenou spí‰e jako ãinoherní hereãku, i kdyÏ nûkolik muzikálov˘ch rolí uÏ máte také za sebou. Kter˘ Ïánr máte rad‰i?
V divadle jsem více ménû dûlala vÏdycky ãinohru, muzikál dostanu sem tam, kdyÏ si nûkdo vzpomene nebo
je nûjaká pﬁíleÏitost, zahopsám si tam a nûco malého
zazpívám. Jsem tu hlavnû na ãinohru, takÏe muzikál je
pro mne pﬁíjemné odskoãení. Není to ale lehãí Ïánr, naopak je to pro mne mnohem obtíÏnûj‰í, protoÏe pro ãlovûka je tûÏ‰í to, co neumí. Nejsem v muzikálu tak zbûhlá, proto to jsou vÏdycky velké nervy, ale zároveÀ to
mám ráda, protoÏe ráda dûlám nûco, co mi nejde. Tím
neﬁíkám, Ïe mi ãinohra jde, ale pﬁece jen s ní mám více zku‰eností neÏ s muzikálem.
Vy jste pûknû sebemrskaãská...
To ani ne. Poslední premiéra, kterou jsme dûlali, byl
Blbec k veãeﬁi, kde mám dva v˘stupy, které mûly b˘t
a priori vtipné – nic jiného se od nich neoãekávalo. A to
je kolikrát tak stra‰nû tûÏké. âlovûk má mnohdy pocit,
Ïe uÏ nûco zvládl, nûco uÏ umí a uÏ se na jevi‰ti úplnû
neztratí, a potom po deseti letech pﬁijde nûco, kde jsem

PAVLA VITÁZKOVÁ:
NAHÁ MÚZA NEBUDE DO PÒL PASU
Doménou Pavly Vitázkové je ãinohra, a proto je ráda za
kaÏdou muzikálovou roli, kterou jí svûﬁí. V souãasné
dobû piluje pod dohledem reÏiséra ·imona Cabana
svÛdnou Lori Olbramoviãovou v "manÏelském" muzikálu Zorky Jandové a Zdenka Merty. Jmenuje se Nahá
múza a premiéru má 13. února na âinoherní scénû.

RODINNÉ ST¤ÍBRO
Název mÛÏe nalákat leckterého pﬁíznivce dámsk˘ch
kﬁivek, skuteãnou nahotu v nûm ov‰em nespatﬁí – titul
je totiÏ pojmenování obrazu, kter˘ v pﬁedváleãné PaﬁíÏi
namaloval bohémsk˘ malíﬁ Marian. Milovnice zvíﬁat
a prvorepublikové kinematografie ale pohotovû nabízí
pomoc: "Ramínko nebo kotníãek vklidu ukáÏu," ﬁíká se
smíchem a zaskakuje tak za skuteãnou Nahou múzu,
kterou ztvární Markétka Sedláãková nebo Zorka
Jandová.
Muzikál Nahá múza se v dobû na‰eho rozhovoru
teprve zkou‰í, pﬁesto se o nûm snad uÏ nûco dá
ﬁíct. Jistû uÏ máte pﬁinejmen‰ím pﬁedstavu o své
roli Lori Olbramoviãové.
KdyÏ jsem mluvila se Zdenkem Mertou, ﬁíkal, Ïe Lori

V komedii
Sluha dvou pánÛ,
reÏie: Zdenûk âernín
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S Erikem Pardusem
v komedii
Veãer tﬁikrálov˘,
reÏie: Roman Polák
totálnû ztracená a nevím. Kdyby nebylo pana reÏiséra,
vÛbec nevím, co budu dûlat. On mû v tom samozﬁejmû
nenechal a poradil, ale chci tím ﬁíct, Ïe nikdy není vyhráno a pokaÏdé jdete úplnû od zaãátku.
¤íká se, Ïe komedie je mnohem vût‰í dﬁina neÏ drama.
Opravdu. Pﬁísahám, Ïe zahrát si drama je radost. âlovûk se u toho vybreãí, dá v‰echny emoce ven a je to
krásné oãi‰tûní. Ale komedie, to jsou poﬁádné nervy.
Drama je pro vás oãistná koupel. Co je tedy pro vás
obecnû vût‰í dﬁina – komedie nebo muzikál?
To je asi nastejno, samozﬁejmû to záleÏí kus od kusu.
Nikdo by mi nedal zazpívat Mariu ve West Side Story,
z toho bych se asi zbláznila. Ale pozor, jsem stra‰nû ráda, kdyÏ je role pro mû v˘zva. NeuÏívám si role, ve kter˘ch vím, Ïe mi to pÛjde a Ïe je zahraju levou zadní.
Baví mû, kdyÏ se dostávám dál a pﬁicházím na nové
vûci.
O ãem je vlastnû Nahá múza?
Je to nálada PaﬁíÏe pﬁed druhou svûtovou válkou.
V‰ichni se uÏ stûhují, aby byli co nejdál dﬁíve, neÏ nastoupí fa‰ismus. Hra vypráví o umûlcích, malíﬁích, sochaﬁích, paﬁíÏské bohémû, je v tom i lehká dekadence.
A je to také o inspiraci. O inspiraci Ïenami, alkoholem,
o tom, Ïe inspirace pomíjí, v‰echno se nám okouká,
z alkoholu je nám ‰patnû a z Ïeny, kterou chlap vidí
dennû a ﬁve jim u toho jejich dítû, tak z toho je taky nakonec ‰patnû. TakÏe je to o tom, Ïe chlapi neustále
svou inspiraci hledají a hledají nové podnûty.
Samozﬁejmû Ïenské taky, ale o tom se tak moc nepí‰e,
vût‰inou se to nechává na chlapech. Já si ale myslím,
Ïe je to u obou pohlaví stejné.
Nahá múza tedy nenabídne "genderovû vyváÏen˘"
pohled na Ïenské inspirace? Tﬁeba nûjakého nahého múzáka?
Nah˘ múzák tam nebude. Ale myslím, Ïe Ïensk˘ pohled tam kaÏdopádnû bude, protoÏe to psala Zorka
Jandová a ta tam napsala postavu múzy, která dûj sleduje, trochu zpovzdálí komentuje a je pﬁitom taková
nadpﬁirozená – není to reálná Ïenská. Vidí, Ïe sama
stárne, ví, Ïe chlap potﬁebuje mladiãkou múzu, aby ho
to vzru‰ilo a zase vzbudilo chuÈ malovat obrazy, a je
hroznû krásné, Ïe jí to vlastnû nevadí. Ví totiÏ, Ïe nakonec zestárne kaÏdá a Ïe se nic nedûje a Ïe vûk pro
Ïenu mÛÏe b˘t i krásn˘. Mnû se tenhle pohled hroznû
líbí a moc Zoﬁe dûkuju za to, Ïe tu postavu napsala tak,
aby se Ïenské vûku nebály. Îe kaÏdé období je v nûãem úÏasné a moÏná je mnohem hor‰í b˘t ta mladá inspirace, která bude uÏ za chviliãku ponechána svému

24

osudu. Nadhled a zku‰enost je pro
Ïenu v nûãem velmi osvobozující. UÏ
ví, Ïe vûk a ãas jsou spravedlivé. To je
pro mne ten Ïensk˘ pohled, kter˘ ve
hﬁe rozhodnû je.
Îeny své inspirace zﬁejmû hledají
jinde.
KdyÏ Ïenské v té dobû tvoﬁily, napﬁíklad Toyen nebo Edith Piaf a pozdûji
Josephine Baker nebo Janis Joplin,
tak se realizovaly v umûní, brzo umﬁely a nemûly ani dûti. Vût‰inou kdyÏ má
Ïena dûti a má se starat o domácnost,
nemá moc ãasu na to, aby byla rozervaná, vá‰nivá, a vûnovala se obrazÛm, knihám, malovala nebo sochala.
ProtoÏe dûti asi kaÏdou Ïenu dost uzemní. ¤íká se napﬁíklad, Ïe BoÏena
Nûmcová mûla doma docela bordel,
Ïe to nebyla Ïádná hospodyÀka.
Potom je to prokletí. KdyÏ máte v sobû potﬁebu tvoﬁit, nejde zvládat v‰echno. A naopak, praktické vûci hodnû
Ïen-umûlkyÀ ubíjí. Dne‰ní doba je
v tomhle uÏ asi lep‰í, Ïeny to mají jednodu‰‰í, ale mezi válkami se muÏÛm jednoznaãnû povlávalo lépe.
Jak to máte s tímhle povláváním vy?
Já si velmi povlávám, ale mám ‰tûstí, Ïe nemám bûsy
a démony silnûj‰í neÏ reáln˘ svût. Samozﬁejmû Ïe je
mám, a proto jsem stra‰nû ‰Èastná, Ïe jsem se dostala
k divadlu a mÛÏu si je tady realizovat. ZároveÀ vím, Ïe
je potﬁeba vyprat, uvaﬁit, vyvenãit psa, a to mû tehdy
moje hlava nechává na pokoji, protoÏe vím, Ïe kdyÏ mû
na pokoji nenechá a je to moc siln˘, tak je to velk˘ problém. AÏ tak velk˘ problém s tím nemám, ale na druhé
stranû si to nenechám vzít. Realizuji si to nûkde uvnitﬁ

