
 

vítejte v nové divadelní sezonû! Soubor na‰ich premiér jsme vám jiÏ
nûkolikrát pfiedstavili a myslím si, Ïe vskutku je na co se tû‰it – obdob-
nû jako v sezonách pfiedcházejících a doufám, Ïe i v budoucnosti. Chtûl
bych se vám v‰ak dnes vyznat z toho, co je na tom pofiádání svátkÛ di-
vadelního umûní pro mû tím nejpodstatnûj‰ím. Tedy… kaÏdá inscena-
ce by mûla b˘t jiná a pfiitom stejnû nadmíru zajímavá, dobrodruÏná i las-
kavá… kaÏdá z va‰ich náv‰tûv, aÈ uÏ inscenací ãinoherních, ãi hudeb-
ních – muzikálov˘ch, se musí stát mimofiádn˘m záÏitkem. NeboÈ dobré
divadlo v nás v‰ech probouzí mnohdy dávno díky civilizaãnímu smogu
zaniklé rozliãné (nám jen tûÏko dostupn˘mi smysly popsatelné) touhy,
pfiání a radosti. Nûkteré pohnutky na‰í mysli a na‰ich emocí lze jen
komplikovanû popsat, pokud je to vÛbec moÏné, a tak nás v‰echny ty
vjemy z fascinujících divadelních produkcí, aniÏ bychom to vÏdy takto

vnímali, posilÀují. Nûkdy skrze bolest, kterou nám pfiiná‰í poznání o na‰ich slabostech… pozná-
ní, kterému rádi nastavujeme obû tváfie na‰í rozbolavûlé du‰e, neboÈ to, co zraÀuje, dodává od-
vahu. Odvahu i poznání. A tak nás divadlo posilÀuje – pfiesto, Ïe nám ubliÏuje, Ïe do nás bije, Ïe
nás t˘rá, stáváme se silnûj‰í – odváÏnûj‰í. âasto si dom˘‰líme, Ïe jsme vzdûlaní, Ïe uÏ v‰ech-
no víme, abychom se pak stydûli za to, jak nás opût divadlo zahanbilo. Mnohdy totiÏ uÏ jen di-
vadlo má sílu nás zkrotit a vysmát se na‰im po‰etilostem, a tak nám znovu rozvázat mysl, du‰i,

jazyk… a tím nám vracet na‰i neustále ztrácenou
pamûÈ.  

A to v‰e pro jediné: pro na‰i …! (neÏ to slovo, 
onen v˘znam obná‰ející, vyslovím, rád bych upo-

zornil na to, Ïe to není slovo ledajaké, byÈ se zdá b˘t banálním… promiÀte, ale jiné, lep‰í slovo
neexistuje)… pro na‰i radost! 

Nic více a nic ménû a hlavnû to v‰echno dohromady!

A nyní mi dovolte jedno osobní zamy‰lení: 1. srpna 1990 – tedy
pfied dvaceti lety jsem pfievzal zodpovûdnost nad na‰ím divadlem ja-
ko jeho umûleck˘ ‰éf. Myslel jsem si tenkrát, Ïe je to tak na dva…
maximálnû na tfii roky. (Chichichi…!) Vûzte, Ïe po celou tu dobu, kdy
jsem ten nejhlavnûj‰í zodpovûdn˘ za v‰echno, co se u nás dûje, tou-
Ïím po tom, abych byl tedy i tím nejspokojenûj‰ím divákem. B˘vám
jako malé dítû nad‰en˘ z kaÏdé úspû‰né inscenace, z kaÏdého vy-
dafieného aÏ uchvacujícího interpretaãního v˘konu a zároveÀ mû to
vÏdy radostnû zavazuje k tomu, abych v dal‰ím hledání tûch nejzají-
mavûj‰ích titulÛ dostál v˘sledkÛ na‰í pfiedchozí práce. A kaÏd˘ rok,
kdyÏ máme sesbíráno ten urãit˘ poãet inscenací, zkoumám sám skr-
ze sebe, zdali bych si je jako divák naplno uÏil, zdali bych dle v˘‰e
mnou stanoven˘ch aspektÛ byl strÏen, nad‰en, pfiekvapen, zaujat,
v dobrém rozãílen a vzru‰en. A tak, jako jsem mûl zpoãátku strach,
Ïe takov˘ch pfiedloh, které by mû následnû plnû uspokojily, je málo,
zjistil jsem ãasem, Ïe se stále pí‰e a stále znamenitû. V na‰em di-
vadle máte moÏnost v kaÏdém roce zhlédnout tolik novinek, kolik
Ïádné jiné divadlo v na‰em mûstû, v na‰í zemi, v Evropû nenabízí!
A právû v onom objevování nov˘ch atraktivních dûl nacházím to nej-
vût‰í dobrodruÏství a potû‰ení. A tak, jak jsem mûl kdysi strach, Ïe
vám za chvilku nebudu mít co nabídnout, vûzte, Ïe uÏ teì je vlastnû
hotov plán na sezonu pfiespfií‰tí a nûkolik dûl uÏ má své pevné mís-
to v sezonû 2012/2013.

Av‰ak text hry, její ojedinûlost, provokativnost i moudrost je pou-
ze jednou z ãástí celku – koneãného v˘sledku kaÏdé inscenace.
V procesu materializace textové pfiedlohy hrají tu nejv˘znamnûj‰í ro-
li herci a realizaãní t˘m – dá se to fiíci i naopak: realizaãní t˘m a her-
ci.  Kolegové, ktefií vytváfiejí realizaci, svornû hovofií o jinde nevída-
n˘ch podmínkách pro pfiípravu, v˘robu a zkou‰ení. A herci – zpûvá-
ci – taneãníci a muzikanti? Kde byste hledali
lep‰í, neÏ u nás!  

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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nepochopení uvnitfi rodiny
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scénû. 

Nenechte si ujít ani pfiíbûh
pfiátelství i nenávisti 
v proslulé hfie 
BECKET ANEB âEST BOÎÍ, 
opravdovou diváckou 
lahÛdku s mimofiádn˘mi 
hereck˘mi pfiíleÏitostmi 
pro Petra ·tûpána 
a Petra Gazdíka v hlavních
rolích.
Hrajeme 29. a 30. záfií 
na âinoherní scénû.
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Tisícovka divákÛ fandila na premiéfie v zámeckém areá-
lu mûsteãka Wiltz na hranici Arden pohádkovému muzi-
kálu Kráska a zvífie. Právû v Lucembursku zahájil soubor
velké evropské turné. Bûhem prázdnin bude tento popu-
lární muzikál hostovat v Nûmecku, Rakousku (Linec
a Klagenfurt), ·v˘carsku (Basilej) a Itálii. Dal‰í ãtyfii de-
sítky repríz odehraje t˘m Stanislava Mo‰i do Vánoc ve
Vídni, Mnichovû, Hannoveru, Saarbrückenu a Salz-
burgu. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a, choreografie: Igor Barberiç,
kost˘my: Andrea Kuãerová, v˘prava: Jaroslav Milfajt
a Petr Hlou‰ek.

Porota Divadelních novin udûlila 26. ãervna reÏiséru Stanislavu Mo‰ovi pfii
sobotním slavnostním programu v Komorní scénû Aréna v Ostravû, pfie-
ná‰eném Ïivû âT, Cenu Divadelních novin za sezonu 2009/2010 v oboru
hudební divadlo za jeho zinscenování muzikálu Probuzení jara.

„PÛsobivé svícení ve fortelné reÏii, syté hudební aranÏmá, nápaditá choreografie
a v‰echny pûvecké v˘kony dûlají z brnûnského Probuzení jara mistrn˘ divadelní
kousek. A také zar˘vající se diváck˘ záÏitek...“ L. Mareãek, MF Dnes

„Hudební scéna MdB o tfii patra pfievy‰uje v‰echno, co se u nás v muzikálu 
a operetû dûje. Po Tokiu, Riu, Sydney, Buenos Aires, Lond˘nû a dal‰ích evrop-
sk˘ch mûstech také v Brnû od premiéry 21. listopadu dráÏdí a dojímá pfiíbûh ro-
diãovského, ‰kolského a církevního v˘chovného drilu, a naproti tomu erotické-
ho zrání a kfiehkého poznání, coÏ v nepfiipravenosti a bezv˘chodnosti v prudérní
spoleãnosti mÛÏe vést aÏ ke smrti...“  J. P. KfiíÏ, Právo

KRÁSKA A ZVÍ¤E
Wiltz 23. 7. 2010
ReÏie: Stanislav Mo‰a
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Zdánlivû nemÛÏeme napsat Ïádn˘ nov˘ román, 
protoÏe v‰echna témata se stále jen dokoleãka opakují.

Nemáme a nemÛÏeme mít jin˘ repertoár neÏ Homér 
ãi Shakespeare. MÛÏeme ta vûãná témata jen variovat. 

A právû tady by mohla b˘t jedna z definic talentu. 
Talent je schopnost udûlat z tématu uÏ pomilionté 

opakovaného nûco silného, originálního, 
stejnû jako je originální Ïivot kaÏdého z nás, 

pfiestoÏe jen opakuje Ïivoty jin˘ch.
Jifií Kratochvil, spisovatel
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Ale‰ Slanina

Léto 2010 
Biskupsk˘ dvÛr 

Moravského 
zemského muzea 
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Radka Coufalová, Petr Brychta, 
Markéta Sedláãková, 

Karel ·karka, Robert Jícha, 
Lenka Janíková

Ale‰ Slanina

Robert Jícha,
Radka Coufalová,
Petr Brychta,
Karel ·karka

Johana Gazdíková,
Ivana Skálová, 

Radka Coufalová

Markéta Sedláãková

SNY 
SVATOJÁNSK¯CH
NOCÍ
ReÏie: Stanislav Mo‰a
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Vojta Blahuta je v‰estrann˘ talent. O tom není po-
chyb. Hraje, tancuje, zpívá, je vynikající klavírista
a to v‰e provádí neustále dobfie naladûn. Lelkovat
s ním bylo pro mne potû‰ením.
Vojto, máme dnes spolu lelkovat, ãili chytat lelky.
A hned na úvod Ti poloÏím zrádnou otázku. Ví‰ Ty
vÛbec, co budeme vlastnû dûlat, co to budeme chy-
tat?
Tak to vím naprosto pfiesnû. A vysvûtlím to i pro ty, ktefií
to tfieba neví. Lelek je pták! U nás, v na‰ich podmínkách,
Ïije lelek lesní. Je velk˘ asi jako kos, hnûd˘ a pomûrnû
nenápadného vzhledu. Má velké oãi a hubené nohy. Pfii
letu je v‰ak sly‰et plácání jeho kfiídel. Loví drobn˘ hmyz,
ale aÏ naveãer. Jinak sedí jak pfiikovan˘ cel˘ den na vût-
vi stromu a ani se nehne. To dobfie vûdûli ptáãníci, ktefií
v dfiívûj‰ích dobách chytali ptáky na lep (viz rãení chyt-
nout na lep). Na tohle chytání se pofiídilo vodorovné pr-
kénko na noÏiãce, které se pomazalo lepem a nasypa-
la se návnada. Lep pochopitelnû nedal ptáãkovi, kter˘
se kolem mihl, odlétnout, pfiichytil se vût‰inou za pérka
na letkách. Ale pozor, ptáãníci dobfie vûdûli, Ïe lelek les-
ní – a to je ta záhada - se nikdy nechytil. Pfies den sedûl
na vûtvi, v noci chytal létající hmyz a to se lepu chytfie
vyhnul. A protoÏe lelka lesního nelze chytit, pak ten, co
"chytá lelky" nedûlá prakticky nic, jen tak zírá.
No to tedy zírám taky, pfiímo odborná pfiedná‰ka!
Kdepak jsi tohle v‰echno zjistil?
To ti také fieknu pfiesnû, dûlal jsem pfiece Ptákoviny.
Sice jsem tam nebyl za lelka, ale za vrabce, nicménû
o lelkovi, jak vidí‰, vím dnes v‰echno.

Klobouk dolÛ, teì jiÏ chápu, proã Ti nûktefií ko-
legové fiíkají „multifunkãní Vojta“. Nûkolik jsem
jich oslovila, abych se o Tobû dozvûdûla nûco
víc, a v‰ichni na Tebe pûli chválu. Jsi opravdu
tak ‰ikovn˘ a v‰estrann˘?
No tak to nemÛÏu posoudit já. To musí jiní. Ale
kdyÏ to fiíkají?! Moji kolegové z divadla jsou prav-
domluvní a ãestní a nikdy nelÏou! Ale váÏnû, mám
vystudovanou ãinohru, ale tady v Mûstském diva-
dle jsem byl donucen zpívat i tancovat. VÏdy mû
museli do toho natlaãit, ale nakonec jsem za to
rád. S kaÏdou novou vûcí jsem si zde vyzkou‰el ta-
ké nûco nového. CoÏ neplatí jen o mnû, hodnû lidí
je tady v divadle, jak ty fiíká‰, „multifunkãních“.
Doãetla jsem se, Ïe Tvoje maminka je ve Tvém
rodi‰ti, ve Fr˘dku-Místku, známá hereãka.
Myslí‰ si, Ïe má‰ herecké geny v tomto smûru
po ní? 
Pozor, maminka není povoláním hereãka, pracuje
na jednom z v‰eobecnû „nejoblíbenûj‰ích“ oddûlení
finanãního fieditelství v Ostravû. Ale divadlo má od
dûtství v krvi. Od mládí „ochotniãila“. Je to její celo-
Ïivotní koníãek a já to zdûdil po ní. Ona je ov‰em
daleko lep‰í. Hlásila se kdysi i na herectví, ale ne-
vzali ji. âesk˘ národ ani neví, o co v té chvíli pfii‰el.
Jak˘ talent promarnil. Ale geny mÛÏu mít i z tatín-
kovy strany. KdyÏ byli na‰i mladí, seznámili se
v kapele. TaÈka tam hrál na klavír a mamka zpíva-
la. Byla to taková „revivalová“ kapela. Hráli v‰ech-
ny pecky od Abby po Beatles. Ale nejoblíbenûj‰ím
mamãin˘m a zároveÀ m˘m Ïánrem je swing. V do-
bû, kdy mû ãekala, zpívala s nejvût‰ím amatérsk˘m
swingov˘m orchestrem Edy ·urmana, kde se set-
kala i s takov˘mi ikonami, jaké jsou tfieba Eva
Olmerová, Jana Koubková, nebo Gustav Brom.
TakÏe ten klavír má‰ asi po tatínkovi…. A teì
popravdû, co Ti bylo bliÏ‰ího, Bach anebo tfie-
ba JeÏek?
Klavír je moje celoÏivotní láska. Samozfiejmû, kdyÏ
jsem byl malej, tak mû nebavilo hrát váÏnou hud-

LELKOVÁNÍ
DITY

BRANâÍKOVÉ

s VOJTùCHEM
BLAHUTOU

S Patrikem Bofieck˘m
v dramatu Equus, 

reÏie: Zdenûk âernín
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bu. Ale ãasem jsem tomu pfii‰el na chuÈ a dnes na
Bacha, Mozarta a Dvofiáka nedám dopustit. Obzvlá‰tû
Dvofiák je moje srdcová záleÏitost. Maminka mi vÏdycky
fiíkala, Ïe jsem takovej klávesovej cikán, spí‰e sluchafi.
Zahraju v‰echno, co sly‰ím. JeÏka mám samozfiejmû ta-
ky rád. KdyÏ jsme byli s bratrem mlad‰í, tak nám ma-
minka nepou‰tûla klasické pohádky, jak je normálnû
zvykem, ale „pfiedscény“ z Horníãka a Wericha. Na tom
jsem vyrostl. 
TvÛj 15tilet˘ bratr Antonín studuje v Ostravû
Janáãkovu konzervatofi, obor tanec. Jak se zdá, i on
zdûdil talent Tv˘ch rodiãÛ, mám pravdu? Jak si
s bratrem rozumí‰?
Brácha je ‰ikovn˘, zaãínal se stepem, postupnû pro‰el
klasikou a jde mu to. Stejnû jako já si pro‰el mal˘m 
ochotnick˘m divadélkem ve Fr˘dku-Místku. Stejnû jako
já studoval klavír. A tak jako je‰tû nedávno já, se vese-
le prochází konzervatofií. Jedin˘ rozdíl mezi námi je ten,
Ïe on je taneãník, kdeÏto já jsem na tanec úplné dfievo.
Ale kdo ví. Tfieba si jednou protáhnu nárty, nasadím pi‰-
koty, brácha si dá cigaretu, rozmluví se a prohodíme si
to. To by dopadlo. Ale váÏnû. S bráchou i mamkou si do-
ma moc dobfie rozumíme a i kdyÏ se vídáme jen zfiídka-
kdy, jsme stále v kontaktu.
Mít doma dobré zázemí je v Ïivotû nad zlato. Vojto,
ale povûz, na jakou roli, kterou jsi odehrál
v Národním divadle moravskoslezském, vzpomíná‰
nejradûji? 
Tak to bude urãitû muzikál ·akalí léta. KdyÏ jsem byl ve
tfietím roãníku, tak jsem jen tak z hecu doprovázel ka-
maráda na konkurz a nakonec jsem tam dostal jednu
z hlavních rolí. Malého K‰andu, syna policisty
Prokopa. Bylo to jedno z nejpfiíjemnûj‰ích nastudo-
vávání. Krásná práce, skvûlí lidé, bájeãná atmosfé-
ra. Moc jsme se vÏdy tû‰ili na kaÏdou reprízu.
ÚÏasn˘ pan reÏisér Peter Gábor. Také vzpomínám
na choreografa Jara Moravãíka, kter˘ pfii‰el s neu-
vûfiitelnû nápaditou choreografií. Hrálo se tehdy 
úplnû na v‰echno – na popelnice, pet fla‰ky, bed-
ny, trubice, na náklaìák, prostû na v‰e, co bylo v tu
chvíli na jevi‰ti…..Ale také rád vzpomínám na svoji
úplnû první roli na profesionální scénû. Bylo to
v muzikálu ¤ek Zorba. Hrál jsem tam mladého za-
milovaného kluka, kter˘ se v první pÛlce utopí
a zbytek pfiedstavení proleÏí v rakvi.
No to je tedy role! Ale na druhou stranu, leÏet
ztuhle v truhle, bez moÏnosti se ohnat po mou-
‰e, která se Ti rozhodla korzovat kolem nosu, to
je také umûní! To já bych nevydrÏela. A co Tû
vlastnû pfiivedlo na na‰i „zlatou loì“ do Brna? 
Hrál jsem tehdy v inscenaci Zdenka Plachého
Nepohodln˘ Indián. Má role zde byla bíl˘ taoistick˘
králík, kter˘ byl vlastnû takov˘ duchovní guru hlav-

ního hrdiny Indiána, jehoÏ okouzlí balet natolik, Ïe se
rozhodne jej studovat. Celé pfiedstavení jsem odehrál
na ãtyfiech, stále jsem hopsal. CoÏ pÛsobilo legraãnû.
Ale pozor, byl to moudr˘ králík! A nosil v sobû hluboká
moudra, t˘kající se smyslu bytí! No a na pfiedstavení se
pfiijel podívat i Standa  Mo‰a. A pozdûji mû pozval, moÏ-
ná uÏ tehdy s vidinou inscenace Equus, na konkurz do
Mûstského divadla. A tak jsem tady jiÏ tfietí sezónu. 
Úplnû první role v Brnû ale byla v muzikálu Markéta
Lazarová. A hned ‰ok. Musel jsem tam zpívat. No ale to
jsou ty moje v˘zvy!
BoÏe, to herecké povolání není, jak vidím, Ïádn˘
med. Jednou hrát mrtvého na márách, jindy dohop-
sat na ãtyfiech celé pfiedstavení. Ale Vojto, fiíká se
pfiece - nechÈ se mládí vydovádí! V ‰edesáti by se Ti
uÏ hopsalo hÛfie. Prozraì, jak se Ti Ïije v Brnû? UÏ
se cítí‰ BrÀákem, nebo Tû to stále táhne domÛ, do
Fr˘dku-Místku?
Brno mám rád, ale nikdy nebudu BrÀák v pravém slova
smyslu. Jsem, jak fiíkají PraÏáci, naplavenina. Jinak mo-
je rodi‰tû a mÛj domov byl a vÏdycky bude Fr˘dek-
Místek. Teda vlastnû, já jsem Místeãák! Fr˘dek-Místek
byla dvû mûsta, která se kdysi spojila. Fr˘dek leÏí ve
Slezsku a Místek na Moravû. Ale Ïádná rivalita mezi tû-
mito mûsty není. I kdyÏ si Fr˘dek urval v‰echno, co mo-
hl. Autobusové i vlakové nádraÏí. Vût‰inu úfiadÛ i hoke-
jov˘ stadion!! Ale jak fiíkáme, nejlep‰í na Fr˘dku, je po-
hled na Místek. 
O tom nepochybuji - ale zpût ke Tvé profesi. Co Tû,
Vojto, víc baví - muzikál, nebo ãinohra?
Líbí se mi dobrá ãinohra s dobrou muzikou. Ale ve zpû-
vu se je‰tû tolik necítím. Nicménû jsem rád, kdyÏ tu pfií-
leÏitost dostanu. Jak uÏ jsem fiíkal, tady v divadle je
spousta „univerzálních lidí“. Zvládnou v‰echno.
Pfiesnû! Hodlá‰ se fiídit zfiejmû heslem „Mohli jiní,
mohly jiné, proãpak ty ne August˘ne?“ A jaká role
Ti nejvíce sedne tady, v Mûstském divadle?
To nemÛÏu fiíci. KaÏdá role je jiná. Baví mû pro nûco ji-
ného. Nûkde se nûco nového nauãím, jinde je skvûlá at-
mosféra. Pracovat s lidmi jako je Standa Mo‰a, Hana
Bure‰ová nebo Gustav Skála, je vÏdycky velmi oboha-
cující. KaÏdá práce s nimi je v˘borná a prostû je obdivu-
ji. Mûl jsem moc rád Equua. Ale baví mû tfieba
i Snûhurka a sedm trpaslíkÛ, kde hraju ·mudlu. Pûknû
napsan˘ muzikál s líbivou hudbou a úspû‰né pfiedsta-
vení. ·li jsme pfievleãení za trpaslíky i v nedávném
PrÛvodu masek i Dnu dûtí.  Je tedy pravda, Ïe se mi po-
tom o ·mudlovi i zdává. Stále se v noci budím orosen
a ohmatávám si u‰i, zdali mají standardní velikost.