V komedii
Blbec k veãeﬁi,
reÏie: Zdenûk âernín
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S Du‰anem Vitázkem
v praÏském
Národním divadle
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va, inspirace, napÛl nereálná bytost malíﬁe Mariana,
kterou hraje Markétka Sedláãková v alternaci se Zorou
Jandovou.
Jak se vám pracuje se ·imonem Cabanem?
Poznala jsem ho v tomhletom poprvé. Je to naprosto
non‰alantní, mil˘ a krásn˘ ãlovûk. Ale jelikoÏ moje postava tam moc prostoru nemá, vidím spí‰, jak pracuje
s ostatními. Na zku‰ebnû vládne moc hezká atmosféra, klid, je to pﬁíjemné. Samozﬁejmû má poÏadavky na
herce, chce, aby byli pﬁipravení, ale zatím se mi to moc
líbí.
Od zakladatele nûkdej‰í kultovní Baletní jednotky
Kﬁeã se dá oãekávat, Ïe do hry vnese osobitou
a nároãnou choreografii.
Choreografii dûlá ‰éfka Baletu Praha Lucie Holánková,
se kterou jsme dûlali uÏ pﬁedtím Singoallu a je‰tû dﬁív
dûlala napÛl s Leou Kvasnicovou choreografii k Peklu.
Lucka je úÏasná, nevyãerpatelná studnice nápadÛ a její choreografie jsou promy‰lené a nároãné. Také po
hercích vyÏaduje maximální spolupráci a to mi vyhovuje. Jsem ráda, kdyÏ po mnû choreograf nûco chce, pomáhá a zároveÀ má nápady.
Chováte velkou lásku ke zvíﬁatÛm. Kolik jich aktuálnû doma máte?
Je to jen jeden vlãák a jeden kocour, ten druh˘ se nám
nedávno bohuÏel ztratil. Ale u mne to nikdy není koneãn˘ poãet, protoÏe psy nebo koãky vÏdycky nûkde
posbírám. Pﬁem˘‰lela jsem, kde se to ve mnû vzalo,
a zjistila jsem, Ïe se to nevzalo – s tím se ãlovûk narodí. Pamatuju si, Ïe mi jako asi ãtyﬁleté pes na dvorku
u mé tety prokousl ruku a já jsem se celé odpoledne
schovávala, aby pes nebyl bit˘. Na‰li mû aÏ podle
spousty krve, která ze mne crãela, ale pro mû bylo
stra‰nû dÛleÏité, aby ten pes za to nedostal v˘prask. To
tak je. âlovûk se tak narodí a vlastnû si taky moc nepomÛÏe. Doma je binec, je to spousta starostí a chlupÛ, vzít si na sebe ãerné ‰aty je pro mne nemyslitelná
vûc, ale asi mi to poﬁád stojí za to. Navíc se s tím nedá
nic moc dûlat. Vím, Ïe to jsou stra‰né starosti, které
vlastnû ani nechci, neustále tûm zvíﬁatÛm nadávám,
protoÏe mû nûkdy stra‰nû rozãilují. Stra‰nû! Obzvlá‰È,
kdyÏ se na patnácti metrech ãtvereãních zaãnou honit,
‰plhat po Ïaluziích... Ale jsou sladcí.
KdyÏ lítá pes na ãtyﬁproudovce na Lesné, jsem jediná,
která zastaví a volá Mûstskou policii. Mám auto celé od
chlupÛ, protoÏe nalezence dám do auta, aby ho nikdo
nepﬁejel. Sto aut tam projede a jenom Pavla zastaví,
volá ho a láká na buﬁta.
Honza ·mikmátor,
foto: jef Kratochvil

nebo na jevi‰ti a je pravda, Ïe do nûkter˘ch m˘ch sfér
mi nikdo nemÛÏe. Pﬁiznávám, Ïe to mám, ale nikomu to
neprozradím – ani mému muÏi, ani svému zamûstnavateli a rozhodnû Ïádnému novináﬁi.
V jednom rozhovoru ﬁíkáte, Ïe se vám líbila meziváleãná ãeská kinematografie. Tak to se vám doba,
ve které se odehrává dûj Nahé múzy, musí zamlouvat.
Mnû se stra‰nû líbila tehdej‰í móda, a pak mû hroznû
baví posuny v herectví. KdyÏ se podíváte na Huga
Haase, tak je to vlastnû souãasník. To je nûco tak neuvûﬁitelného, jak˘m zpÛsobem ten ãlovûk hrál. Jak otevﬁenû pﬁiznala tﬁeba Lída Baarová, Ïe Hugo hrál
a v‰ichni ostatní kolem nûj klop˘tali, zatímco on se vedle nich vzná‰el. V‰ichni tam hrají tak divnû a pateticky,
naivnû, ale zároveÀ je to pro mû stra‰nû
krásné. A kdyÏ si ãlovûk uvûdomí konS Michalem Isteníkem
text, kdy se toãily tyhle komedie a kolem
uÏ zuﬁila válka, to je síla. Vãetnû toho, jak
v komedii Tﬁi mu‰ket˘ﬁi,
to kompletnû smetlo v‰echny ty hvûzdy,
reÏie: Hana Bure‰ová
jak najednou herci nic neznamenali – to
mû fascinuje. I proto, Ïe si myslím, Ïe od
té doby u nás uÏ Ïádn˘ kult hvûzdy neexistoval.
Kdo je titulní Nahá múza a jakou roli ve
hﬁe sehraje?
Nahá múza je obraz, kter˘ namaluje malíﬁ Marian. A ve hﬁe jde o to, jestli Marian
má nebo nemá prodat své zásadní dílo,
jestli ho po dvaceti letech má vûnovat osobû, pro kterou obraz namaloval, i kdyÏ
se právû topí ve finanãních problémech
a navíc se jeho vztah k této osobû uÏ zásadním zpÛsobem zmûnil. Tohle je ta
Nahá múza. Na‰tûstí to není tak, Ïe bychom my holky byly do pÛl pasu, je to jen
název obrazu. Jinak múza je také posta-
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SUKCES MùSÍCE
Michael Kunze, Sylvester Levay: Mozart!
Mûstské divadlo Brno, hudební nastudování Caspar
Richter, reÏie Stano Slovák.
Uvedením muzikálu Mozart! pﬁekroãilo brnûnské
Mûstské divadlo a s ním zdej‰í muzikálová scéna jednostrannou orientaci na Broadway a West End. Dílo
pouãené na nejlep‰ích muzikálech, ale vycházející ze
stﬁedoevropského kontextu, navíc s pﬁesahov˘m tématem génia, jenÏ Ïije obyãejn˘ Ïivot uprostﬁed vût‰inové banální spoleãnosti. Mo‰Ûv soubor si pﬁi tom se
ctí zmûﬁil síly na jedné z technicky nejobtíÏnûj‰ích partitur, které v této oblasti byly napsány. Mozart! je v˘jimeãné dílo a jeho uvedení se stalo v˘jimeãnou událostí.
3. 11. 2009, Divadelní noviny

nepatrné v˘jimky pouÏívají tvÛrci pÛvodní, pro muzikál
zkomponovanou hudbu, která po cel˘ ãas pÛsobí jako
motor dramatické akce, tu a tam zasvítí melodií a poté se pokornû vrátí k dramatické funkãnosti. Nûkteré
hity jako by vypadly z repertoáru rakouského Falca,
coÏ ve spojitosti s osudem tohoto známého zpûváka
nabízí zajímavé mozartovsky ladûné konotace. Îe by
s tím autoﬁi tak trochu poãítali? Orchestrace dÛvtipnû
kombinuje symfonické barvy s elektronikou, parafrázuje klasicistní techniky (vÏdyÈ se hraje o Mozartovi),
ale nebrání se ani uhlazenûj‰ím rockov˘m tónÛm. Na
orchestr tedy neb˘vale nároãné úkoly.
Jak jiÏ bylo ﬁeãeno, podstatná ãást drama-muzikálu
spoãívá ve vyprávûní pﬁíbûhu. âeské pﬁebásnûní je dílem Michaela Prostûjovského. Pro brnûnské divadlo
pﬁeloÏil jiÏ ﬁadu svûtov˘ch muzikálÛ, pﬁesto je Mozart!
v jeho textaﬁské kariéﬁe rozhodnû zajímav˘m
poãinem. Je znát, Ïe v nûmãinû i ãe‰tinû se
pohybuje s oãividnou lehkostí a jistotou.
MÛÏe si pak dovolit hru s jazykovou zámûnou
ãe‰tiny s nûmãinou, nabídnout „vídeÀskou
chuÈovku“ v ironickém sborovém ãísle Hier in
Wien.
Inscenace mÛÏe tûÏit pﬁedev‰ím z ‰iroké a vyrovnané zásoby muzikálov˘ch talentÛ pro hlavní role a ze
sehrané company. Mozart Ale‰e Slaniny je po celou
dobu tahounem pﬁedstavení, k takové roli je kromû
talentu a nezbytného hereckého ﬁemesla je‰tû zapotﬁebí poﬁádná dávka atletické pﬁípravy. Pozadu nejsou
ani ostatní, za ocenûní stojí napﬁíklad v˘kon Michala
·ebka v roli otce Leopolda nebo Jany Musilové v roli Baronky von Waldstätten.
O této inscenaci je v‰ak dobré mluvit jako o celku, kter˘ má mnoho souãástek, jeÏ fungují nepostﬁehnutû
a pﬁesto dÛkladnû. Pro Stano Slováka je Mozart! první vût‰í a hned dospûlou reÏijní zku‰eností s jasnou
pÛvodní koncepcí a stylem ve zdánlivû jednoduché
dekoraci Jaroslav Milfajta, kter˘ v setu geometrick˘ch
prÛhledÛ úãelnû dotváﬁí akci a rytmus inscenace. Od
kost˘mÛ Andrey Kuãerové se jistû oãekávalo, Ïe dobarví mozartovskou atmosféru. A divák se vskutku
doãká, kdyÏ napﬁíklad ve scénû Kouzelné flétny defilují nápadité fantaskní figurky.
Na ãeském debutu muzikálového Mozarta je vÛbec
nejcennûj‰í, Ïe se v Mûstském divadle odehrál. V
porovnání s inscenací, jaká byla k vidûní napﬁíklad
pﬁi premiéﬁe ve Vídni, rozhodnû nehraje druhé housle.
U tak nároãného kusu je to radostné zji‰tûní. V Brnû
hrají Mozarta po svém, s dostateãnû vyzrál˘m souborem, kter˘ takto tûÏkou inscenaci zvládá s hrdostí.
Lze to chápat i jako dal‰í pﬁíslib do budoucnosti.
VídeÀsk˘ muzikál byl v posledních desetiletích rozhodnû zajímavou alternativou k mnohem hlasitûj‰ím
úspûchÛm z Lond˘na a Broadwaye. A v Brnû tak
moÏná naãali novou etapu zajímavé práce.
Patrik Fridrichovsk˘, Divadelní noviny

NAPSALI O NÁS
MOZART JAKO POPMUZIKÁL
V ELEGANTNÍM HÁVU
(KdyÏ pro muzikál bije srdce i rozum jeho tvÛrcÛ)
Na zdaﬁilé muzikály z dílny Michaela Kunzeho
a Sylvestera Levaye se ãesk˘ nad‰enec jezdil dívat
pﬁedev‰ím do Vídnû ãi Budape‰ti s jedinou otázkou:
Kdy se koneãnû podaﬁí ambiciózní, pﬁi tom divácké
muzikály pﬁedstavit na domácí scénû? Které divadlo si
troufne na nelehk˘ úkol?
Domácí komerãní scény tak sofistikovan˘ pﬁístup neznají. Zatím se obávají, Ïe investice by nebyla z nejjistûj‰ích. Nezisková divadla zase nemohou shromáÏdit tak ohromn˘ produkãní potenciál, obvykl˘ pro podobn˘ zpÛsob inscenací za na‰imi hranicemi.
Nakonec pádnou odpovûì pﬁinesla leto‰ní sezona
Mûstského divadla v Brnû. Dravá brnûnská dramaturgie provedla, ‰achovou terminologií ﬁeãeno, uváÏliv˘
tah. Mozart je dostateãnû známá a zajímavá „kunstfigur“ i pro ãeského diváka, tak proã to nezkusit.
Popov˘ idol a porcelánov˘ génius
PoloÏme si otázku, jak napsat muzikál o geniálním
skladateli, jehoÏ Ïivot a dílo zná alespoÀ trochu kaÏd˘
z nás, pﬁinejmen‰ím z hollywoodského filmu ãeského
filmového reÏiséra. O klasikovi, jehoÏ si âe‰i pﬁivlastÀují i tím, Ïe mu neﬁeknou jinak neÏ Mozart se „zet“ uprostﬁed jeho jména.
Pﬁedev‰ím by bylo mylné se domnívat, Ïe je to dal‰í
Ïivotopisn˘ pﬁíbûh. Od poãátku autoﬁi kladou filosofické otázky: Jak˘ byl vztah génia a jeho autoritativního
otce? Kde konãí svoboda umûlce a zaãíná manipulace? V zásadním trojúhelníku dramatu se tedy ocitá
Leopold Mozart a jeho syn, rozdvojen do podoby
Mozarta a Amadéa. Mozart jako ãlovûk mimo bûÏné
hranice, popov˘ idol s vlastnostmi obyãejného ãlovûka, kterého provází „mal˘ porcelánov˘ génius“. Ten
nastavuje nevinnou tváﬁ génia, za kterého mluví jen
hudba.
UÏ z tohoto letmého popisu je patrné, Ïe divák pﬁipraven˘ na bûÏnou zábavu by mûl tentokrát ponûkud
usilovnûji napínat smysly. TvÛrci ho v‰ak nechtûjí nudit ãi ‰kolit za kaÏdou cenu. Pohybujeme se stále v
intencích muzikálového divadla. A právû zde spoãívá
dal‰í rafinovan˘ a velmi pÛsobiv˘ autorsk˘ trik. AÏ na
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Z TOHO MUZIKÁLU MRAZÍ
ALE JE TO ZÁÎITEK
V Brnû o víkendu servírovali v ãeské premiéﬁe svûtovou muzikálovou novinku Probuzení jara autorÛ
Stevena Satera a Duncana Sheika. Titul, kter˘ je zhudebnûním druhdy skandální stejnojmenné „dûtské tragédie“ Franka Wedekinda, sklidil neb˘val˘ úspûch
hned po svém americkém uvedení v roce 2006.
Pokraãování na stranû 30
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tam ãasto sedí nahé jen tak pro atmosféru. Nemusí to vlastnû b˘t ani
dobr˘ malíﬁ.
MÛÏete ve struãnosti pﬁiblíÏit pﬁíbûh muzikálu?
¤ekl bych, Ïe jde o Ïivot umûlce
a jeho Múzy – nebo Múzy a jejího umûlce? Samotn˘ pﬁíbûh v podstatû
tvoﬁí klasick˘ milostn˘ trojúhelník –
dva v˘razní muÏi milují jednu krásnou a inspirativní Ïenu, to se prostû
stává. DÛleÏité je v‰ak, Ïe se v‰e odehrává v prostﬁedí paﬁíÏské bohémy plné emocí, kreativity, zvratÛ
i srandy. Umûlecké prostﬁedí je v literatuﬁe i na divadle ãasto pouÏíváno jako atrakción – v podstatû jde
o kompresi pﬁíbûhÛ, které zaÏíváme
tak nûjak v‰ichni. Virtuální proÏitek
ãtenáﬁe ãi diváka má své v˘hody –
nûco mimoﬁádného zaÏijeme, docela dobﬁe tomu rozumíme a nemusíme cedit svou krev. Na‰e pﬁedstavení sice nemá klasick˘ happyend, ale
je poctou v‰em, kteﬁí nûco kreativnû
tvoﬁí.
Proã jste si jako prostﬁedí vybrali
právû meziváleãnou PaﬁíÏ? Nemûli jste obavy, Ïe to mÛÏe b˘t uÏ
trochu kli‰é?
V principu v‰echno mÛÏe b˘t povaÏováno za kli‰é nebo ãasem povaÏováno bude, to nemá cenu ﬁe‰it.
V na‰em pﬁípadû má PaﬁíÏ spí‰e roli místa zrodu písní dnes jiÏ svébytného Ïánru,
kterému se u nás ﬁíká ‰anson. Kromû toho je
Zora velk˘ frankofil.

LELKOVÁNÍ
JI¤INY KUBE·OVÉ

se ZDENKEM
MERTOU
MÚZ OKOLO NÁS
SI NùKDY MÁLO V·ÍMÁME
Osvûdãení tvÛrci, atraktivní titul i Ïánr.
Autorsk˘ ‰ansonov˘ muzikál partnerské
a tvÛrãí dvojice Zdenka Merty a Zory

TVÒRCI

S Hankou
Holi‰ovou
na zku‰ebnû

Jandové Nahá múza rozehrává pﬁíbûh
o lásce a umûní v meziváleãné PaﬁíÏi.
Podle Zdenka Merty, kter˘ si tentokrát ve
„vlastním“ díle také zahraje i jednu z rolí,
bude pﬁedstavení poctou v‰em, kteﬁí nûco
tvoﬁí.
Proã bude va‰e múza nahá?
Tak, múza b˘vá ãasto nahá. Ale zde jde jen
o obraz. Mimochodem - kdyÏ dobr˘ malíﬁ maluje akt, vût‰inou nepotﬁebuje modelku, ony
27
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leãná zku‰enost. Urãitû napí‰eme je‰tû nûco.
Jak se vám tvoﬁilo a pracovalo s vlastní manÏelkou?
Bylo to snadnûj‰í nebo naopak sloÏitûj‰í neÏ s nûk˘m
cizím?
No, samozﬁejmû obojí, snaz‰í
i sloÏitûj‰í. Podívejte, já napsal celoveãerní operetu
s Karlem ·ípem (pﬁedstavení
„Ferdinand kìE ste“ se donedávna hrálo v MdB) témûﬁ v˘hradnû po mailu. Telefonem
nebo mailem jsme konzultovali i podrobnosti a i kdyÏ jsme
se pravidelnû st˘kali, o Ferdinandovi jsme moc nemluvili, hráli jsme tenis
nebo ﬁe‰ili jiné vûci. Bylo to lehce úchylné, ale
velmi zábavné i pohodlné. Psát takto se Zorou
by bylo opravdu bizarní, ale zásadní v˘hodu
pro psaní v tom, Ïe spoleãnû bydlíme, nespatﬁuju. Nerad se dostávám doma do konfliktu
a spoleãná tvorba musí b˘t vÏdy trochu konfliktní. Zjevnou v˘hodou v‰ak bylo to, Ïe se opravdu dobﬁe známe, Ïe máme spoleãné
vzpomínky a nûkteré zku‰enosti. Zora taky vymyslela nûkteré hudební motivy a já jsem se
mnohem víc podílel na stavbû pﬁíbûhu neÏ s jin˘mi spoluautory.
Jak dlouho jste na Nahé múze pracovali?
Nevím pﬁesnû, ale pomûrnû dlouho. Víte, není
pravdou, Ïe kdyÏ nûco dûláte déle a dÛkladnûji, je v˘sledek nutnû lep‰í, ãasto je tomu naopak. Myslím, Ïe v pﬁípadû psaní a pﬁípravy inscenace „Nahá múza“ v‰ak ãas hrál pozitivní

Se Stanislavem Mo‰ou

Jako reÏiséra jste si pﬁizvali ·imona
Cabana. Proã padla volba právû na nûho?
·imon je rodem multitalentovan˘ muÏ – je v˘born˘ scénograf, tj. v˘tvarník, ale uÏ „Baletní
jednotka Kﬁeã“ byla jeho choreografickou i reÏijní vizitkou. My jsme chtûli nezatíÏeného
a inteligentního partnera s ‰ir‰ím zábûrem,
„Nahá múza“ není sice Ibsen ani televizní estráda, ale s obojím trochu souvisí. ·imon spoleãnû s dramaturgem Danem Pﬁibylem se
dost podíleli na závûreãném tvaru a v t˘mové
práci je také velmi dÛleÏitá komunikativnost
a míra tolerance. To jsou, myslím, hlavní dÛvody a v˘sledek uvidí diváci.
V tandemu se svou Ïenou nepracujete rozhodnû poprvé, ale pokud se nem˘lím, je to
vá‰ první spoleãn˘ muzikál. Kdy a proã
vás vÛbec napadlo spoleãnû zaãít pracovat právû na muzikálu?
My jsme spolu napsali mnoho
písní, nûkteré jsou, myslím, Se Stanislavem
podaﬁené. K divadlu máme Slovákem
oba velmi blízko, to je jasné, a Zorou Jandovou
takÏe muzikál, ãi podobn˘ tvar
je logick˘m vyústûním na‰í
spolupráce. Se Zorou se zrovna tohle dûlá velmi dobﬁe - herecká zku‰enost je pro psaní
pro divadlo obecnû stra‰nû
v˘hodná. Oba dva navíc velmi
dobﬁe známe excelentní soubor MdB, nûkteré role byly
psány pro konkrétní herce.
Realistick˘ ‰anson je taky v˘sostnû jevi‰tní tvar, i kdyÏ kraÈouãk˘ – to je na‰e dal‰í spo28
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S Hanou Horkou,
Miroslavou Koláﬁovou
a Vladimírou Spurnou

roli. Kdybych to vzal dÛslednû, tak hudba
k písni „Tisíckrát“, která je v na‰em pﬁíbûhu
podstatná, vznikla v roce 1976. Ostatní materiál vznikal aÏ v novém tisíciletí, ale hned to
nebylo. A nûkteré písnû i scény se promûnily
aÏ v posledních mûsících.
Podle va‰ich internetov˘ch stránek jste
Nahou múzu dokonãili uÏ v roce 2007.
Premiéry se doãká ale aÏ letos. Proã ta
prodleva?
Myslím, Ïe málokter˘ muzikál je inscenován
hned po dokonãení. Mnoh˘m bych doporuãil,
aby s realizací nespûchali a nûkterá show by
se na veﬁejnosti nemûla pﬁedvádût vÛbec. UÏ
jsem ﬁekl, Ïe ãas kvalitû scénáﬁe Múzy prospûl. Jednou byla pﬁíprava tohoto pﬁedstavení
asi o rok odloÏena, coÏ mû tehdy nijak netû‰ilo, ale dnes jsem rád, Ïe se to stalo.
Je to poprvé, co ve „svém“ pﬁedstavení
budete taky hrát. âí to je nápad?
Jednou asi v pÛl tﬁetí ráno jsme odpovídali se
Standou Mo‰ou na podobnou otázku, kdy
zaãneme sami hrát. Odpovûì znûla, Ïe na jevi‰tû nastoupíme, aÏ bude nejhÛﬁ, aÏ nebudou
chodit lidi, coÏ v‰ak zjevnû není tento pﬁíklad.
Naopak - divadlu se daﬁí, takÏe ani já nic nemohu zkazit. Malá role kabaretiéra a klavíristy
je pro mû ale dÛleÏitá - jsem fyzickou souãástí pﬁedstavení, musím u toho b˘t, i kdybych nechtûl, nesu pﬁímou spoluzodpovûdnost, podílím se na atmosféﬁe v zákulisí a tak podobnû.
Roli vymyslela uÏ pﬁed mnoha lety Zora, taky
jako pﬁíleÏitost pro eventuální hosty, protoÏe
ten v˘stup je krátk˘ a ne pﬁíli‰ nároãn˘.
Nabízel
jsem
to
nedávno
Ondrovi
Brzobohatému a Petrovi Vondráãkovi, oba