V dramatu Equus, 
reÏie: Zdenûk âernín

S Viktorem Skálou
v dramatu Equus, 
reÏie: Zdenûk âernín
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Kdybys mûl pozvat dobrého pfiítele na nûjaké pfied-
stavení, jaké by to bylo?
KdyÏ nad tím tak pfiem˘‰lím, tak za ãinohru urãitû insce-
nace V jámû lvové. První vûc, kterou jsem tady na diva-
dle vidûl. Nehraju tam, ale moc se mi to pfiedstavení lí-
bí. Také urãitû ·kola základ Ïivota, premiéru budeme
mít v záfií. Tady hraju studenta Krhounka. Je nás tam
devût studentÛ a kaÏd˘ hraje na nûjak˘ hudební nástroj.
Já tam zúroãím svÛj klavír a musím prozradit, Ïe jsou
tam opravdu v˘borné fláky. V‰echno ruku v ruce. No
a na muzikál âarodûjky z Eastwicku, to je pfiedstavení
na svûtové úrovni, a taktéÏ Bídníci. A nepochybnû
Probuzení jara!
Rovnou pût pfiedstavení?! A nyní se mi vybavuje 
informace, Ïe poslednû jmenované pfiestavení -
Probuzení jara, kde hraje‰ Morice, získalo pr˘ 
dokonce cenu…?
Ano, cenu Divadelních novin za reÏii pro Stanislava
Mo‰u. Je to pfiedstavení o boji mladé generace s pfied-
sudky a protivenstvím generace star‰ích. Popisuje zde
puritánství, sexuální odli‰nosti a xenofobní nálady.
A koncem srpna s tímto pfiedstavením budeme hostovat
v Praze a dal‰ích mûstech.
To, co bohuÏel stále h˘be dne‰ním svûtem, viì?
Stihl jsi, Vojto, za tu dobu, co se pohybuje‰ na prk-
nech brnûnského divadla, se s nûk˘m skamarádit?
Vûfií‰ na skuteãné pfiátelství?
Je tady pfiíjemné prostfiedí, mám zde své kamarády. Ale
jsem uÏ od pfiírody opatrn˘. Nûkolikrát jsem se zklamal
a urãitû to nebylo naposledy. ¤ídím se proto radûji hes-
lem – Nikdy nikomu nevûfi, natoÏ, kdyÏ tû chválí.
Snad jen maminka a reÏisér mají vÏdycky pravdu.
Hm, moje babiãka mi také vÏdy radila k opatr-
nosti pfii tykání a fiíkávala: „Bacha Dito, vÏdy se
hÛfie fiíká Vy vole, neÏ Ty vole!“ Pfiesto jsem na-
klonûna vûfiit více v lidské dobro a problém mi
spí‰e dûlá vykání. Vojto, kdo z divadelního sou-
boru je Tv˘m vzorem, má‰-li nûkoho? 
KdyÏ jsem nastoupil k Mr‰tíkÛm, obdivoval jsem
Erika Parduse. V inscenaci Smrt Pavla I. byl skvû-
l˘. Nedávno jsem vidûl Zapomenuté svûtlo s Hon-
zou Mazákem. Tato role mu byla u‰ita pfiímo na tû-
lo. Jeho je krásné sledovat. A se stejnou oblibou
pozoruji z portálu Petra ·tûpána. To je také záÏitek.
Obãas, kdyÏ mám na âinoherní scénû chvilku vol-
no, zabrouzdám ‰mírovat do portálu Hudební scé-
ny. A musím fiíci, Ïe u modlitby Petra Gazdíka
v Bídnících, nebo Du‰anovû Zahradû Getsemanské
mi vÏdy naskakuje husí kÛÏe.
Zahrál sis také ve filmu Milenci a vrazi, jaké by-
lo natáãení s Viktorem Polesn˘m?
Tady jsem mûl opravdu epizodní roliãku. Byl to

hoch na plovárnû, kter˘ ani nemûl jméno. A mûl
jsem zde pouze dvû krátké repliky. Ov‰em hned na
zaãátku, takÏe vût‰ina divákÛ, která se zrovna usa-
zovala a nakupovala popcorn, mû zaregistrovala aÏ
v závûreãn˘ch titulcích. Ale bylo pfiíjemné vidût reÏi-
séra Viktora Polesného v akci. TakÏe jsem si odnesl
dal‰í zku‰enost a spálená záda.
Tvoji kolegové z divadla byli úspû‰ní v soutûÏi X-
factor s formací AllX. Pr˘ jsi jim velmi fandil?:-)
KlukÛm jsem samozfiejmû fandil, dokonce jsem se
byl v Praze na nû pfii tûch finálov˘ch veãerech i po-
dívat. Kluci to vlastnû udûlali v‰echno z recese a ono
jim to vy‰lo. A dodne‰ka vystupují. Také jsem kdysi
uvaÏoval o tom, Ïe bych mûl skupinu. Ale není to
sranda dát dohromady lidi, ktefií si rozumí a je‰tû
jsou „na jedné vlnû“ co se hudby t˘ká.
Teì jsem si vzpomnûla, pr˘ má‰ rád podzim. Jak
to pfiijde, prosím Tû, vÏdyÈ vût‰ina národa miluje
jaro, nebo léto. âím tû podzim uchvacuje? 
No, dojdeme na to vyluãovací metodou. V zimû je mi

zima. Navíc zima ve mûstû, kde je ze snûhu, kdyÏ uÏ
napadne, za chvíli bfieãka, mi vadí. V létû je mi horko
a nebaví mû dovolené u mofie, nejsem prostû mofisk˘
typ. Navíc se bojím hmyzu, mám hmyzofobii. A jaro je
divné, pofiád pr‰í. ZÛstal nám pfiíjemn˘ podzim. Jsem
prostû poeta a romantik a ti milují podzim pro jeho ba-
revnost a hravost.
Pí‰e‰, Ïe bys pravdûpodobnû byl nezodpovûdn˘ ve
vztahu ke zvífiatÛm? Mám si to vysvûtlit tfieba tak, Ïe
by se Ti v brzkém ránu a pozdním veãeru moc ne-
chtûlo vyráÏet venãit pejska?
To ne, Ïe nechtûlo. Já bych na nûj prostû nemûl ãas.
Proto jsem zodpovûdn˘ a Ïádného si nepofiizuji. Pejsek
není pro jednoho a je‰tû ke v‰emu tolik zamûstnaného
ãlovûka.
Vojto, je ti 24 let. Pfiesuneme se o 20 let dopfiedu.
Jak se vidí‰ v budoucnosti, co bude‰ nejspí‰ dûlat? 
Budu pracovat! Musí se pracovat! Neplánuji dopfiedu.
âlovûk míní, Ïivot mûní. Ale chystáme se pracovat na
trampském muzikálu. Oslovit bratry Nedvûdy. KdyÏ uÏ
mi Sagvan Tofi vyfoukl mÛj plán udûlat Diskopfiíbûh, vy-
mysleli jsme s Jakubem Przebindou Nedvûdy!
Trampsk˘ muzikál volnû postaven˘ na pfiíbûhu dvou od-
dílÛ a zmafiené lásky. No prostû Romeo a Julie - hadra.
Musíme v‰ak spûchat, neÏ nám to zase nûkdo vyfouk-
ne. Ale hlavnû koneãnû pfiesídlím z rolí KrálíkÛ, VrabcÛ
a ·mudlÛ do rolí star‰ích, charakterních, Ïivotem o‰le-
han˘ch, úspû‰n˘ch muÏÛ.

Dûkuji za rozhovor.
Foto: Tino Kratochvil & jef Kratochvil

S Jakubem Przebindou 
a Petrem ·tûpánem 
v muzikálu Hello, Dolly!, 
reÏie: Gustav Skála

S Jakubem Przebindou 
a Alenou Antalovou 
v muzikálu Hello Dolly!, 
reÏie: Gustav Skála
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SkloREX Akvárium, spol. s. r. o.
Koperníkova 19

615 00 Brno-Îidenice

Telefon: +420 545215112
Email: info@sklorex-akvarium.cz

www.sklorex-akvarium.cz

Sériová i zakázková v˘roba akvárií, terárií 
a akvarijních nábytkov˘ch kompletÛ. 

·irok˘ sortiment v˘robkÛ znaãek Eheim, Tetra, Sera, Atman ad.
Pfies 200 druhÛ akvarijních ryb a desítky druhÛ akvarijních rostlin.

Spoleãnost SkloREX zapÛjãila Mûstskému divadlu Brno
akvárium vystavené ve foyeru âinoherní scény.
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Lucie Zedníãková
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KLIDOV¯ REÎIM NEZVLÁDÁM
Smluvit si schÛzku s jakoukoliv Ïenou na dovole-
né, ov‰em té matefiské, je problém. Pokud si k to-
mu pfiidáte, Ïe ta stoprocentní maminka taky je‰tû
hraje divadlo a chodí do ‰koly, pak je to skoro ne-
moÏné. Nakonec jsme se s Evou Ventrubovou se-
‰ly po nûkolika zmûnách termínu pfiímo u ní doma.
Po celou dobu nám dûlali spoleãnost i dvoulet˘
VíÈa a jeho o dva roky star‰í bratr Vojtûch a na‰e

povídání doprovázel jejich ka‰el. ProtoÏe i kdyby
si jejich maminka naplánovala v‰echny úkoly
sebepfiesnûji, staãí malá viróza a v‰echno je ji-
nak. 
NeÏ pfiejdeme k tûm divadelním rolím, poku-
síme se shrnout ty dvû základní Ïivotní.
Jako co se teì cítíte víc, jako hereãka nebo
jako matka?
Pfiiznávám, jsem totálnû rozervaná na v‰echny
strany. Opravdu to není snadné a neb˘t hlavnû
manÏela, ale i dal‰ích lidí, v‰echno bych ani dû-
lat nemohla. Na‰tûstí jsem si vzala toho nejlep-
‰ího chlapa, kterého jsem mohla.
Tak jinak, kdyby Vás nûkdo postavil pfied ta-
kovou Sofiinu volbu, divadlo nebo rodina,
co byste si vybrala?
Doufám, Ïe takto nebudu muset nikdy volit.
VÏdycky jsem byla pfiesvûdãená, Ïe rodina pro
mne bude v‰ím, ale není to tak úplnû. I kdyÏ je
to opravdu skvûlé, mám v˘borného muÏe a klu-
ci jsou úplná zlatíãka, nûjaká ta osobní realiza-

ce je potfieba. Po del‰í dobû do-
ma, kdy se v‰echny ty kaÏdo-
denní povinnosti stávaly ruti-
nou, jsem se cítila nevyuÏitá,
nepotfiebná a zaãala jsem b˘t
i nespokojená, Ïe nic nedûlám.
A divadlo, setkávání se s lidmi,
to mi hroznû chybûlo. 
Do angaÏmá Mûstského diva-
dla Brno jste nastoupila v ro-
ce 2004, po necel˘ch dvou
sezonách jste ode‰la na první
matefiskou... Obãas jste sice
vypomohla, ale teprve vloni
jste se zaãala víc vracet.
Betlém, Nahá múza a napo-
sledy Becket. Jaké bylo zkou-
‰ení s reÏisérem Janezem
Starinou?
Stra‰nû pfiíjemné, nenastal Ïád-
n˘ konflikt, v‰echno bylo velmi
uvolnûné. KdyÏ se nûco objevi-
lo, staãilo za ním pfiijít, vysvûtlit
mu to a okamÏitû se v‰echno
vyfie‰ilo. Dokonce jsem si na
zkou‰ky mohla brát i kluky, ktefií

byli na chodbû, a já za nimi v pauzách odbíhala.
V Becketovi hraju ãtyfii role, ale ve dvou z nich mû
pozná jen málokdo, spí‰ „dotváfií prostfiedí“. Holka
z lesa mû dost baví, nejvíc ov‰em divákovi asi 
utkví Francouzská milenka. 
CoÏ je role s pomûrnû siln˘m erotick˘m nábo-
jem, dokonce se tam objevujete i hodnû obna-
Ïená. Jaké to je, zvládat takové erotické scény
na jevi‰ti?
PÛvodnû jsem tam mûla b˘t úplnû nahá a dost
jsem se toho obávala. KdyÏ jsem se s tím svûfiila
Janezovi Starinovi, vyslechl mne a uklidÀoval tím,
Ïe z vlastní zku‰enosti ví, Ïe si na to ãlovûk zvyk-
ne. Vûfiím, Ïe ano. PfiestoÏe mám nakonec v této
scénû ko‰ilku i spodní prádlo, cítila jsem se z po-
ãátku opravdu obnaÏenû. Ten první moment je si-
ce hrozn˘, ale pak to pfiestanete vnímat a zaãnete