projevili zdvoﬁil˘ zájem, ale
odmítli – ﬁíkali, Ïe z dÛvodu
nedostatku ãasu a Ïe do inscenace vstoupí pozdûji.
MoÏná musí vidût nejdﬁív mû
nebo Stana Slováka, kter˘ to
bude hrát také. Jen doufám,
Ïe nebude muset nastoupit
Standa.
Umûlcovu múzu si kaÏd˘
pﬁedstavuje nûjak jinak.
Jaká je ve skuteãnosti ta
va‰e? Co vás nejvíce inspiruje pro práci?
Mne zajímá váÏnû kdeco.
Mimochodem – hledání inspirace je velmi inspirativní
záleÏitost. ¤ekl bych, Ïe poãet múz kolem nás
je aÏ obÏernû velk˘, jen si toho nûkdy málo
v‰ímáme. TakÏe se snaÏím napﬁ. dívat se kolem sebe, poslouchat ptáky, reagovat na v˘zvy, nevyãerpávat svou energii zbyteãnû (nehádat se s policajtama, reÏisérama a manÏelkama), ãíst, brát si od silnûj‰ích a pomáhat
slab‰ím. Vnímat. Víte - inspirujete mû vy
v‰ichni.
foto: jef Kratochvil
S Martinem
Procházkou
na zku‰ebnû
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Doputoval brzy na Broadway a pobral osm prestiÏních
cen Tony.
ReÏisér Stanislav Mo‰a v‰ak neimportoval do
Mûstského divadla Brno pouze zaoceánsk˘ muzikálov˘ hit. Brnûnské Probuzení jara je skuteãnû pozoruhodn˘m titulem: hudebnû, scénicky i obsahovû.
Namísto jalového obdûlávání mainstreamov˘ch témat
popkultury, jak je známe z jin˘ch produkcí, je tento
muzikál inventurou sto let star˘ch, ale neb˘vale souãasn˘ch témat.
Mistrn˘ kousek
Pﬁíbûh dospívajících dûtí bojujících se svou probouzející se sexualitou a také nechápavou zarytostí svûta
dospûl˘ch dostal zajímavé jazzrockové balení.
Neusly‰íte tady vyloÏenû líbivé hity, neuvidíte rozmáchle bly‰tivá muzikálová aranÏmá plná glitrÛ.
Jevi‰tû je vlastnû jedna velká klec, v níÏ sedí Ïiv˘ sedmiãlenn˘ orchestr, ale také v‰ichni úãinkující, a dokonce i hrstka divákÛ. T˘ká se to v‰ech.
Opatﬁit jedním slÛvkem v‰echny inscenaãní sloÏky?
Pak pouÏiji slovo naléhavost. Z decentního komorního
balení se aÏ akutnû derou témata jako je domácí násilí, zneuÏívání dûtí, ‰ikana ãi tﬁeba homosexualita.
A je s podivem, Ïe zhudebnûn˘ text z roku 1891 pÛsobí svou neb˘valou otevﬁeností v obecenstvu rozpaky dodnes. Publikum ‰umí, aÈ uÏ se tady mluví o pedofilii nebo se na scénû políbí dva chlapci.
ReÏisér Mo‰a v‰ak kﬁiklavû nevystrkuje skandály.
Z dûtské mozaiky zmaten˘ch pocitÛ a reakcí citlivû vytahuje jednotlivé pﬁíbûhy.
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.
Lubo‰ Mareãek, MF Dnes, 27.11. 2009
STEVEN SATER, DUNCAN SHEIK:
PROBUZENÍ JARA
Mûstské divadlo v Brnû, Hudební scéna, premiéra
21. listopadu 2009
Muzikál Probuzení jara zachovává v‰echny hlavní dûjové linie Wedekindovy pﬁedlohy. V centru dûní je
vztah ãtrnáctiletého studenta chlapecké ‰koly
Melchiora se stejnû starou, ale v lásce nepouãenou
Wendlou, jenÏ konãí dívãin˘m otûhotnûním. Osud
mladého páru je tragick˘, neboÈ chlapec je poslán do
polep‰ovny a Wendla umírá pﬁi pokoutním potratu.
Svût mlad˘ch lidí tu stojí v ostrém protikladu ke svûtu
dospûl˘ch, kter˘ se ohání morálkou, ale ve skuteãnosti dûlá osudové chyby.
Antipatie k tomuto svûtu vyjádﬁil libretista muzikálu
tím, Ïe v‰echny dospûlé postavy hrají pouze dva herci, takÏe uãitelé, rodiãe i kazatelé spl˘vají v jednu beztvarou masu. Mladí jsou naopak postavy plnokrevné,
plné Ïivota a energie. Takto rozdané karty jsou sice
tendenãní, ale umoÏÀují hrát hru, v níÏ se ukáÏe, Ïe
pokryteck˘ malomû‰Èák není mrtv˘ pojem. Zvlá‰tû
kdyÏ jeho klid vystra‰íte tématy jako sexuální zrání,
domácí násilí nebo homosexualita.
ReÏisér Stanislav Mo‰a nejenÏe odkr˘vá aktuální ostﬁí kdysi skandální pﬁedlohy, ale chce inscenovat dráÏdiv˘ text jako veﬁejn˘ proces, jehoÏ úãastníky se postupnû stávají i diváci v sále. âást z nich skuteãnû sedí v pﬁidan˘ch ﬁadách na jevi‰ti a nenápadnû se mísí
s úãinkujícími, kteﬁí se po svém v˘stupu opakovanû
ztrácejí v davu. MoÏnosti tohoto inscenaãního klíãe u-
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kazuje napﬁíklad ‰okující song s tématem domácího
násilí a incestu, pﬁi nûmÏ se k jedné ze zpívajících obûtí postupnû pﬁidávají dal‰í, jako by právû na‰ly odvahu zveﬁejnit svÛj problém. Vlastnû kaÏdé hudební
ãíslo tohoto muzikálu má podobu silné osobní v˘povûdi protagonisty. Autentiãnost songÛ pak umocÀuje
také Ïiv˘ orchestr pﬁímo na jevi‰ti, takÏe pﬁíbûh
Melchiora a jeho pﬁátel místy pﬁipomíná rockov˘ koncert.
DÛleÏit˘m rysem v hereckém pojetí je dvojznaãnost ãi
dvojsmyslnost jednání, která dá vyznít také komice,
a rovnûÏ ﬁeã tûla a fyzická akce, jeÏ vytváﬁejí na jevi‰ti scény plné emocí. Herci zvládli vypjaté situace se
ctí, aãkoliv scénáﬁ jim to rozhodnû neusnadÀuje, neboÈ je v nûkter˘ch intimních scénách dosti explicitní.
V obsazení, které jsem vidûl, zaujala Svetlana
Slováková jako Wendla. Mladá hereãka dala hlavní
dívãí postavû potﬁebnou naivitu a zranitelnost, ale rovnûÏ silnou dávku mladé touhy a nespoutanosti.
Zdaﬁile jí v tomto smyslu sekundoval Ondﬁej Bábor
v úloze Melchiora, jenÏ v‰ak mezi chlapeck˘mi figurami ãásteãnû zÛstal ve stínu strhujícího rozervance
Morice v podání Vojtûcha Blahuty. Pûvecky inscenaci
dominuje v˘kon Hany Holi‰ové v postavû Elsy, jíÏ právem patﬁí poslední, finálová píseÀ.
„Poslouchej píseÀ, / jeÏ v dítûti zní, / ta neb˘vá vÏdy
veselá,“ zpívá se v pﬁekladu Jiﬁího Joska a tyto ver‰e
by mohly b˘t i mottem muzikálu. Právû z nich je totiÏ
patrné, Ïe více neÏ chichotajícím se puberÈákÛm je urãen nám dospûl˘m, kteﬁí jsme na trampoty vlastního
dospívání pozapomnûli. Provokativní muzikálové dílo
americk˘ch autorÛ osvûÏuje pamûÈ s neúprosnou otevﬁeností.
David Kroãa,
recenze pro âesk˘ rozhlas Vltava
UMùNÍ MILOVAT
V DIVADLE STANISLAVA MO·I
Îivot zdá se b˘t totální shit, v pasti lapen˘ nemá‰
kam jít, vztekají se mladí v Probuzení jara
Wedekindovo Procitnutí jara je velk˘m tématem
evropské dramatické tvorby o sváru rodiãovskopedagogické generace s dûtmi na rozhraní adolescence a puberty.
Konflikt se od vzniku hry (1891) nezmûnil. Pokrytectví
malomû‰ÈákÛ má zájem podobné sváry pﬁezírat, tabuizovat, jejich reflexe cenzurovat.
Znamenitou hru vydolovali v ãase spoleãenské prudérie Bushovy éry libretista Steven Sater a muzikant
Duncan Sheik. Na jaﬁe 2006 na Off-Broadwayi, a je‰tû téhoÏ roku v broadwayském Divadle O’Neilla pﬁivedli na svût muzikál Probuzení jara.
Muzikál hodnû jinak
Tﬁi roky od svûtové premiéry, která se v˘raznû vymkla
newyorsk˘m konvencím hudebního divadla, a kousek
se okamÏitû rozlétl na evropská i svûtová jevi‰tû, pﬁivedl Stanislav Mo‰a Probuzení jara na jevi‰tû
Mûstského divadla Brno.
Kam jinam v âesku?! Hudební scéna MDB po magistrátní kvalitativní likvidaci Karlína v Praze o tﬁi patra
pﬁevy‰uje v‰echno, co se u nás v muzikálu a operetû
dûje. O stále stejnûj‰ích a uhozenûj‰ích nápadech
soukrom˘ch produkcí nemluvû: ·vejka pod kytiãky superarbitrovali pro naprostou blbost autorÛ po nûkolika
reprízách.
Po Tokiu, Riu, Sydney, Buenos Aires, Lond˘nu a dal‰ích evropsk˘ch mûstech také v Brnû od premiéry 21.