âERT Tù VEM

10

EVA
VENTRUBOVÁ

S Karlem ·karkou 
a Katefiinou Krejãovou 

v muzikálu Nahá múza, 
reÏie: ·imon Caban
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se cítit jako v normálním kost˘mu, protoÏe jevi‰tû
prostû dûlá takové zázraky. Podobnû jsem se 
obávala i intimních scén. Stydûla jsem se, pfiesto-
Ïe oba své herecké kolegy znám, ale tûch dotekÛ
je tam hodnû a ãlovûk pfiece jen není zvykl˘ b˘t li-
dem tak blízko. Tahle fáze trvala tak dvû tfii zkou‰-
ky, pak jsem se dozvûdûla, Ïe bych mohla hrát
v této scénû na flétnu a tento nov˘ úkol zastínil ty
ostatní.
Jak to v‰echno stíháte?
Znovu se budu opakovat, ale bez Jakuba (manÏe-
la), kter˘ nás, krom jiného, zaji‰Èuje i finanãnû,
takÏe si mÛÏu dovolit platit hlídání, bych o návratu
do divadla tak brzy asi nemohla uvaÏovat. Ale
i na‰e holky na hlídání jsou perfektní, pfiizpÛsobu-
jí se nám, takÏe to vÏdycky nûjak jde. Pravda je,
Ïe kdyÏ mám potom veãer pfiedstavení, musí si
svÛj voln˘ ãas pro dûti rezervovat Kuba. Babiãky
nemáme, jednu uÏ bohuÏel vÛbec, a druhá je mi-
mo Brno a pracuje, takÏe vypomáhá jen kdyÏ je to
moÏné, ale jinak je skuteãnû v‰echno na nás.
A kdyÏ teì hraji v Becketovi, kter˘ trvá pfies tfii ho-
diny, tak se s muÏem jen míjíme. Urãitû je to v˘-
hodné pro kluky, protoÏe jsou pofiád s jedním z ro-
diãÛ, ale na na‰em vztahu s Jakubem je to tro‰ku
poznat, protoÏe se skoro nevidíme. Ale urãitû si to
vynahradíme o prázdninách. 
Co Vás ãeká v dal‰í sezonû?
Zatím nic nezkou‰ím a nevím ani, Ïe bych mûla.
TakÏe se chystám uÏít si prázdniny a pak se vrh-
nu na ‰kolu, protoÏe ji chci dokonãit co nejdfiív. Ale
kdyÏ pfiijde zajímavá nabídka, tak se bránit nebu-
du, protoÏe uÏ vím, Ïe to lze zvládnout. 
Co studujete?
Dûlám doktorát na Janáãkovû akademii múzic-
k˘ch umûní v oboru Herecká tvorba. UÏ se ch˘lím
témûfi k závûru, i kdyÏ jsem pfieru‰ovala kvÛli po-
rodÛm, ale snad to brzy dodûlám. Jsou to starosti
a povinnosti navíc, ale na druhé stranû je to zase
dobr˘ kontakt s mlad˘mi lidmi a pohled na divadlo
z jiné strany. 
Vy jste sama vÏdycky vûdûla, Ïe chcete b˘t he-
reãka?
Ne, vÛbec ne. Odmaliãka jsem se chtûla
vûnovat zpûvu, chodila jsem zpívat, pfies
dvacet let jsem hrála na klavír... JenÏe pak
jsem vidûla v Karlínû My Fair Lady
a v Mûstském divadle Brno West Side
Story, coÏ byly nádherné inscenace, a roz-
hodla jsem se pro muzikál. Napoprvé jsem
se nedostala, jenÏe mi fiekli, Ïe ze v‰ech
tûch tfií sloÏek byla nejlep‰í ta herecká. CoÏ
mne pfiekvapilo, protoÏe kromû recitace
básniãek na ‰kole jsem nikdy nic takového
nedûlala. Ale zaãala jsem uvaÏovat o ãino-
hfie. Tenkrát jsem se pfiipravovala se Simo-
nou Pekovou, nynûj‰ím kolegou Petrem
·tûpánem a Radkou Blatnou. Dal‰í rok
jsem to tedy zkusila na JAMU i na DAMU,
kde jsem se dostala mezi posledních pût
holek, ale brali jen tfii. TakÏe jsem si fiekla,
Ïe to zkusím do tfietice, a kdyÏ to nevyjde,
budu pokraãovat ve studiu „ãe‰tiny – hu-

debky“ na pedagogické fakultû. JenÏe naposledy
to vy‰lo a já se dostala do roãníku k Josefu
Karlíkovi, Ale‰i Bergmanovi a Janû Hlaváãkové. 
Dovedete si pfiedstavit, Ïe byste uãila?
Moc ne. Pocházím z uãitelské rodiny, podhoubí by
tu tedy bylo, ale já bych se k tomu asi nedokázala
postavit moc profesionálnû. Kdyby mi nûjaké dítû
bylo sympatické nebo mûlo nûjaké problémy s ro-
diãi, asi bych si je vodila domÛ a za chvíli bych tam
mûla celou tfiídu. Nedokázala bych oddûlit práci
a city. Tfieba nûkdy budu uãit na JAMU, to se uvi-
dí.
Jak˘ byl Josef Karlík jako pedagog?
Zpûtnû hodnotím, Ïe v˘born˘, protoÏe mne oprav-
du nûco nauãil. AÏ teì v praxi postupnû pozná-
vám, co v‰echno to vlastnû bylo. V ãem herectví
spoãívá, to herec hledá cel˘ Ïivot, ale dal nám zá-
klady a hlavnû bylo úÏasné, Ïe jsme mohli sledo-
vat jeho posedlost divadlem. To jsou záÏitky,
k nimÏ se neustále vracím, koneckoncÛ tu doktor-
skou práci pí‰i vlastnû o nûm a o jeho hereck˘ch

11

S Alenou Antalovou 
v dramatu Král Jindfiich VIII., 
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Michalem Isteníkem 
ve hfie vánoãní Betlém, 

reÏie: Zbynûk Srba
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improvizovan˘ch cviãeních. TakÏe s ním v duchu
pofiád vedu rozhovory, i kdyÏ uÏ není mezi námi.
VzhlíÏeli jsme k nûmu jako k autoritû, mûli jsme
z nûho respekt a kdyÏ na nás zakfiiãel, nahánûl
nám husí kÛÏi. Nikdo by si v té chvíli nedovolil se
ozvat. 
Dovedete si pfiedstavit, Ïe by Vojta nebo Vítek
také chtûli jít k divadlu? Bránila byste jim?
Urãitû ne, ale teì je je‰tû velmi pfiedãasné o tom
uvaÏovat. Vojtí‰ek má období pfievlekÛ a masek,
kter˘ch je schopen od rána vystfiídat klidnû i tfiicet
a já si to s ním vyloÏenû uÏívám. A VíÈa ho ve
v‰em napodobuje. Tatínek si s kluky radûji staví
z kostek, ale já to mám naopak ráda a mûním se
podle jejich pokynÛ ve Snûhurku, rÛzné pohádko-
vé maminky, pirátku, ale klidnû i v rÛzné chlapy
nebo zvífiata. Na divadlo nebo na to, Ïe je nûco
„jako“ si kluci hrají v podstatû neustále.
Plánujete je‰tû nûjaké dal‰í pfiírÛstky do rodi-
ny?
My jsme rozhodnutí, buì dvû dûti – nebo ãtyfii.
Pfiejete si holãiãku?
To ani není úplnû nutné. Ale kdyby náhodou je‰tû
pfii‰lo nûjaké dûÈátko, chtûli bychom, aby mûlo za-
se sourozence blízko sebe. ProtoÏe to je perfekt-
ní, vidíme to na klucích. Spolu si hrají, mají hned
kamaráda a sud˘ poãet je v˘hodnûj‰í i proto, Ïe
nikdo nemÛÏe b˘t v pfiesile. Kapacity bytu
jsou sice men‰í, ale vÏdycky se to dá nûjak
zvládnout. 
Zdá se mi, Ïe jste vytíÏená na sto dvacet
procent. I tak, musela jste se nûãeho
vzdát?
Mám vÏdycky tak t˘den v mûsíci, kdy se
v‰echno nakupí a zdá se mi, Ïe to nezvlád-
nu. Ale jakmile ten stres povolí, tak mám
zase hned pocit, Ïe musím nûco dûlat.
Zjistila jsem, Ïe nedokáÏu vÛbec vypnout,
a pak usínám, kdyÏ zrovna nemám, ale ne-
dokáÏu si fiíct: Tak teì si pÛjdu lehnout.
Klidov˘ reÏim prostû nezvládám. Vyrábím
rÛzné vûci pro kluky, ‰iji ‰aty, s manÏelem
malujeme obrazy, nav‰tûvujeme kamarády,
jezdíme na kole, hrajeme spoleãenské hry.

Prostû dûláme spoustu normálních aktivit a sna-
Ïím se nic neomezovat. ProtoÏe kdyÏ to udûlám,
zaãne mi to za chvíli stra‰nû chybût a já se pak 
utrhnu nûjak˘m jin˘m smûrem. Jediné, co mne
mrzí je, Ïe s Jakubem nestíháme zpívání v pûvec-
kém sboru Gaudeamus, kde jsme se seznámili.
Na podzim ale máme zpívat Dvofiákovu Stabat
Mater, tak se tfieba vrátíme i k tomu.  
Pr˘ taky hodnû vafiíte a peãete? 
Propadla jsem tomu, vafiím ãasto a ráda. Baví mne
kombinovat rÛzné vûci a improvizovat, hodnû dám
na to, co mne momentálnû napadne. Mám radost,
kdyÏ vidím, Ïe to, co jsem udûlala, nûkomu chut-
ná. Moc mne tfieba potû‰ilo, kdyÏ jsem upekla me-
dovník Pavlu Kunertovi k jeho osmdesátinám.
Myslela jsem, Ïe ho nûkde odloÏí a ani si toho moc
nev‰imne, ale on si dokonce fiekl o recept. TakÏe
jsem za prvé vûdûla, Ïe mu chutnalo a za druhé
jsme se díky tomu sblíÏili. Jídlo samo o sobû je
spotfiební materiál, zasytit se dá v‰elijak. Pro mne
je ale dÛleÏité, abych tím nûkomu udûlala radost
a trefila se do jeho chuti. 
Co dabing a natáãení? Mnoho Va‰ich kolegÛ
se zviditelnilo díky nûjakému z nekoneãn˘ch
a populárních televizních seriálÛ...
Zatím mne nikam nepozvali. Ani se moc nedivím,
protoÏe na Ïádné konkurzy nemám ãas. A v Ïád-
n˘ch databázích snad ani nejsem, leda snad nû-
kdy z dob studií na JAMU. Kdyby se natáãelo
v Praze, stejnû bych nemûla ãas tam b˘t, snad aÏ
budou oba kluci chodit do ‰kolky. Ale já jsem stej-
nû vÏdycky chtûla k divadlu. To je pro mne prio-
rita.  
A máte nûjak˘ sen?
Smífiila jsem se s tím, Ïe uÏ nejsem nejmlad‰í
a nûkteré krásné role si tak uÏ asi nikdy nezahra-
ji. Ale takto jsem se rozhodla. Matefistvím se cítím
obohacena hlavnû citovû a mám zfiejmû i vût‰í
nadhled, takÏe mi urãitû hodnû dalo i smûrem
k profesi. VyloÏenû vysnûnou roli nemám. Lákají
mne víc dramatické a stylizované role. Nerada
hraji civilnû, radûji pfiekraãuji svoje hranice a nej-
radûji v naprostém protiúkolu. âím je pro mne ná-
roãnûj‰í, tím vût‰í je to pro mne v˘zva, byÈ jde
o maliãkou roli. 