DOKORAN unor 2010

21.01.2010 14:44

Stránka 31

listopadu dráÏdí a dojímá pﬁíbûh rodiãovského, ‰kolského a církevního v˘chovného drilu, a naproti tomu
erotického zrání a kﬁehkého poznání, coÏ v nepﬁipravenosti a bezv˘chodnosti v prudérní spoleãnosti mÛÏe
vést aÏ k smrti…
PánbÛ zaplaÈ za pﬁeklad Jiﬁího Joska, kter˘ souãasn˘m jazykem umí pﬁibliÏovat i Shakespeara. BodejÈ by
mu nebyl blízk˘ Wedekind a jeho citliv˘ americk˘ pﬁebásnitel Sater. A jazzrockov˘ specialista Sheik, kter˘
vrátil, a pﬁesto hodnû dopﬁedu posunul muzikál; pﬁinejmen‰ím k melodiãnosti, ale tﬁeba i k vûrohodnosti.
Znamenitá Holi‰ová
Obdiv „dospûlákÛm“ Irenû Konvalinové a ZdeÀku
Junákovi (alternují Jana Musilová a Milan Nûmec). Na
jevi‰ti modelují v‰echny rodiãovské a pedagogické role. Z mnoÏiny mlad˘ch ve sporu s vychovateli
a s vlastní nezku‰eností ãnûl na první premiéﬁe nad ostatní perfektní muzikálov˘ v˘kon Hany Holi‰ové
(Elsa). Pozornost se pochopitelnû soustﬁeìuje na
Svetlanu Slovákovou (Wendla), Jiﬁího Macha
(Melchior) a Vojtûcha Blahutu (Moric).
V recenzní glose staãím pochválit uÏ jenom první samostatnou choreografii Anety Majerové, ornamentální
scénografii Jaroslava Milfajta a kost˘my Andrey
Kuãerové…
Jiﬁí P. KﬁíÏ, Právo, 25. listopadu, 2009
MARNÁ SNAHA ZANECHALA STOPY
Thomasi Bernhardovi se u nás daﬁí. Po Pitínského inscenacích Ritter, Dene, Voss a Divadelník, po
Nvotovû Námûstí hrdinÛ je dal‰í mimoﬁádnou událostí
inscenace Hany Bure‰ové Síla zvyku v Mûstském divadle Brno.
Hra je to neménû podivná neÏ vût‰ina Bernhardov˘ch
kusÛ – dvû hodiny sledujeme trapné pokusy pûti komediantÛ zkou‰et SchubertÛv klavírní kvintet A dur
zvan˘ Pstruh. Bernhardovo mistrovství spoãívá mimo
jiné v tom, Ïe pﬁi v‰em umanutém opakování dûj neztrácí svÛj sugestivní tah, spoãívající zﬁejmû v pádné
rytmizaci textové melodie. Spojení hudby a dramatu
je tûsné, byÈ rozporné a zãásti ironické. Jednotlivé
postavy jsou profesionální typy i charaktery s typick˘m a charakteristick˘m v˘razivem.
Poãátek patﬁí Îongléru v podání Viktora Skály.
V‰echny sloÏky postavy jsou v dokonalém souladu:
kost˘m (rÛÏové sako a ko‰ile téÏe barvy) pﬁedznaãuje urãitou zÏen‰tilost, jiÏ stvrzuje herec úlisnû vemlouvavou dikcí, hadovitû kroutiv˘mi pohyby a roztrÏit˘mi
gesty. Neustále utírá nejen holou hlavu, ale téÏ ve‰keré, vesmûs zaprá‰ené pﬁedmûty bílého interiéru.
Jeho nutkavé puntiãkáﬁství odpovídá plnû profesi vyÏadující maximální pﬁesnost. SkálÛv velkolep˘ nástup,
kter˘ se o premiéﬁe doãkal potlesku na otevﬁené scénû, není jen parádním ãíslem. Prozrazuje i základní
rozpor situace, nespokojenost zamûstnancÛ cirkusu s
diktátorsk˘m ¤editelem a jejich marnou snahu uniknout jeho manipulátorské vÛli. U Îongléra jde o iluzi
zmûnit angaÏmá a uch˘lit se do vysnûné Francie.
U Krotitele Igora Ondﬁíãka s bohatou ãernou parukou (pod níÏ se opût skr˘vá holá hlava) a v rozepjaté ãervené kazajce (z níÏ vykukuje líné poÏivaãné bﬁicho) má odpor k povinnému muzicírování vyslovenû
násiln˘ charakter. Agresivní primitiv zcela nepokrytû
vyjadﬁuje svou nenávist ke klavíru (kter˘ se pokusil
zniãit sekyrou a nyní bojkotuje obvázanou rukou) a
cel˘m sv˘m hulvátsk˘m chováním demonstruje svÛj
antiestetick˘ postoj. Nechutnû ukusuje z velké ﬁed-

kviãky, ﬁíhá, krká a ·pr˘maﬁi hází kousky masa jako
ochoãené ‰elmû.
Klaunsky maskovan˘ Michal Isteník pﬁedvádí mistrnou charakteristiku naivního klauna osvûdãen˘m repertoárem klaunsk˘ch gagÛ, kotrmelcÛ a pádÛ. Jeho
opozice vÛãi pánovi se projevuje pouze trapn˘m, bezdûãn˘m i schváln˘m, k nesnesitelnosti opakovan˘m
padáním ãepice. Velká ústa slouÏí hlavnû k lapání házen˘ch soust, textová úãast se omezuje na kusé refrény rétorick˘ch projevÛ nadmíru v˘mluvného ¤editele.
Podobnû i poslední, nejposlu‰nûj‰í ãlen souboru –
Vnuãka. ¤editel ji (za vydatné pomoci pohybového
spolupracovníka Jiﬁího Bilba Redingera) vycviãil k takové zdatnosti, Ïe mylnû povaÏujeme mladiãkou
Barboru Jelenovou za vy‰kolenou baletku. Mechanick˘m kmitáním nohou pﬁipomíná spí‰e poslu‰nou
loutku neÏ Ïivou bytost, obãasn˘m potuteln˘m smíchem a vytrval˘m dloubáním v nose v‰ak prozrazuje
jistou lhostejnost, ba nechuÈ k povinné drezúﬁe a dûdeãkovskému mazlení.
Ale vnitﬁních rozporÛ není prost ani veliká‰sk˘ ﬁeditel
cirkusu Caribaldi, jak ho neúnavnû hraje Jan Mazák.
Na poãátku ho zastihneme v poníÏení, vleÏe na bﬁichu hledá neustále se ztrácející kalafunu.
Rozcuchan˘, v obno‰eném fraku a ‰pinavé náprsence setrvává v úvodním dialogu s Îonglérem v defenzivû, ale posléze se vzchopí a zaujme vladaﬁskou
pozici. Nekoneãn˘mi monology apeluje, kritizuje, Ïaluje, vzpomíná, naﬁíká, horlí. V kontrastu s emfazí suverénní rétoriky zraãí se v hercovû tváﬁi pﬁíznaky roztrÏitosti, nedÛtklivosti, podráÏdûnosti, únavy a zejména trvalého trpitelství. Dlouhodobá, více neÏ dvacetiletá marná snaha nastudovat Schubertova Pstruha
zanechala stopy – ve slabé chvilce prozradí hudební
nad‰enec, Ïe vlastnû i on nenávidí svÛj nástroj (proslulé cello, vlastnû cella, na nichÏ dokáÏe vyloudit jen
nûkolik nesouvisl˘ch tónÛ) a dokonce i vysnûn˘, leã
nepolapiteln˘ kvintet. Ale co naplat: hrát (stejnû jako
Ïít) se musí. Chybí-li talent, pak alespoÀ silou zvyku.
Nutí-li to, co se odehrává na jevi‰ti, recenzenta psát
pﬁedev‰ím o hereck˘ch v˘konech, není to náhoda.
Skrytá, av‰ak pevná ruka reÏisérky se ov‰em uplatÀuje nejen ve sloÏitém, pﬁeváÏnû ambivalentním pojetí a co do prostﬁedkÛ pozoruhodnû vynalézavém pojednání hereck˘ch postav, ale téÏ v pﬁesné organizaci jevi‰tního dûní, tedy procesu stﬁídajícího vzruch a
útlum, gradaci a degradaci, procesu, kter˘ navzdory
stálému opakování neztrácí ani na chvíli dramatické
napûtí a pﬁekvapivost.
Nemilosrdná anal˘za lidsk˘ch postojÛ a poãínání v
situaci vûãného, dobrovolného i nedobrovolného, usilování o nemoÏné, o dosaÏení nedosaÏitelné dokonalosti, obsahuje nicménû i jist˘ náznak nadûje a
smyslu. Po disharmonickém furiosu se otevírá obzor
hvûzdného nebe a zní tóny témûﬁ dokonalé
Schubertovy hudby.
Zdenûk Hoﬁínek, Divadelní noviny, 3. 11. 2009
BIZARNÍ DRAMA JE NÁROâNOU
PROVùRKOU INSCENÁTORÒ I DIVÁKÒ
ReÏisérka praÏského Divadla v Dlouhé Hana
Bure‰ová (její kritikou vyzdvihované inscenace jiÏ pravidelnû sezonu MdB zahajují) a dramaturg ·tûpán
Otãená‰ek s v˘tvarníky Tomá‰em Rusínem
Pokraãování na stranû 34
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S Igorem Ondﬁíãkem
a Márií Lalkovou
v dramatu Deník krále,
reÏie: Zdenek Plach˘

S Michalem Matûjem
v muzikálu Snûhurka
a sedm trpaslíkÛ,
reÏie: Stanislav Slovák
S Klárou ·Èastnou
v muzikálu Probuzení jara,
reÏie: Stanislav Mo‰a

V dramatu Equus,
reÏie: Zdenûk âernín

Se Svetlanou Slovákovou
v inscenaci Tﬁi sestry,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Ivanou VaÀkovou
a Petrem ·tûpánem
v inscenaci Tﬁi sestry,
reÏie: Stanislav Mo‰a

V muzikálu
Probuzení jara,
reÏie: Stanislav Mo‰a

V muzikálu
Probuzení jara,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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SALON MdB VOJTùCH BLAHUTA

S Luká‰em Vlãkem a Jánem Jackuliakem
v muzikálu Snûhurka a sedm trpaslíkÛ,
reÏie: Stano Slovák

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

V dramatu Equus,
reÏie: Zdenûk âernín
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Pokraãování ze strany 31