Jifiina Kube‰ová, foto: jef Kratochvil
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S Hanou 
Holi‰ovou 
v muzikálu 
Náhá múza, 
reÏie: 
·imon Caban

S Petrem ·tûpánem,
Viktorem Skálou,
Janem Mazákem
a Janem Apolenáfiem
v dramatu Král
Jindfiich VIII., 
reÏie: Stanislav Mo‰a

DOKORAN zari2010  19.08.2010 13:04  Stránka 12



Ivo ·lauch se svou sestrou 
Evou a hercem Petrem Gazdíkem
nav‰tívili nûkolik divadel 
v lond˘nském West Endu. 
Jako 555 555. divák Hudební 
scény MdB byl odmûnûn cestovní 
kanceláfií âedok fakultativním 
v˘letem do Lond˘na.
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Jean Anouilh

ANEB âEST BOÎÍ
reÏie: Janez Starina

Viktor Skála
v rodinném kruhu

Mirko Vuksanoviã,
JoÏe Logar, 
Janez Starina, 
Petr Gazdík

Eva Ventrubová,
Petr Gazdík,
Petr ·tûpán

Jaroslav Matûjka,
Petr ·tûpán, 
Petr Gazdík, 
Michal Istenik

Janez Starina

PREMIÉRY
22. a 23. 5. 2010
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Jaroslav Îák – Hana Bure‰ová
·KOLA ZÁKLAD ÎIVOTA
Hudební komedie ze Ïivota ‰tudákÛ a kantorÛ
„Ani profesor, ani Ïák nemÛÏe napsati o ‰kole ob-
jektivní pojednání. Na‰e pfiíruãka je v‰ak napsána
profesorem a Îákem zároveÀ – odtud její vûcnost
a nestrannost.“

(Jaroslav Îák: ·tudáci a kantofii)

Jaroslav Îák patfií ke klasikÛm moderní ãeské
humoristické literatury. Narodil se roku 1906
v Praze. Mládí proÏil na ÎiÏkovû, kde v roce 1925 vy-

studoval klasické gymnázium. Po studiích na filozo-
fické fakultû v Praze pÛsobil jako stfiedo‰kolsk˘ pro-
fesor latiny a francouz‰tiny v Praze, ve Dvofie
Králové, v Liptovském Mikulá‰i a v Jaromûfii. Pfiitom
se ve volném ãase vûnoval literární ãinnosti. Námûty
pro své humoristické knihy ãerpal hlavnû z tramp-
ského, stfiedo‰kolského a sportovního prostfiedí dva-
cát˘ch a tfiicát˘ch let. Humor tûchto kníÏek se opírá
pfiedev‰ím o svérázn˘ jazykov˘ projev (slang) tûch-
to prostfiedí. Nejvût‰í popularity dosáhly jeho knihy
o Ïivotû stfiedo‰kolského studentstva ·tudáci a kan-
tofii, Cesta do hlubin ‰tudákovy du‰e a Kámen mu-
drcÛ. Podle Îákov˘ch pfiedloh byly natoãeny také
dva mimofiádnû úspû‰né „pamûtnické“ filmy ·kola
základ Ïivota a Cesta do hlubin ‰tudákovy du‰e.

V roce 1946 opustil Jaroslav Îák své profesor-
ské povolání a pfiestûhoval se z Jaromûfie do Prahy,
kde se vûnoval beletristické tvorbû i spolupráci s no-
vinami, filmem a rozhlasem. Brzy po únoru 1948 byl
jako „autor bez odpovûdnosti, kter˘ kazí mladou in-
teligenci nûãím tak nepfiípustn˘m, jako je recesis-
mus“ (tak jej charakterizoval Ladislav ·toll v Tfiiceti

letech bojÛ za socialistickou 
poezii), vyho‰tûn ze Syndikátu
spisovatelÛ a ztratil moÏnost
publikovat. Îivil se pfieklady
a korekturami, pracoval na ãás-
teãn˘ úvazek ve zdravotnické
dokumentaci. Zemfiel v roce
1960 v necel˘ch ãtyfiiapadesáti
letech.

Teprve nedávno, po více neÏ
ãtyfiiceti letech, se doãkaly vydá-
ní jeho nejv˘znamnûj‰í literární
práce z druhé poloviny ãtyfiicá-
t˘ch let, satirick˘ román Ve stínu
kaktusu a dvojdílná próza s titu-
lem Konec star˘ch ãasÛ, která je
tragikomick˘m obrazem komu-
nistického pfievratu v roce 1948
na malém mûstû.

·kola základ Ïivota je dnes
známa pfiedev‰ím díky stejno-
jmennému pamûtnickému filmu
Martina Friãe. PÛvodnû v‰ak
vznikla jako divadelní hra, kterou
si v roce 1937 u autora objednal
E. F. Burian pro divadlo D. Hra je

více neÏ pevnû  stavûn˘m dramatem fiadou jednotli-
v˘ch scén, dûjovû tûÏí ze star‰ích autorov˘ch knih
studentského humoru, pfiedev‰ím ze ·tudákÛ a kan-
torÛ. Inscenace ·kola základ Ïivota v Burianovû
D 38 mûla velk˘ úspûch (dosáhla 170 repríz), kter˘
vedl k tomu, Ïe komedie byla brzy nastudována i na
scénách dal‰ích mûst – v Plzni, v Ostravû a v Brnû,
kde mûla takov˘ ohlas, Ïe cenzura zakázala stfiedo-
‰kolské mládeÏi pfiístup na pfiedstavení. 

Îákova divadelní hra je také základem adapta-
ce Hany Bure‰ové, do níÏ jsou navíc dûjovû zakom-
ponovány populární písnû tfiicát˘ch let, které v in-

scenaci Ïivû hraje a zpívá studentská kapela.
S humorem i nadsázkou jsou tu nahlíÏeny typic-
ké ‰kolní situace, zobrazující „vûãn˘ boj“ ‰tudákÛ
a kantorÛ, mezi nimiÏ poznáváme povûdomé ty-
py a charaktery prostfiedí nejen ‰kolního, ale vÛ-
bec ãeského.

ReÏie: Hana Bure‰ová, Dramaturgie: ·tûpán
Otãená‰ek, Scéna: David Marek, Kost˘my:
Samiha Maleh, Choreografie: Jana Hanu‰ová,
Hudební nastudování: Karel Cón, Hrají: Petr ·tû-
pán (Jindfiich Benetka, bufiiã a odbojník), Milan
Nûmec (Daniel Boukal, básník a estét), Viktor
Skála (Áda âufiil, repetent a zá‰kolák), Igor
Ondfiíãek (Tonda Holous, fotbalov˘ idiot), Vojtûch
Blahuta (Václav Krhounek, ‰plhoun), Alan
Novotn˘ (Karel Peterka, vûãn˘ ãtenáfi), Hana
Holi‰ová (Anda Pafiízková, správná Ïába), Ivana
Skálová (Irma Jánská, tfiídní kráska), Lenka
Janíková (Marta Nováková, tiché dûvãátko), Jan
Mazák (Kolísko, tfiídní sexty), Zdenûk Junák
(Lejsal, latináfi), Ladislav Koláfi (Gábrlík, matikáfi),
Martin Havelka (Cafourek, chemikáfi), Ivana
VaÀková (Lachoutová, suplenta), Irena Konvali-
nová (Suchánková, dûjepisáfika), Karel Mi‰urec
(¤editel), Josef Jurásek (·kolník) a Zdenûk Bure‰
(Inspektor).
Premiéry 11. a 12. záfií 2010 na âinoherní scénû
MdB.

·tûpán Otãená‰ek  

P¤IPRAVUJEME

16

Z natáãení filmu ·kola základ Ïivota; zleva: autor Jaroslav Îák, 
reÏisér Martin Friã, R. A. Strejka (Holous), Franti‰ek Filipovsk˘
(Krhounek), Antonín Novotn˘ (Benetka), Ladislav Pe‰ek (âufiil) 
a Václav Trégl (matikáfi Koìousek)
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Junák, Eva Gorãicová, Marcela Dürrová, Jan Kuãera
a dal‰í.

Robin Hawdon: DOKONALÁ SVATBA
Svatební obfiad a chvíle pfied ním jsou obvykle situací,
kdy se lámou Ïivotní osudy. Tak je to i v jedné z nejlépe
napsan˘ch 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 ro-
diãe se tû‰í. A krásné svatební apartmá je pronajato...
JenÏe ráno pfied svatbou se Bill probudí v posteli po no-
ci, kterou si nepamatuje, s dívkou, kterou si nepamatu-
je 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 ne-
bohé, do vûci omylem zapletené pokojské Julie, se po-
kusit 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 ne-
vyhnutelné katastrofû, která se nakonec ukáÏe para-
doxnû b˘t tím nej‰Èastnûj‰ím fie‰ením. Skvostná klasic-
ká situaãní komedie zku‰eného britského dramatika
Robina Hawdona obletûla od své premiéry v roce 1994
jevi‰tû celé Evropy... 
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Lenka Janíková, Milan Nûmec, Petr ·tûpán,
Hana Holi‰ová, Lucie Zedníãková, Irena Konvalinová,
Zdenûk Bure‰.

Tennessee Williams: 
KOâKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ ST¤E·E
Mimofiádná hra je dílem Tennessee Williamse, jednoho
z nejv˘znamnûj‰ích dramatikÛ 20. století a jeden z jeho
nejv˘znamnûj‰ích textÛ (ovûnãen˘ i prestiÏní
Pullitzerovou cenou) jistû netfieba zvlá‰tû pfiedstavovat.
Staãí jen pfiipomenout ‰kálu svûtov˘ch hercÛ od Paula
Newmana pfies Kathleen Turnerovou k Laurenci
Olivierovi, ktefií v této hfie, proslulé mimofiádn˘mi herec-
k˘mi pfiíleÏitostmi, dosahovali vrcholÛ své kariéry.
Podtitul Koãky by mohl znít „rodinná oslava s tajem-
stvím“. Pan Pollitt, miliardáfi a jeden z nejvût‰ích vlast-
níkÛ pozemkÛ na americkém Jihu, slaví své pûta‰ede-
sáté narozeniny ve velkém stylu. V‰ichni se veselí
s ním, kromû syna Bricka, kter˘ se osamûle upíjí ve
svém pokoji. Navíc „taÈka Pollitt“ dostává jeden neãe-
kanû velkolep˘ dárek navíc: jeho podezfiení, Ïe má ra-
kovinu, bylo mylné. Nebo ne? Mistrná psychologická
pitva napjat˘ch vztahÛ v rámci jedné jiÏanské rodiny,
kofienûná navíc nastávajícím bojem o pfiípadnou pozÛ-
stalost...
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Hana Brie‰Èanská, Luká‰ Hejlík, Pavla Vitázková,
Jana Gazdíková, Zdenûk Junák, Karel Mi‰urec, Patrik
Bofieck˘, Milo‰ Kroãil a dal‰í. 

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

â I N O H E R N Í  S C É N A

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 chou-
lostivá - manÏelské selhání. S ironií, vtipem a ‰armem
je rozehrán  jednoduch˘ pfiíbûh o domnûlé nevûfie v ho-
dinovém hot˘lku U galantní koãiãky, do kterého jsou po-
stupnû zatahovány v‰echny postavy hry. Bláznivá ko-
medie je plná zcela neuvûfiitelnû vystavûn˘ch humor-
n˘ch situací a skvostn˘ch gagÛ. Mimofiádnû tempera-
mentní inscenace, která je u divákÛ natolik populární,
Ïe se na repertoáru Mûstského divadla Brno drÏí více
neÏ tfiináct let, stojí na hereck˘ch schopnostech v‰ech 
úãinkujících.
ReÏie, úprava a choreografie: Gustav Skála
Hrají: Jifií Dvofiák nebo Petr ·tûpán, Igor Ondfiíãek, Jana
Musilová, Erik Pardus, Ladislav Koláfi, Zdena
Herfortová, Josef Jurásek, Karel Mi‰urec, Mária
Lalková, Robert Jícha nebo Tomá‰ Sagher, Zdenûk
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Jaroslav Îák - Hana Bure‰ová:      
·KOLA ZÁKLAD ÎIVOTA
hudební komedie ze Ïivota ‰tudákÛ a kantorÛ
„Co je ‰tûstí? Mu‰ka jenom zlatá!“ „Teì vám ná-
zornû pfiedvedu, jak se básník stává trpaslíkem.“
„Snûdl jsem párek nevalné chuti a nepfii‰lo mi
volno.“ „Ich habe gesagt!“ Tyto vpravdû kultovní
hlá‰ky pocházejí - jak v‰ichni ctitelé ãeské filmo-
vé klasiky dobfie ví - z legendárního snímku
Martina Friãe ·kola základ Ïivota. JiÏ ménû je
znám˘ fakt, Ïe filmov˘ scénáfi vznikl na základû
divadelní komedie, kterou na v˘zvu E. F. Buriana
napsal stfiedo‰kolsk˘ uãitel Jaroslav Îák. A ten
vycházel z vlastní humoristické prózy ·tudáci
a kantofii, jeÏ se tû‰ila u dobov˘ch ãtenáfiÛ mimo-
fiádnému ohlasu. A tak lze dnes fiíct, Ïe Îákovy
neopakovatelné postaviãky „‰tudákÛ“ a „kantorÛ“
- stejnû jako autorovo laskavû ironické vidûní ‰ko-
ly coby sportovního zápasu - jsou právem nesmr-
telné. Ba dokonce lze tvrdit, Ïe dokud bude exi-
stovat ‰kola, budou platit i brilantní a hluboce vtip-
né Îákovy postfiehy o ní. Îákova divadelní verze
se stala rovnûÏ základem adaptace Hany
Bure‰ové; jsou do ní navíc dûjovû zakomponová-
ny populární písniãky tfiicát˘ch let, které v insce-
naci Ïivû hraje a zpívá studentská kapela. S hu-
morem i nadsázkou jsou tu nahlíÏeny typické
‰kolní situace, zobrazující "vûãn˘ boj" ‰tudákÛ
a kantorÛ, mezi nimiÏ poznáváme povûdomé ty-
py a charaktery prostfiedí nejen ‰kolního, ale vÛ-
bec ãeského.
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Petr ·tûpán, Milan Nûmec, Viktor Skála,
Igor Ondfiíãek, Vojtûch Blahuta, Alan Novotn˘,
Hana Holi‰ová, Ivana Skálová, Karel Mi‰urec,
Josef Jurásek a Zdenûk Bure‰.
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pátek Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová vefiejná generálka
14.00 ·kola základ Ïivota
pátek Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová E5
19.30 ·kola základ Ïivota
sobota Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová premiéra, P
19.30 ·kola základ Ïivota
nedûle Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová premiéra
19.30 ·kola základ Ïivota
pondûlí Georges Feydeau
19.30 Brouk v hlavû
úter˘ Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová C2
19.30 ·kola základ Ïivota
stfieda Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová A3
19.30 ·kola základ Ïivota
ãtvrtek Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová AB4
19.30 ·kola základ Ïivota
pátek Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová C5
19.30 ·kola základ Ïivota
nedûle Robin Hawdon
18.00 Dokonalá svatba
pondûlí Robin Hawdon
19.30 Dokonalá svatba
úter˘ Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová E2 
19.30 ·kola základ Ïivota
stfieda Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová AB3  
19.30 ·kola základ Ïivota
ãtvrtek Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová A4 
19.30 ·kola základ Ïivota
pátek Tennessee Williams
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
sobota Tennessee Williams
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
nedûle Carlo Goldoni
19.30 Sluha dvou pánÛ
pondûlí Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
úter˘ Brandon Thomas
18.00 Charleyova teta
stfieda Jean Anouilh 
18.00 Becket aneb âest BoÏí
ãtvrtek Jean Anouilh 
18.00 Becket aneb âest BoÏí