a Zuzanou ·tefunkovou. K bizarní komorní pﬁedloze
s typicky bernhardovskou námûtovou základnou i formálnû neobvyklou, jazykovû vynalézavou strukturou
pﬁistoupili s uváÏliv˘m respektem a vût‰í zásahy do
pﬁekladu zku‰eného, v létû bohuÏel zesnulého germanisty Josefa Balvína si nedovolili.
Jakoby na jednom místû pﬁe‰lapující dûj variuje autorovo oblíbené téma dominantního „svûtanápravce“,
své okolí zahlcujícího a znásilÀujícího vlastní obsedantní pﬁedstavou. V daném pﬁípadû jde o stárnoucího direktora malého cirkusu Caribaldiho, jiÏ dvaadvacet rokÛ(!) drezírujícího netalentované a znechucené
ãleny své promûnlivé trupy spoleãn˘m nácvikem proslulého Schubertova kvintetu Pstruh. Tato víceménû
statická, v dlouh˘ch monolozích, repeticích a kuriózních dialozích jen mírnû variovaná situace se odehrává v jak˘chsi spirálov˘ch kruzích. Jejími nedobrovoln˘mi, frustrovan˘mi a tudíÏ absurdními aktéry jsou
podlézav˘ Îonglér Viktora Skály, ‰elmou zranûn˘ opileck˘ Krotitel Igora Ondﬁíãka, klaunsky maskovan˘
·pr˘maﬁ Michala Isteníka a artistka - principálova
Vnuãka Barbory Jelenové. Pﬁirozenou osou dvouhodinového nonstop veãera, i pﬁi gradovan˘ch fra‰kov˘ch momentech napínajícího divácké soustﬁedûní na
maximum, zÛstává mimoﬁádn˘ v˘kon Jana Mazáka
(loÀského adepta na Cenu Alfréda Radoka za demlovskou kreaci v Divadle U stolu). Pﬁedev‰ím prostﬁednictvím této figury umanutou vizí posedlého pedantického tyrana demonstruje reÏisérka v dramatikov˘ch intencích nejen existenciálnû naléhavé téma nemocí, stáﬁí a zmaru, ale také vypjat˘ kontrast umrtvující banality a nenaplnitelné touhy po vzne‰eném cíli
absolutní dokonalosti ãi ambivalentnost skuteãnosti,
a pﬁedev‰ím rafinovanû stylizovan˘ obraz záhubné
neschopnosti vzájemné komunikace ve spoleãnosti.
Po zhlédnutí nároãné inscenace Síla zvyku máme vûru o ãem pﬁem˘‰let.
Vít Závodsk˘, Kam pﬁíloha, prosinec 2009
Václav Cejpek, Zbynûk Srba, Jan ·otkovsk˘:
BETLÉM
Mûstské divadlo v Brnû, âinoherní scéna,
premiéra 31. ﬁíjna 2009
Autoﬁi hry Betlém v ãele s reÏisérem ZbyÀkem Srbou
jiÏ pﬁed premiérou avizovali, Ïe se pokusí jít nad rámec tradiãního pﬁíbûhu o narození JeÏí‰ka. Ke svému
zámûru zvolili formu montáÏe, v níÏ se potkávají biblické motivy a tradiãní vánoãní hry, ale také lidové písnû spoleãnû s texty Ladislava Fukse, Josefa Kainara
ãi Milana Rúfuse.
Jádro dûje tvoﬁí strastiplná cesta Josefa s Marií do
Betléma, paralelnû ov‰em sledujeme také pﬁíbûh krále Heroda, tﬁí králÛ a past˘ﬁÛ, kteﬁí putují k jesliãkám
aÏ z Vala‰ska. Do tûchto veskrze pﬁedvídateln˘ch epizod vstupují obrazné v˘jevy, jeÏ asociativnû pﬁipomínají souãasnost ãi nejrÛznûj‰í okamÏiky lidské historie. Pomocí filmov˘ch projekcí se kupﬁíkladu prolne
pﬁíbûh biblické dvojice s pﬁíbûhem bûÏencÛ z dne‰ního Betléma a kdyÏ dozní koleda o narození JeÏí‰ka,
vystﬁídá ji sestﬁih scén z Chaplinova filmu Kid, jenÏ evokuje téma osamûlosti dítûte a stesku po rodiãích.
Metoda montáÏe Srbovû inscenaci slu‰í a povy‰uje ji
nad úroveÀ tradiãních vánoãních her. ZávaÏná témata
se mohou rychle stﬁídat s humorn˘mi epizodami, coÏ
je hlavním – a vlastnû i jedin˘m – zdrojem dramatického napûtí. Zatímco past˘ﬁi za zpûvu lidov˘ch písni-
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ãek mizí v hledi‰ti a roz‰afnû od divákÛ vybírají pﬁíspûvky na narození Spasitele, na jevi‰ti dává Herodes
rozkaz k povraÏdûní neviÀátek a následující obraz
Cesta do zaslíbené zemû dokonce pﬁipomene útûk ÎidÛ pﬁed fa‰ismem na konci tﬁicát˘ch let.
O témûﬁ ãtyﬁicet postav na jevi‰ti se podûlilo sedmnáct hercÛ. ¤ada z nich tak mohla ukázat svou mnohostrannost, coÏ se podaﬁilo zvlá‰tû Milanu Nûmcovi,
kter˘ baví publikum jako ponûkud u‰lápnut˘ Adam,
ale zvládá i úlohu past˘ﬁe Blinky, Kováﬁe a Herodova
sluhy. Mezi tûmi, jimÏ pﬁipadla pouze jediná role, vyniká Mária Lalková v postavû Marie: na zaãátku je to
docela obyãejná holka, která se s úlohou bohorodiãky
musí teprve pozvolna smiﬁovat. Vdûãné figury Andûla
a âerta vytváﬁejí s pﬁimûﬁenou mírou nadsázky Petr
·tûpán a Michal Isteník, jemuÏ pomohla kost˘mní v˘tvarnice Andrea Kuãerová ﬁadou vtipn˘ch doplÀkÛ,
mezi nimiÏ nechybí ani ãepice s velk˘mi rohy nebo kolem pasu stoãen˘ had.
David Kroãa, Recenze pro âesk˘ rozhlas Vltava
NADùLTE MI LETOS POD STROMEâEK
HARFU ZLATOU
Také s Janem Skácelem do Cejpkova, Srbova
a ·otkovského Betléma v Lidické ulici v Brnû
Na zpracování stokrát inscenovan˘ch ãesk˘ch barokních lidov˘ch her, které po svém rozvíjely zprávy o narození Kristapána, jak je zachytila evangelia sv.
Matou‰e a sv. Luká‰e, zapracovali rektor JAMU
Václav Cejpek, dûkan jeho divadelní fakulty Zbynûk
Srba a pracovit˘ Jan ·otkovsk˘.
Pastu‰kové s kily navíc
·otkovského i pochválím: za v˘bûr textÛ do zmínûného programu. âeské Vánoce v nûm pﬁipomínají
BoÏena Nûmcová, Jan Neruda, Jan Skácel, Jan Milíã
Lochman, nabádav˘mi kázáními Tomá‰ Halík. A nenapodobiteln˘mi obrázky Josef Lada. Vedle madon
s JeÏí‰kem svûtov˘ch mistrÛ souãást národního pokladu.
Srba pﬁivedl na jevi‰tû Betlém potisícíprvé, a pﬁece
zase trochu jinak. Mohl se opﬁít hlavnû o scénické
kouzlení Jaroslava Milfajta, o cit pro náznak, a zároveÀ barokizující kost˘mní stylizaci Andrey Kuãerové
i o vlastní mistrovské komponování velk˘ch scénick˘ch obrazÛ. A hlavnû o spolehlivé herecké zpívání
muzikály vycepovaného souboru.
Komornímu tématu slu‰í ãinoherní scéna a na ní rozveselují i dojímají diváky Petr ·tûpán (Andûl), Mária
Lalková (Marie), Michal Isteník (âert), Milan Nûmec
(Adam, past˘ﬁ Blinka), Eva Ventrubová (Eva, Anna
aj.), Jana Musilová (AlÏbûta aj.), Luká‰ Hejlík (past˘ﬁ
Ondrá‰), Stano Slovák (past˘ﬁ Slovák), Alan Novotn˘
(past˘ﬁ Chromá‰), Viktor Skála (Herodes)…
Jenom oku po nedostatcích pasoucího kritika nemÛÏe
uniknout zvy‰ující se procento nadváhy muÏské ãásti
hereckého souboru. Kila navíc se nevyhnula ani tﬁetinû králÛ, to nechám na rozpoãítání Ka‰para,
Melichara a Baltazara. Vedení divadla by nejspí‰ mûlo pánÛm pﬁedepsat prospû‰né pravidelné tûlocviãení.
Autoﬁi a reÏisér se rozhodují jít pﬁíkladem…
Bratﬁi, k vám pospíchám
Nemal˘ podíl na úspûchu Srbova Betléma budou mít
hned dvû Ïivé muziky na scénû: hudecká (housle, viola, kontrabas) a klezmerská (klarinet, mandolína, akordeon, tuba). A pûkná ﬁádka lidov˘ch písní a koled
upraven˘ch Daliborem ·truncem, vãetnû finální
Narodil se...

✄

.................................................

Nejv˘raznûj‰í tvÛrãí poãin
(dramaturgie, scéna, kost˘my, scénická hudba, choreografie,
rekvizity, masky, vlásenky, plakát, program atp.)
Nejpopulárnûj‰í hereãka sezony

................................................................

.................................................................

DU·AN VITÁZEK – MOZART V K¤IVÁKU A DÎÍNÁCH
Muzikál Mozart!, kter˘ vypráví pﬁíbûh o stﬁetu skladatelovy geniality s obyãejn˘m my‰lením jeho doby, je horkou novinkou Mûstského divadla v Brnû. Pﬁedstavitel hlavní role
Du‰an Vitázek ãi‰í energií nejenom na jevi‰ti, ale i pﬁi rozhovoru. A kdyÏ z ﬁeãi plynule pﬁejde do zpûvu jedné z písní pﬁedstavení, není pochyb o tom, Ïe muzikálem Ïije.
Celé pﬁedstavení odehrajete v koÏené bundû a dÏínsech, narozdíl od ostatních hercÛ, kteﬁí mají na sobû honosné rokokové róby. Je tak zv˘raznûna Mozartova nadãasovost a genialita. Jak se takto na jevi‰ti cítíte?
Je to úÏasné a osvobozující, kdyÏ bûhám po pódiu v riflích a bosky. Pro herce je to vÏdycky fajn, kdyÏ sv˘m v˘razem mÛÏe trochu „shodit“ to, co se kolem nûj dûje na jevi‰ti. Hraje
se pak mnohem lépe (smích).
Pﬁekladatel Michael Prostûjovsk˘ se pﬁiznal, Ïe pﬁevedení libreta k Mozartovi z nûmãiny do ãe‰tiny, byl jeden z nejtûÏ‰ích pﬁekladÛ, kter˘ kdy dûlal. PociÈujete i vy obtíÏnost tohoto textu?
V libretu k Mozartovi je obrovské mnoÏství slov, hudba je velmi rychlá a tónina je poloÏená pomûrnû vysoko. Osobnû si myslím, Ïe tak autoﬁi chtûli dostat do hudby ducha samotného Mozarta, kter˘ tvoﬁil také rychlé skladby se spoustou slov a vysoko poloÏené.
Nastudování muzikálu Mozart! nebylo jednoduché. Libreto je pÛvodnû psáno v nûmãinû
a ta má, na rozdíl od ãe‰tiny, hodnû jednoslabiãn˘ch údern˘ch slov a ve vûtách pohybliv˘
ráz. KaÏdá vûta má ale svÛj v˘znam. Michael Prostûjovsk˘ urãitû nemûl jednoduchou práci, aby vytvoﬁil lehce plynoucí libreto v ãe‰tinû.
Jak jste se text uãil?
KdyÏ není text sloÏit˘, není problém se ho uãit prÛbûÏnû. Slova si zapamatujete pﬁímo pﬁi
hraní, hlavnû ve vztahu k jin˘m postavám. Text k Mozartovi jsem se uãil intenzivnû doma
nebo v ‰atnû, pﬁi chÛzi po ulici, ve spr‰e... U Mozarta je dÛleÏité, aby text opravdu plynul,
protoÏe party v‰ech hercÛ na sebe úzce navazují. âím lépe text umím, tím vût‰í volnost
mám pak na jevi‰ti v notách. Nejdﬁíve byl trochu pﬁekáÏkou rakousk˘ dirigent Caspar