16.9.
17.9.
17.9.
18.9.
19.9.
20.9.
21.9.
24.9.
25.9.
26.9.
27.9.
28.9.

ãtvrtek ·imon Caban, Ale‰ Bfiezina C4
19.30 Muchova epopej
pátek ·imon Caban, Ale‰ Bfiezina vefiejná generálka
14.00 Muchova epopej
pátek ·imon Caban, Ale‰ Bfiezina A5/AB5
19.30 Muchova epopej
sobota ·imon Caban, Ale‰ Bfiezina premiéra, P
19.30 Muchova epopej
nedûle ·imon Caban, Ale‰ Bfiezina D/E7
19.30 Muchova epopej
pondûlí ·imon Caban, Ale‰ Bfiezina A1/AB1
19.30 Muchova epopej
úter˘ ·imon Caban, Ale‰ Bfiezina A2/AB2
19:30 Muchova epopej
pátek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg zakoupeno
18.30 Les Misérables (Bídníci)
sobota Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg R/X2010
19.30 Les Misérables (Bídníci)
nedûle Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg Z/T2010
19.30 Les Misérables (Bídníci)
pondûlí Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg A/M2010
19.30 Les Misérables (Bídníci)
úter˘ Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg
18.00 Les Misérables (Bídníci)

10.9.
10.9.
11.9.
12.9.
13.9.
14.9.
15.9.
16.9.
17.9.
19.9.
20.9.
21.9.
22.9.
23.9.
24.9.
25.9.
26.9.
27.9.
28.9.
29.9.
30.9.

ZÁJEZDY: 2. záfií hostuje MdB s muzikálem
Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È 
v Ko‰icích.
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âINOHERNÍ SCÉNA HUDEBNÍ SCÉNA

pátek Brandon Thomas zakoupeno 
19.30 Charleyova teta
nedûle Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová D
19.30 ·kola základ Ïivota
pondûlí Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová A1
19.30 ·kola základ Ïivota
úter˘ Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová A2
19.30 ·kola základ Ïivota
stfieda Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová
19.30 ·kola základ Ïivota
ãtvrtek Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová C4
19.30 ·kola základ Ïivota
pátek Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová A5
19.30 ·kola základ Ïivota
sobota Francis Veber
19.30 Blbec k veãefii
pondûlí Francis Veber
19.30 Blbec k veãefii
úter˘ Francis Veber
19.30 Blbec k veãefii
stfieda Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci
ãtvrtek Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci
pátek Felix Mitterer
19.30 V jámû lvové
sobota Felix Mitterer
19.30 V jámû lvové
nedûle Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová E7
19.30 ·kola základ Ïivota
pondûlí Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová AB1
19.30 ·kola základ Ïivota
ãtvrtek Robin Hawdon
19.30 Dokonalá svatba
pátek Robin Hawdon
19.30 Dokonalá svatba
sobota Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
nedûle Brandon Thomas
18.00 Charleyova teta
pátek Sofokles vefiejná generálka
14.00 Král Oidipus
pátek Sofokles AB5
19.30 Král Oidipus
sobota Sofokles premiéra, P
19.30 Král Oidipus
nedûle Sofokles premiéra
19.30 Král Oidipus

1.10.
2.10.
3.10.
4.10.
5.10.
6.10.
7.10.
9.10.

10.10.
10.10.
12.10.
13.10.
15.10.
16.10.
16.10.
17.10.
19.10.
20.10.
22.10.
23.10.
26.10.
27.10.
29.10.
30.10.
31.10.

pátek ·imon Caban, Ale‰ Bfiezina C5/E5
19.30 Muchova epopej
sobota ·imon Caban, Ale‰ Bfiezina A6/AB6
19.30 Muchova epopej
nedûle ·imon Caban, Ale‰ Bfiezina 
19.30 Muchova epopej
pondûlí ·imon Caban, Ale‰ Bfiezina 
19.30 Muchova epopej
úter˘ ·imon Caban, Ale‰ Bfiezina C2/E2
19.30 Muchova epopej
stfieda ·imon Caban, Ale‰ Bfiezina A3/AB3
19.30 Muchova epopej
ãtvrtek ·imon Caban, Ale‰ Bfiezina A4/AB4
19.30 Muchova epopej
sobota Jerry Herman, Michael Stewart
19.30 Hello, Dolly!
nedûle Jerry Herman, Michael Stewart
15.00 Hello, Dolly!
nedûle Jerry Herman, Michael Stewart
19.30 Hello, Dolly!
úter˘ S. Sater, D. Sheik
19.30 Probuzení jara
stfieda S. Sater, D. Sheik
19.30 Probuzení jara
pátek S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
18.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
sobota S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
14.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
sobota S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
18.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
nedûle S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
11.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
úter˘ Michael Kunze, Sylvester Levay PPP/P18 
18.00 Mozart!
stfieda Michael Kunze, Sylvester Levay PP1 
18.00 Mozart!
pátek Jifií Îáãek, Zdenek Merta
19.30 Ptákoviny podle Aristofana
sobota Jifií Îáãek, Zdenek Merta
19.30 Ptákoviny podle Aristofana
úter˘ Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a
19.30 Peklo
stfieda Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a
19.30 Peklo
pátek A. Lloyd Webber, T. Rice
19.30 Jesus Christ Superstar
sobota A. Lloyd Webber, T. Rice
18.00 Jesus Christ Superstar
nedûle A. Lloyd Webber, T. Rice
18.00 Jesus Christ Superstar
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1.10.
3.10.
4.10.
5.10.
6.10.
7.10.
8.10.
9.10.

11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
29.10.
29.10.
30.10.
31.10.
Sofokles: KRÁL OIDIPUS
antická tragédie o sebepoznání
Plnokrevnû vá‰niv˘ a vpravdû nadãasov˘ pfiíbûh o zloãinu a trestu, vinû, se-
bepoznání a odpovûdnosti nabízející mimofiádné herecké pfiíleÏitosti. Pfiíbûh
Oidipa je pfiíbûhem o síle osudu, naplÀujícího se právû skrze skutky, jimiÏ se
mu lidé snaÏí vyhnout. Pfiíbûhem jedince, kter˘ platí za zloãin proti fiádu, aã-
koliv tento zloãin spáchal nejen nevûdomky, ale dokonce proti racionální vÛ-
li své i v‰ech ostatních zúãastnûn˘ch. TfiebaÏe byl ústfiední a prvotní zloãin
spáchán bezdûky, stal se reáln˘m naru‰ením rovnováhy fiádu svûta. A je ne-
odkladnou povinností Oidipa jako vladafie, tuto rovnováhu opût nastolit, a to
i za cenu sebezniãení. Sofokles vytvofiil vûãné naléhavû rezonující drama 
o dialektice Ïivota ãlovûka a univerza, které mÛÏe b˘t vÛãi jedinci nesmírnû
kruté, nikdy se v‰ak nesmí stát panstvím náhody a zvÛle.
ReÏie: Stanislav Mo‰a

ZÁJEZDY: 10. fiíjna hostuje Mûstské divadlo
Brno s muzikálem Probuzení jara v Jablonci
nad Nisou, 21. 10. s komedií Brouk v hlavû 
v Praze a 24. fiíjna s muzikálem Probuzení ja-
ra v Uherském Hradi‰ti.
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Brandon Thomas: CHARLEYOVA TETA 
Rozpustilá komedie (a vÛbec jedna z nejlépe napsa-
n˘ch komedií v historii divadla) o dvou oxfordsk˘ch stu-
dentech, 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 ponû-
kud rozmazlen˘ student Babberley. ¤ada pfiekvapiv˘ch
situací a nádhern˘ humor, vycházející z tûch nejlep‰ích
anglick˘ch tradic, jsou spolehlivou zárukou kvalitní di-
vácké zábavy s pfiíjemn˘mi ozvûnami nostalgie. 
ReÏie: Gustav Skála

Úãinkují: Igor Ondfiíãek, Petr ·tûpán, Alan Novotn˘, Pavla
Vitázková nebo Radka Coufalová, Markéta Sedláãková,
Josef Jurásek, Zdenûk Junák, Irena Konvalinová nebo
Eva Gorãicová, Lenka Janíková a Jan Mazák.

Jean Anouilh: BECKET ANEB âEST BOÎÍ
Proslulá Anouilhova hra je ozdobou svûtov˘ch jevi‰È uÏ
dobré pÛlstoletí a jaksi ne a ne zestárnout. Snad proto,
Ïe je prostû moudrá. Drama s námûtem z anglické his-
torie (12. století) vyuÏívá techniky „divadla na divadle“
k evokaci vzru‰ujícího pfiíbûhu o pfiátelství a posléze ri-
valitû mezi králem Jindfiichem II. Plantagenetem a jeho
kumpánem, anglosask˘m feudálem Thomasem
Becketem. Ten jako noblesní kolaborant virtuóznû „tan-
ãí mezi vejci“, jen aby si zachoval své v˘sady: je mlad˘,
lehkomysln˘, chce Ïít a uÏívat si. AÏ do chvíle, kdy ho
král pfiinutí pfiijmout úfiad arcibiskupa canterburského,
hlavy církve v Anglii: „Byl jsem ãlovûk beze cti, a najed-
nou jsem ãest zase na‰el, kfiehkou a zranitelnou jako
dítû, ãest BoÏí. A ta se stala i mou ctí.“ 
PfieloÏeno do obyãejn˘ch slov: Becket nachází ztrace-
nou dÛstojnost a poctivost k sobû samému. Pro tuto
ãest Becket obûtuje pohodlí, majetek, pfiátelství krále
a vposled i Ïivot. V dramatu, které se vyznaãuje
Anouilhovou elegantní schopností pojednat politikum
vzru‰ivû a s nadsázkou, such˘m humorem a brilantní
konverzaãní vybrou‰eností oscilující mezi vtipem a filo-
sofickou meditací, mezi tragikou a komikou, oÏívají té-
mata vzpoury individua proti zavedenému fiádu, samo-
ty jedince uprostfied druh˘ch, vztahu lidského soukromí
a svûta... 
ReÏie: Janez Starina
Hrají: Petr Gazdík, Petr ·tûpán, Pavel Kunert, Ján
Jackuliak, Josef Jurásek, Rastislav Gajdo‰, Stano
Slovák, Viktor Skála, Jana Musilová, Miroslava
Koláfiová, Hana Holi‰ová, Jakub Przebinda, Ladislav
Koláfi, Jan Mazák, Eva Ventrubová, Vojtûch Blahuta ne-
bo Luká‰ Janota, Michal Isteník, Jaroslav Matûjka
a dal‰í.

H U D E B N Í  S C É N A

Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg: 
LES MISÉRABLES (BÍDNÍCI)
Tento muzikál byl k dne‰nímu dni uveden ve více neÏ
padesáti svûtov˘ch metropolích: od pafiíÏské premiéry
v Palais des Sports v roce 1980 (v reÏii Roberta
Hosseina) pfies, pro dílo zlomovou, premiéru v Lond˘nû
v Barbican Arts Centre v roce 1985 (v reÏii Trevora

Nunna a Johna Cairda) a na Broadwayi v roce 1987,
kde byl nominován na dvanáct cen Tony za nejlep‰í
muzikál, hudbu, libreto etc., ale i Tokio, Budape‰È,
Reykjavik, Oslo, Melbourne, Vancouver, VídeÀ, Madrid,
Stockholm, Prahu (1992), Singapur, Tallinn ãi Bûlehrad.
Jeho proslulost a oblibu u nej‰ir‰ích vrstev publika má
v nejlep‰ím smyslu na svûdomí znám˘ britsk˘ produ-
cent Cameron Mackintosh, kter˘ objevil jeho bohatou
muzikalitu, emocionalitu a literární kvalitu a nechal je
pfieloÏit do angliãtiny a znovu zinstrumentovat. Pfiíbûh
o uprchlém galejníkovi Jeanu Valjeanovi, kter˘ vychází
z Hugova slavného stejnojmenného románu (1862),
na‰el naprosto adekvátní zpracování v jevi‰tním ztvár-
nûní, v nûmÏ se mistrnû prolínají pfiíbûhy hlavního hrdi-
ny, jeho neúnavného pronásledovatele, policejního ko-
misafie Javerta, malé osifielé Cosetty, která najde do-
mov a posléze i lásku studenta Maria, zvrhle komické
dvojice majitelÛ hospody Thénardiérov˘ch, ktefií pfieÏí-
vají za v‰ech reÏimÛ… To v‰e na pozadí boufilivé doby,
kdy v ãervenci 1830 v PafiíÏi vyrostou barikády revolu-
ce, jíÏ se mnozí hrdinové dûje také úãastní. Davové
scény se stfiídají s intimními, láska s nenávistí a boj
s nadûjí v lep‰í svût. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Úãinkují: Petr Gazdík nebo Jan JeÏek, Igor Ondfiíãek
nebo Petr ·tûpán nebo Luká‰ Vlãek, Markéta
Sedláãková nebo Lenka Janíková nebo Hana Fialová,
Jan Mazák nebo Tomá‰ Sagher, Marta Prokopová ne-
bo Radka Coufalová, Jakub Uliãník nebo Du‰an
Vitázek nebo Tomá‰ Novotn˘, Johana Gazdíková nebo
Hana Holi‰ová a dal‰í.

HRAJEME

·imon Caban, Ale‰ Bfiezina:
MUCHOVA EPOPEJ
vizuálnû hudební divadelní záÏitek 
svûtová premiéra
PÛvodní projekt ·imona Cabana, kter˘ patfií mezi
pfiední ãeské choreografy, scénografy a reÏiséry
pfiinese na jevi‰tû Hudební scény unikátní diva-
delní záÏitek. Spolu s hudebním skladatelem
Ale‰em Bfiezinou, kterého známe jako autora
hudby napfi. k filmÛm Knoflíkáfii, Musíme si pomá-
hat, Horem pádem, Kráska v nesnázích nebo
Obsluhoval jsem anglického krále, na‰el ·imon
Caban inspiraci v Ïivotû a díle celosvûtovû uzná-
vaného secesního v˘tvarníka Alfonse Muchy.
Inscenace zobrazuje dobu konce 19. století,
v nûmÏ se ãesk˘ umûlec snaÏil prosadit jak v pa-
fiíÏské umûlecké spoleãnosti, tak v Americe, aby
nakonec stejnû zjistil, Ïe je pevnû zakofienûn ve
své vlasti. Na jevi‰ti na‰í Hudební scény v této in-
scenaci potkáme okouzlující hereãku Sarah
Bernhardt, malífie Luìka Marolda i Marii
Chytilovou, Muchovu nejvût‰í Ïivotní lásku, kte-
rou si umûlec po nûkolikaleté známosti vzal za
Ïenu. Pfiíbûh se vine a proplétá podobnû jako se-
cesnû dekorativní motivy na Muchov˘ch obra-
zech. Rozvíjí téma lásky k vlasti, k umûní, k milo-
vané Ïenû a pomyslnû vrcholí, stejnû jako celé
Muchovo dílo, vznikem neopakovatelného, nejen
rozmûry obrovského díla Slovanská epopej.
Strhující pfiíbûh o muÏi, kter˘ se nechal uná‰et 
osudem a za svého Ïivota se nedoãkal spraved-
livého uznání...
ReÏie: ·imon Caban
Hrají: Michal Isteník, Jaroslav Matûjka, Pavla
Vitázková, Karel Jansk˘, Stano Slovák, Du‰an
Vitázek, Markéta Sedláãková, Tomá‰ Sagher,
Lenka Bartol‰icová a dal‰í. 
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VIZUÁLNù HUDEBNÍ DIVADELNÍ 
ZÁÎITEK - MUCHOVA EPOPEJ

Mucha: Neví‰ jak se rozhodnout, o co ti
v Ïivotû pÛjde? Jestli jen o práci, pak odsuÀ
radosti Ïivota stranou. Nebo si chce‰ Ïivot 
uÏít? Tak to bude‰ muset zvládat oboje, pro-
toÏe bez penûz si uÏívat nejde... Ta mozaika
Ïivota je sestavena z kamínkÛ rÛzn˘ch ba-
rev a v‰echny je tfieba posbírat a poskládat.
Jinak to není Ïivot... není to lehké... ale je to
krásné.

Zatímco na stránkách novin se s témûfi
detektivní zápletkou pravidelnû objevují in-
formace o moÏném stûhování (ãi setrvání) 
unikátního díla Alfonse Muchy – Slovanské
epopeje z prostor zámku v Moravském
Krumlovû, na Hudební scénû se chystá svû-
tová premiéra mimofiádného projektu ·imo-
na Cabana. Tento pfiední ãesk˘ choreograf,
scénograf a reÏisér, kter˘ se zde v loÀské
sezonû pfiedstavil jako reÏisér Nahé múzy,
napsal pro na‰e divadlo libreto inspirované

Ïivotem a dílem celosvûtovû uznávaného
secesního v˘tvarníka. Spolu s hudebním
skladatelem Ale‰em Bfiezinou, kterého zná-
me jako autora hudby napfi. k filmÛm
Knoflíkáfii, Musíme si pomáhat, Horem pá-
dem, Kráska v nesnázích nebo Obsluhoval
jsem anglického krále vytvofiili unikátní diva-
delní tvar, kter˘ v sobû spojuje prvky hudeb-
ního a pohybového divadla podpofiené v˘-
raznou v˘tvarnou stránkou. 

Muchovy Ïivotní osudy se rozehrají ve vi-
zuálnû pÛsobivém reji rychle se stfiídajících
scén zaloÏen˘ch pfiedev‰ím na stylizovaném
pohybu a obrazivém vyjádfiení. Muchova 
epopej na pÛdorysu skuteãného Ïivotopisu
zobrazuje dobu konce 19. století, v nûmÏ se
ãesk˘ umûlec snaÏil prosadit jak v pafiíÏské
umûlecké spoleãnosti, tak v Americe, aby
nakonec stejnû zjistil, Ïe je pevnû zakofienûn
ve své vlasti. Pfiíbûh je pln˘ dal‰ích skuteã-
n˘ch osobností, nechybí v nûm postava 
okouzlující, snad dokonce kouzelné hereãky
Sarah Bernhardt, Muchova pfiítele, také ma-
lífie Luìka Marolda a nejvût‰í Ïivotní lásky
Marie Chytilové, kterou si Mucha po nûkoli-
kaleté známosti vzal za Ïenu. Pfiíbûh se vine
a proplétá podobnû jako secesnû dekorativ-
ní motivy na Muchov˘ch obrazech, je pro-
dchnut ãástmi ze zachované koresponden-

ce, rozvíjí téma lásky k vlasti, k umûní,
k milované Ïenû a pomyslnû vrcholí,
stejnû jako celé Muchovo dílo vznikem
neopakovatelného, nejen rozmûry ob-
rovského díla Slovanská epopej.

A stejnû jako dÛleÏití lidé a zlomo-
vé okamÏiky pfiicházeli k Alfonsi Muchovi ja-
koby náhodou, i my mimodûk uvádíme toto
dílo v dobû, kdy se opût zaãíná uvaÏovat
o tom, Ïe je na ãase pro Slovanskou epopej
koneãnû najít, po tom, co uplynulo sto let,
kdy na ní zaãal Mucha pracovat, úctyhodné
místo pro vystavení. 

Vizuálnû hudební divadelní záÏitek o mu-
Ïi, kter˘ se nechal uná‰et osudem a za své-
ho Ïivota se nedoãkal spravedlivého uznání
uvedeme v reÏii a scénû ·imona Cabana,
s kost˘my Simony Rybákové a pod taktov-
kou Ondfieje Tajovského. V titulní roli vy-
stoupí Michal Isteník, Muchova pfiítele
Marolda hraje Jaroslav Matûjka a protivníka
Vroubka Tomá‰ Sagher. Jako osudové Ïe-
ny se pfiedstaví Markéta Sedláãková
a Pavla Vitázková, v dal‰ích rolích uvidíte
Du‰ana Vitázka, Karla Janského, Stana
Slováka, Lenku Bartol‰icovou a dal‰í.
Premiéra 18. záfií na Hudební scénû MdB.

Klára Latzková

P¤IPRAVUJEME
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Alfons Mucha v PafiíÏi
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CYRANO Z BERGERACU
ReÏie: Stanislav Mo‰aIgor Ondfiíãek,

Alena Antalová

Igor Ondfiíãek,
Jifií Mach

Jifií Mach, 
Alena Antalová, 

Igor Ondfiíãek

Primátor mûsta Brna
Roman Onderka,
Stanislav Mo‰a
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Léto 2010 
Biskupsk˘ dvÛr 