Nejpopulárnûj‰í herec sezony

BETLÉM, CO NEZÒSTAL „JESLIâKÁRNOU“
Vánoce v jejich náboÏenském a duchovním v˘znamu dostávají v na‰í rozeÏrané dobû na
frak. Îivotodárné svûtlo, které na‰im pﬁedkÛm pﬁiná‰elo zrození BoÏího syna, pﬁekryly pomrkávají Ïároviãky laãn˘ch hypermarketÛ, gesta rozvern˘ch Santa ClausÛ anebo ilustrativní ladovská líbeznost, jejíÏ opravdovosti a hloubce uÏ také vûﬁí málokdo.
Mûstské divadlo Brno se nyní ve hﬁe Betlém, která nese v˘mluvn˘ podtitul Pastorála aneb
Hry vánoãní, snaÏí tuto zapeklitou zdecimovanost ãesk˘ch Vánoc obejít svérázn˘m zpÛsobem. Dramaturgové Václav Cejpek a Jan ·otkovsk˘ spolu s reÏisérem ZbyÀkem Srbou
a hudebníkem Daliborem ·truncem vyﬁe‰ili vûc po svém. Vzali to nejlep‰í z tuzemské vánoãní divadelní tradice a vytvoﬁili hravé pásmo. Na jevi‰ti sklenuli koláÏ z tuzemsk˘ch lidov˘ch her, biblick˘ch motivÛ, hudebních vala‰sk˘ch tradic, klezmerské muziky a stﬁípkÛ
poezie.
Vznikl tak jak˘si vánoãní kaleidoskop, kter˘ není tradiãnû nad˘chan˘m v˘jevem ze slavného chléva, ale ani Ïádnou obrazoboreckou montáÏí. Jde tady o reÏijnû syntetickou, hudebnû i herecky svûÏí inscenaci. Neãekejte animovanou vánoãní pohlednici s jesliãkami,
ale buìte pﬁipraveni na odlehãenou dvouhodinovku svérázné biblické dûjepravy.
Pﬁed divákem defilují obrazy vyhnání Adama a Evy z ráje, probleskne Umuãení nebo
Nalezení Pánû v chrámu ãi Nanebevstoupení. Ke slovu pﬁijde pÛsobivû prokomponovan˘
v˘jev exodu ÎidÛ z Egypta aÏ ke kremaãním pecím. Neústrojnû a pﬁekombinovanû pÛsobí filmová projekce vûãného tuláka Chaplina s dítûtem v legendárním filmu Kid.
Tento Betlém v‰ak nikoho nechce kﬁiÏovat na neznalostech biblick˘ch souvislostí, nechce
moralizovat ani pouãovat. Jeho hlavní ambicí je nenucené a zábavné servírování slavného pﬁíbûhu, kter˘ tvÛrci zasadili do nov˘ch a pro mnohé neoãekávan˘ch souﬁadnic. A právû toto rozvrÏení generuje u pozorného publika základní otázku veãera: Co v nás z pÛdorysu i poselství JeÏí‰kovy novorozenecké story zÛstalo?
Srba na vyprázdnûném jevi‰ti kouzlí situaãními vtipy, zajímav˘m svícením a filmov˘mi projekcemi. Doslova Ïivou vodou inscenace je pﬁítomnost hudecké a klezmerské minikapely
na jevi‰ti. Potû‰ení pr˘‰tí z vtipnû nadneseného podání andûla od Petra ·tûpána, ãerta
Michala Isteníka a kabaretnû stﬁiÏen˘ch v˘konÛ Milana Nûmce. Samostatnou kapitolou je
ka‰paﬁící past˘ﬁské trio Luká‰e Hejlíka, Alana Novotného a Stana Slováka. Vedle humorného tónu tato podívaná nabízí i jímavé tóny, které místy obstarává i slovensky recitující
Mária Lalková jako Marie.
Inscenace ponûkud rutinnû vyvﬁe slavn˘m hymnem Narodil se Kristus Pán, k jehoÏ zpûvu nadbíhavû vybídne. I tak je toto betlémské putování záÏitkem.
Lubo‰ Mareãek, MF Dnes, 20. 11. 2009

Thomas Bernhard: SÍLA ZVYKU
Michael Kunze, Sylvester Levay: MOZART!
V. Cejpek, Z. Srba, J. ·otkovsk˘, D. ·trunc: BETLÉM
F. Wedekind, S. Sater, D. Sheik: PROBUZENÍ JARA
Francis Veber: BLBEC K VEâE¤I
Jerry Herman, Michael Stewart: HELLO, DOLLY!
Zdenek Merta, Zora Jandová: NAHÁ MÚZA

MoÏná právû pojetí pastu‰kovského putování za hvûzdou do Betléma je v Srbovû inscenaci nejoriginálnûj‰í. Na jevi‰ti v nûm místo hvûzdy záﬁí Nûmec, Slovák, Hejlík a Novotn˘.
Jiﬁí P. KﬁíÏ, Právo, 3. 11. 2009

Aristofanés, Z. Merta, J. Îáãek: PTÁKOVINY PODLE ARISTOFANA
Jean Anouilh: BECKET ANEB âEST BOÎÍ
Robin Hawdon: DOKONALÁ SVATBA
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Richter, kter˘ s námi Mozarta nastudoval, protoÏe striktnû trval na dodrÏování not, které
se s ãesk˘m textem hodnû bily. Na jevi‰ti uÏ dal pﬁednost v˘razu a energii.
O muzikálu Mozart jste ﬁekl, Ïe je kvalitní, protoÏe není sloÏen z jednotliv˘ch písní,
ale zdá se vám, jakoby vycházel pﬁímo z plynoucí hudby.
Nûkomu mÛÏe Mozart! pﬁijít popov˘, jin˘ divák bude une‰en˘. DÛleÏité v‰ak je, jak˘m zpÛsobem je dûlán. Autoﬁi napsali muzikál Mozart! s urãit˘m stylem a tváﬁí. NesloÏili dohromady tﬁicet let staré písniãky, které jim leÏely na dnû ‰uplíku. KdyÏ se k takovému muzikálu v divadle dostaneme, nemusíme se jej snaÏit pospojovat. Divadlo potﬁebuje víc, neÏ
jen písniãky. Muzikál musí plynout, vût‰ina dialogÛ by mûla b˘t v hudbû, dûj nesmí b˘t rozsekan˘. Autorská dvojice Michael Kunze a Sylvester Levay ví, jak takov˘ muzikál vytvoﬁit.
Ale moÏná jsem pﬁíli‰ nároãn˘.
KdyÏ se v Mozartovi objevíte na jevi‰ti, skoro se nezastavíte. Tanãíte, skáãete nad
orchestﬁi‰tûm a v jedné chvíli dokonce chodíte po rukou a zpíváte. Takové kousky
vym˘‰líte spontánnû nebo to jsou nápady reÏiséra Stana Slováka?
Je to pÛl na pÛl. Nûkdy ﬁekne reÏisér: „Lítej, tohle je lítací píseÀ.“ Jindy to vyplyne naprosto samo. Napoprvé nûco zkusím a vyjde to. Vût‰ina zaãínajících hercÛ, a byl to i mÛj problém, se bojí zkou‰et a vym˘‰let vlastní nápady. Máte strach, Ïe budete trapní a udûláte
blbost. Mû to naopak baví. Rad‰i se dvacetkrát ztrapním, ale jednou ta scéna vyjde a má
to smysl. KdyÏ udûlám hloupost, vím to hned já i reÏisér. K˘vneme na sebe, Ïe takhle by
to ne‰lo, a hodíme to za hlavu. Stanko Slovák nám v tomto smûru dává velkou volnost.
Narodil jste se v Trenãínû, ale v divadle samozﬁejmû mluvíte ãesky. Zpíváte, hrajete,
tanãíte. PovaÏujete se za v‰estranného ãlovûka?
Chtûl bych b˘t opravdu v‰estrann˘ ãlovûk. VÏdy mû bavilo si ke v‰emu trochu pﬁiãichnout.
Muzikál mû lákal proto, Ïe mÛÏu zpívat, hrát i tanãit. Jako dítû jsem jezdill i na zálesácké
tábory k Jindﬁichovu Hradci, tam jsem se vÏdycky vyﬁádil. Hráli jsme na kytary a zpívali
u ohnû. Jednou nûkdo navrhl, Ïe bych mûl studovat muzikálové herectví v Brnû. Nebral
jsem to váÏnû. Pak nás ale na stﬁední vzala uãitelka literatury na operu. Pro nás jako pro
studenty to byl nejvût‰í trest, kdyÏ jsme museli jít do divadla na Verdiho La Traviatu.
Pﬁedstavení mû ale uchvátilo, takÏe jsem se okamÏitû pﬁihlásil na operní zpûv.
Chtûl jste studovat operní zpûv?
Ano. Dûlal jsem pﬁijímaãky do Banské Bystrice. Uãitelé mi oznámili, Ïe mû pﬁijmou, ale
musel bych pﬁestat hulákat s kamarády a s kytarou po akcích. Tak jsem jim ﬁekl na shledanou (smích).
Nakonec jsem se dostal k muzikálu a ten mû baví. MÛÏu kﬁiãet, bûhat po rukou, a hlavnû
pou‰tût na diváka energii a emoce a to i skrze text, kterému je rozumût! Jednou jsem totiÏ byl na Janáãkovû opeﬁe Její pastorkyÀa v Praze. ¤íkal jsem si, Ïe koneãnû usly‰ím ãesk˘ operní text, ale kdyby nebyly k dispozici titulky v angliãtinû, nerozumûl bych jedinému
slovu. Ode‰el jsem po prvním dûjství.
A co va‰e nemuzikálové role?
Je‰tû na JAMU mi dala pﬁíleÏitost paní profesorka Janûková. Hráli jsme na Malé scénû
v Mahenovû divadle hru od Palomy Pedrero La noche que ilumina. To byla úÏasná práce.
Hrál jsem takového svobodomyslného t˘pka, dokonce jsem mohl mluvit slovensky. V na‰em divadle mû reÏisérka Hana Bure‰ová obsadila jako lorda Buckinghama ve Tﬁech
mu‰ket˘rech a hraju jednu ãinoherní roli v muzikálu ·umaﬁ na stﬁe‰e.
Va‰e Ïena, hereãka Pavla Vitázková, je také ãlenkou souboru brnûnského
Mûstského divadla, obãas ale pracuje v Praze. UvaÏoval jste o zmûnû prostﬁedí nebo zÛstanete vûrn˘ Brnu?
Pavlínka v Praze pracuje, ale také by tam nechtûla Ïít. A jestli uvaÏuji o zmûnû? Napﬁíklad
na Slovensku pro mû jako pro muzikálového herce není absolutnû Ïádná kvalitní práce.
Pﬁedstavení se hrají bez Ïivého orchestru. A v Praze bych urãitû nedostával role v takov˘ch titulech jako v Brnû. DÛkazem je právû Mozart. Hraje se v Budape‰ti, ve Vídni, Tokiu,
ale v Praze ne. Myslím si, Ïe pojetí muzikálu je tam odli‰né, protoÏe pro mne z neznám˘ch
pﬁíãin opustilo „divadelní pÛdu“. Je zázrak, Ïe v Brnû mÛÏeme dûlat tak svûtové vûci jako
je Mozart, a to dﬁíve neÏ v Praze. Svûdãí to o tom, Ïe o nás svût sly‰í a ví, jak na‰e brnûnská muzikálová scéna funguje. K tomu se vûnujeme pÛvodním ãesk˘m muzikálÛm,
které pro mne mají úroveÀ a punc divadla, narozdíl od nûkter˘ch prazvlá‰tních praÏsk˘ch
pÛvodních produkcí. Jak uÏ jsem ﬁekl, Brno je v tomto pro mne opravdu zázrak.
Jak reagujete na to, kdyÏ nûkteﬁí kritici ﬁadí muzikál mezi komerci?
Celkovû nerozumím pojmu komerãní divadlo. Mrzí mû, kdyÏ toto nûkteﬁí herci nebo kritici
o muzikálu ﬁíkají a pﬁitom nevidí, kolik je za kaÏd˘m pﬁedstavením práce. A hlavnû, kdybych chtûl na divadle v âechách vydûlat, tak bych po mûstech urãitû jezdil rad‰i
s Charleyovou tetou, neÏ s JeÏí‰em, protoÏe muzikál je pomûrnû nákladn˘.
Michaela Sagitariová, Scena.cz, 16. 11. 2009
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Jiﬁí Morávek, Stanislav Mo‰a,
Roman Onderka

Erik Pardus
Ivana VaÀková,
Petr Gazdík

Michal Ha‰ek
s manÏelkou Veronikou

Silvestr 2009

I v leto‰ním roce se rozzáﬁíla na jevi‰ti Hudební scény betlémská hvûzda Tﬁíkrálové sbírky. I letos se Charita âeská republika ve spolupráci s âeskou televizí rozhodla podûkovat v‰em dárcÛm i koledníkÛm prostﬁednictvím koncertu v Mûstském divadle Brno.
Bûhem podveãerního setkání vystoupila taneãní skupina Beat up, zaznûl hlas Marie
Rottrové, Marka Ztraceného, Moniky Bagárové. Ze Slovenska pﬁijela populární vítûzka
ankety Slávik Misha, zazpíval i dûtsk˘ sbor Bobci. Odpoledne na jevi‰ti MdB uvádûla
Martina Kociánová a Jan âensk˘.

Patrik Boﬁeck˘, Pavla Vitázková, Martin Havelka, Erik Pardus, Stanislav Mo‰a,
Roman Onderka, Jiﬁí Morávek, Michal Ha‰ek, Jana Glocová, Marcela Vandrová, Luká‰
Hejlík

Foto: jef Kratochvil

Sylvie Mazáková,
Eva Hrbáãková,
Igor Ondﬁíãek
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BEZ KOMENTÁ¤E

VÁÎENÍ DIVADELNÍ P¤ÁTELÉ,

NEP¤EHLÉDNùTE!

Náklad 7 000 ks
Titulní strana: Probuzení jara,
Ondﬁej Bábor a Ivana Skálová,
foto: jef Kratochvil,
design: Petr Hlou‰ek

Svûtovû uznávan˘ muzikál,
kter˘ se uÏ ãtyﬁi roky po své
premiéﬁe na Broadwayi hraje
na Hudební scénû Mûstského
divadla Brno, pﬁíbûh mlad˘ch
lidí na pﬁelomu dûtství
a dospûlosti
PROBUZENÍ JARA
22. - 24. února
vÏdy v 19.30 hod.

Ú n o r

2010
16. ročník

Cena: 15,- Kč

Nenechte si ujít ìábelského
Darryla (Petr Gazdík, Martin
Havelka nebo Petr ·tûpán)
v muzikálu o tﬁech znudûn˘ch
Ïenách, které se rozhodnou
pﬁiãarovat si ideálního, po
v‰ech stránkách dokonalého
muÏe v muzikálu
âARODùJKY Z EASTWICKU
14. - 17. února (zaãátek
v 18.00 a dále v 19.30 hodin)

27. prosince, v nedûli, jenom pár chvil po vánoãních svátcích, procházel
jsem se po na‰em mûstû Brnû a tû‰il se z toho, Ïe si mohu v klidu (byÈ v docela vlezlé zimû) vychutnat rozliãná zákoutí, která jsem dlouho nemûl moÏnost
nav‰tívit. Zaãal jsem ·pilberkem, a kdyÏ jsem stoupal po jeho specifick˘ch
cestiãkách a chodnících, vzpomenul jsem si na dny, kdy jsem se tu snaÏil vylep‰ovat si svou kondici bûháním po schodech. Ty muãící rozbité schody jsem
zde nena‰el a nebylo mi to líto. Cel˘ ten prostor kolem ·pilberku je totiÏ novû
i úctyhodnû pﬁirozenû i kvalitnû vpraven do souladu jak s pﬁírodou, tak i s v˘znamem samotného hradu. Dal‰ím cílem byl Petrov, kam jsem se dostal pﬁes
nedávno zrekonstruované Denisovy sady a dál „ZelÀák“, staronovû krásn˘
Biskupsk˘ dvÛr a kolem KapucínÛ na Námûstí Svobody (tam dal‰í vylep‰ení
chystají) kolem té pro mû dûsivû nepatﬁiãné Omegy a pﬁes âeskou jsem nakonec procházku zakonãil u âerveného kostela obklopeného jiÏ krásnû vzrostl˘mi platany, které taky nedávno vystﬁídaly byÈ nádherné, pﬁesto v‰ak svou
mohutností a stáﬁím lidi ohroÏující pﬁedchÛdce.
Nestává se mi ãasto, abych si své mûsto mohl takto v klidu uÏít. Ale taky
jsem si, bohuÏel, potvrdil jedno pro mû v˘znamné poznání, které mû „trklo“ na
podobné, i kdyÏ krat‰í procházce skrz DráÏìany. ProhlíÏel jsem si v nich nádhernou architekturu celku i jednotlivostí starého mûsta, které bylo v mnoha pﬁípadech zcela znovu postaveno, kdyÏ padlo za obûÈ 2. svûtové válce. A neprohlíÏel jsem si pouze chrámy, muzea a divadla. Fascinovaly mû staré domy,
které se kdysi bûÏnû stavûly pro Ïivot. Nevelké, bytelné, umístûné vesmûs v
zahradách a parcích! KaÏd˘ jin˘, zvlá‰tní svou v˘zdobou a kouzeln˘ pﬁekvapujícími detaily. I v historickém centru Brna jsou nádherné domy, na kter˘ch je
stále co nového objevovat a obdivovat. I v na‰em mûstû se na‰tûstí v‰echno
krásné a hodnotné, co na‰i ‰ikovní pﬁedci postavili, rekonstruuje do své pÛvodní krásy.
Ale… ale to kolem! Znovu jsem se zaãal zlobit na v‰echny ty, kteﬁí zpÛsobili pﬁeru‰ení logické urbanistické kontinuity vyvoláním niãiv˘ch válek.
Samozﬁejmû Ïe po jejich skonãení bylo mnohdy v˘hodnûj‰í a asi i nezbytné
stavût ty bezduché betonové domy, které na‰e mûsto a stejnû tak i ony nebohé DráÏìany a podobnû ﬁadu jin˘ch mnoh˘ch mûst svírají ze v‰ech stran…
Jsem vskutku zvûdav, co budou na‰i potomci dûlat s onûmi kupami padlého betonu kolem na‰ich mûst a zdali se budou snaÏit je zrekonstruovat a podobnû oÏivit tak, jak to dnes ãiníme s architektonick˘mi krásami minulosti. ByÈ
dobﬁe vím, Ïe i v paneláku mÛÏe kvést krásn˘ vztah lidí, kteﬁí ho ob˘vají a jin˘m, uÏívajícím si rozliãné paláce, nestaãí jejich ve‰ker˘ majetek k tomu, aby
v jejich tváﬁích vykouzlil úsmûv spokojenosti. Pﬁesto v‰ak volám po návratu
kreativity do oblasti na‰ich potﬁeb nejzákladnûj‰ích – do na‰eho bydlení.
Av‰ak jiÏ pár let sleduji, jak se mé volání v marnost promûní pﬁi jasném, pouze v˘dûleãném zájmu tûch, kteﬁí staví nová sídli‰tû ve stylu nocleháren bez potﬁebn˘ch chodníkÛ, bez nezbytn˘ch skryt˘ch parkovi‰È, bez logick˘ch center,
bez hﬁi‰È i bez uÏívání v˘tvarného umûní a tedy tﬁeba bez soch a tﬁeba bez
sgrafit…
Nelze pﬁece v‰echno prodat za úãelnost! VÏdyÈ jak funkãní a pﬁitom úÏasnû odu‰evnûlá je ta na‰e stavba v Brnû nejvzácnûj‰í – vila Tugendhat!
Ten krátkodob˘ zisk stavitelÛ a bank i jin˘ch „vykukÛ“ se dlouhodobû promûÀuje ve zbídaãování na‰í fantazie, na‰eho vnitﬁního klidu, na‰í du‰e, pro
kterou bychom mûli pﬁece spoleãnû vytváﬁet prostﬁedí odpovídající na‰í lidské
dÛstojnosti.
Onehdy jsem zase zaslechl jednoho moudrého bliÏního, kterak se vzteká,
Ïe peníze, které mûly b˘t pouÏity dle jeho názoru na opravu chodníkÛ, byly
pouÏity na opravu cest. Hm... Nehledû na to, Ïe to bylo vtipné, znovu jsem se
musel smutnû pozastavit nad hloupû ustálen˘m a opakujícím se rãením „o vyhozen˘ch penûzích“. Peníze pﬁece dûlají peníze a neskonãí za opravu cest v
tûch cestách. Skonãí u tûch, kteﬁí se postarají o jejich nápravu a to od naplánování pﬁes materiál aÏ po práci. A pak se vydají a je moÏné je znovu pouÏít
tﬁeba na opravu chodníku, anebo na stavbu nûãeho jinak potﬁebného a zároveÀ krásného.
Nezapomínejme na krásu, je to jedna z nejvût‰ích radostí na‰ich ÏivotÛ a
její nositelkou je pﬁedev‰ím na‰e okolí, prostor, kter˘ ob˘váme.
A nakonec jedno ubezpeãení pro Vás, náv‰tûvníky na‰eho divadla. Vûzte,
Ïe v‰echno to, co Vám na na‰ich jevi‰tích pﬁedvádíme, je v˘sledkem dlouh˘ch
a vzru‰ujících diskusí pln˘ch rÛzn˘ch nápadÛ, jak Vás potû‰it… ale tohle jsem
asi psát nemusel, to Vy pﬁece víte…
Za v‰echny své kolegy se na shledanou s Vámi
pﬁi svátcích divadla u nás tû‰í
Stanislav Mo‰a, ﬁeditel MdB
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