Moravského 
zemského muzea 

Zdenûk Helbich,
Igor Ondfiíãek,
Alan Novotn˘,
Stano Slovák,
Pavel Kunert

Igor Ondfiíãek, 
Petr ·tûpán

Alena Antalová 
s manÏelem, 

Roman Onderka,
Barbora Javorová

Michal ·tefl
s dcerou 
a Alena Antalová 
s manÏelem
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OBOHACUJE SCÉNU
PROMÍTAN¯MI OBRAZY I POHYBEM
V programu k mnoha inscenacím zdej‰ího divadla
máte vedle jmen reÏiséra, scénografa, dramaturga
a dal‰ích uvedenou také profesi scénické projekce.
Leckdo si moÏná fiekne: promítání obrázkÛ na scé-
nu, to snad není takov˘ kum‰t. Ale hluboce by se
m˘lil. Jedna vûc je obrazy, kresby vytváfiet, mnohdy
v animované podobû, druhá vûc je rozumût sloÏité
v˘poãetní a promítací technice. Petr Hlou‰ek, absol-
vent brnûnské „‰ufiky“ a bratislavské Vysoké ‰koly
v˘tvarn˘ch umûní spojil obojí. Jak sám pfiiznává, ja-
ko jeden z mála v˘tvarníkÛ. Ostatnû v Brnû a ‰iro-
kém okolí nemá konkurenci. Ve spoleãném ateliéru

spolupracuje s Daliborem âernákem, kter˘ vlastnû
projekci v tomto divadle zaloÏil a technologicky roz-
vinul. „Pfii‰el na základní principy, také na to, jak se
má pfii projekci svítit,“ fiíká Petr, jehoÏ sluÏeb zaãalo
Mûstské divadlo vyuÏívat v roce 2005. S Daliborem
pracují i na jin˘ch, nedivadelních projektech. Stejnû
tak se scénografem Jaroslavem Milfajtem, patfiícím
jiÏ neodmyslitelnû k tomuto divadlu. Oba jsou pode-

psaní mj. pod baletním opusem Charlotta, císafiovna
mexická pro liberecké Divadlo F. X. ·aldy a pod in-
scenací Doma u HitlerÛ pro praÏské Divadlo
v Dlouhé. TûÏi‰tû jejich práce v‰ak zÛstává
v Mûstském divadle Brno, které Petr Hlou‰ek ozna-
ãuje slovem na‰e, byÈ je externista. Ke kaÏdé insce-
naci navrhuje Petr Hlou‰ek od minulé sezony také
plakát. 
MoÏná nevíte, Ïe jeho návrh logotypu pro ãervnov˘
festival Divadelní svût Brno zvítûzil v soutûÏi vypsa-
né Brnûnsk˘m kulturním centrem.
Jak to tedy zaãalo s Va‰imi projekcemi na zdej-
‰ích dvou jevi‰tích?
V divadle potfiebovali projekce pro pfiedstavení
Magic Broadway. Premiéra byla ohlá‰ena, tu‰ím, na
4. ledna 2006 a v listopadu se obrátili na mne, pro-
toÏe nemohli sehnat Ïádného v˘tvarníka-ilustrátora,
kter˘ by zároveÀ byl schopen vûci technologicky pfii-
pravit tak, aby od nûj odcházely ilustrace pfiímo do
filmové stfiiÏny k Daliborovi. Byli jsme uÏ sehraní a já
vûdûl, Ïe tfieba do videa formátu PAL se nemusí pfii-
pravovat desetimegové fotky, aÈ je projekãní plátno
sebevût‰í. Zjednodu‰enû fieãeno - Dalibor bral ode
mne data a rovnou sázel na zvuk. Za necelé dva
mûsíce jsme udûlali dvû hodiny projekcí, z nichÏ vût-
‰ina byla alespoÀ ãásteãnû animovan˘ch.
¤eknûte, jaké vlastnû byly obecnû zaãátky pro-
mítání v divadlech?
Asi bych uvedl slavné multimediální divadlo Laterna
magika, které vzniklo v Praze po v˘stavû Expo 58,
kde vlastnû zaãalo. Byla to kombinace jevi‰tního vy-
stoupení se zvukem a filmov˘m obrazem. Efekt ale
nespoãíval v projekci samotné, ale v interaktivitû,
kterou ãlovûk od filmového materiálu jaksi neoãeká-
vá. Zaãínalo se tedy s klasickou analogovou promí-
taãkou a s nûk˘m, kdo odbavoval zvuk. V 60. letech
pouÏívali film v experimentálních divadlech, bylo to
ale omezeno filmov˘m materiálem a tím, Ïe se ná-
roãnûji zpracovával. 
Domnívám se, Ïe první filmové „dotáãky“
v Mûstském divadle Brno byly v inscenaci Koloãava
(premiéra 7. záfií 2001 - pozn. Dokofián) v reÏii
Stanislava Mo‰i a ‰lo ve své podstatû o hrané vstu-
py do dûje inscenace. Dal‰í rozvoj projekce v diva-
dle souvisel s technikou a jejím v˘vojem. V zaãát-

cích bylo video pro zpracování na poãítaãích
nedostupné - zaãít se mohlo aÏ s pfiíchodem
digitálních kamer i promítací techniky. A moÏ-
nosti jsou stále vût‰í. Zcela novou v˘zvou je vi-
deo v HD rozli‰ení, které pouÏijeme i v pfiipra-
vované inscenaci Mary Poppins. Premiéra bu-
de v listopadu, titulní roli hraje Alena Antalová

v alternaci s Radkou Coufalovou a Johanou
Gazdíkovou. Obraz bude daleko ãist‰í, ostfiej‰í, jas-
nûj‰í, bude to vlastnû dal‰í technologick˘ skok. 
V ateliéru jsme na tuto techniku pfiipraveni uÏ dva
roky, ale zákazníci nikoli. Na vût‰inû míst nemají HD
projektory, ani potfiebné pfiehrávaãe. Technologie
„odbavování videa“ se obvykle tro‰ku drÏí pfii zemi,
pfiesto si v souãasnosti mÛÏeme dovolit stonásobnû
více neÏ pfied deseti lety.

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

PETR 
HLOU·EK

HOST DO DOMU

S Milanem Nûmcem
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Na generálce se objevil pan fieditel a tro‰ku nám
mluvil do fiemesla. Ale v‰e ostatní je „na‰e“! Toto dy-
namické pfiedstavení se líbilo také reÏisérovi ·imonu
Cabanovi, kter˘ v Mûstském divadle právû zkou‰el
Nahou múzu Zory Jandové a Zdenka Merty (svûto-
vá premiéra únor 2010). Vymyslel jako autor scény
schodi‰tû a most na toãnû s fragmenty fasád. Scéna
se neustále promûÀuje právû díky otáãení, ale chtûl
ji zfiejmû je‰tû víc rozh˘bat. Dosáhli jsme toho na-
pfiíklad projekcí hodinového stroje, barevn˘mi pro-
mûnami pfiedstav malífie, vlnícím se mofiem.
Pfiedstavení zaji‰Èují zvukafii, osvûtlovaãi, promí-
taãi. Podle ãeho se fiídí?
Mají stejn˘ scénáfi jako herci a v nûm pfiesnû na-
psané pfiipomínky, oznaãené kapitoly. Uvedeny jsou
tam naráÏky a dal‰í informace. Pracuje se vût‰inou
s DVD videem, kde jsou indexovány kapitoly a kaÏ-
dá pfiedstavuje nûjakou ãást inscenace. Pfii sloÏitûj-
‰ích momentech, kdy je potfieba reagovat na nûja-
kou hereckou akci a musí se nûco prolínat nebo u-
dûlat jin˘m zpÛsobem, se pouÏijí buì dva pfiehráva-
ãe, nebo se vymyslí nûjak˘ fór. Na promítacích pul-
tech se dá obraz zamrazit, pustí se dal‰í kapitola
a prolne s následujícím obrazem. V inscenaci
Mozart! se promítá ze dvou DVD, na jednom jsou
jen titulky, na druhém jen obrazy. Je to nároãné na
pozornost promítaãe, v celé hfie má dvanáct kritic-
k˘ch míst. KdyÏ selÏe, je zle. Samozfiejmû existuje
technika, vybavení, které toto v‰e usnadÀuje a fie‰í -
opût technicky vyspûlej‰ími metodami, ale investice
do takového zafiízení se pohybuje nûkde mezi jed-
ním aÏ dvûma miliony.
Asi nejkritiãtûj‰í musí b˘t momenty, kdy se nûco
rozjíÏdí. Zpûvák zaãne zpívat, nûco se h˘be na
jevi‰ti a moÏná i nûco se musí promítnout v je-
den moment. Jak to zvládáte?
Pro divadlo pracují bezvadní dirigenti, ktefií snad ma-
jí v hlavû metronom. A zase se vracím k Markétû,
nebo k Jazz Side Story - coÏ je taková jazzová 
smr‰È. Napfiíklad: Igor Vavrda se na pûti minutách
„Ameriky“ roze‰el s projekcí po pûti minutách o jed-
nu, maximálnû dvû sekundy! Proto nejlep‰í moment,
jak synchronizovat, je spustit v‰echno na pokyn je-
ho taktovky. Víte, ony jsou ty technické profese v di-
vadle dost nároãné a nejsou pfiímo vidût. Tfieba zvu-
kafi má v muzikálu na 50 portÛ a musí je v‰echny za-
pínat - vypínat a mixovat plus Ïiv˘ orchestr tfiiceti hu-
debníkÛ plus zvukové efekty. Má k tomu sice patfiiã-

Jak vlastnû spolupracujete s Jaroslavem
Milfajtem? Jste se scénografem rovno-
cenní partnefii?
S Jardou se myslím bereme jako rovnocenní
partnefii. On spoléhá na to, co pfiinesu nové-
ho ze svého ilustraãnû animaãního svûta, já
zase na to, Ïe v‰e doladí po stránce divadel-
ní funkãnosti, Ïe to v‰echno dostaneme na
scénu a bude se to h˘bat tak, jak má. Jsou to
stále vût‰í a rozsáhlej‰í projekty, technicky
i esteticky nároãnûj‰í. Muzikál je v tomto 
ohledu podobn˘ filmové produkci – profese
jsou provázanûj‰í a vyuÏívá se mnohem více
divadelních, v˘tvarn˘ch i hudebních (zvuko-
v˘ch) prostfiedkÛ.
NeÏ se zeptám na technicky dokonalou
Mary Poppins, pfiibliÏte na‰emu obecen-
stvu svoji práci na jin˘ch inscenacích.
Mnohem více animací neÏ v Magic Broadway
nás ãekalo v pfiedstavení Jazz Side Story z dílny
Petra Gazdíka. Zatímco v Magic byly na jevi‰ti spí‰e
oÏivlé tapety, v Jazz Side Story uÏ opravdu animace
se stfiihem. Samozfiejmou inspirací byl New York –
mrakodrapy versus Ïivot na ulici, pod mostem.
Druhou inspirací se staly Ïánry jednotliv˘ch „pfiedû-
lávek“ - gospelovû bigbítová Amerika jako Pop-
Artová koláÏ, Hip-Hopovy Officer Cropkie jako potr-
han˘ film z archivu policie, Boy like that – interaktiv-
ní vyhledávaã zloãinnosti. Dal‰í pro moji profesi v˘-
znamnou inscenací byla Markéta Lazarová na scé-
nû Jardy Milfajta, kter˘ ji pojal jako vertikální ‰ály ve
tvaru apsidy, na nû pfiicházela projekce vytváfiející
komplexní prostor scény. Kdo vidûl, moÏná si vzpo-
mene - oÏivl˘ les, tvrz Roháãek, interiér tvrze, klá‰-
ter, cesta, kde loupí zbojníci, vûzení, fiíãka mûnící se
v meandry veletoku. Bylo to zásadní pro pochopení
linky pfiíbûhu a pro mne i pro techniky to znamenalo
hodnû stfiihÛ a synchronizace obrazu a zvuku, kter˘
byl navíc ‰estikanálov˘. Právû u Markéty (premiéra
kvûten 2007) bych oznaãil spolupráci s autory úpra-
vy Petrem Ulrychem a Standou Mo‰ou, kter˘ také
reÏíroval, za nejhlub‰í. Myslím, Ïe aÏ desetkrát jsme
sedûli zhruba ãtyfii hodiny u kulatého stolu, ‰li jsme
scénu po scénû a bavili se o tom, jak kterou zpraco-
vat. Byla to novinka, nikdy to nikdo v této podobû na
divadle nevidûl. Myslím, Ïe jsme se do sebe vzá-
jemnû vpíjeli - to byla dobrá metoda. Potom násle-
doval mûsíc, kdy intenzivnû dûláte a nikdo o vás ne-
ví a pak pfiijde generálkov˘ t˘den a v‰echno do se-
be zapadá. Naproti tomu v inscenaci Hany
Bure‰ové Smrt Pavla I. (záfií 2007) jsme projekcí do-
kreslovali interiér jen prÛhledy z okna. Vzhledem
k celkové atmosféfie hry to bylo na místû a v patfiiã-
ném mnoÏství. Nejvût‰í scénotvornou projekcí z loÀ-
ské sezony byla inscenace rockového muzikálu
Mozart! (premiéra v fiíjnu 2009, vykfiiãník je souãástí
názvu). ReÏisér Stano Slovák pfii‰el s my‰lenkou, 
abychom vymezili prostor, kde musí Mozart Ïít, za-
tímco jeho alter ego, chlapec Mozart, existuje mimo
tento svût. Jarda Milfajt navrhnul scénu jako sklá-
daãku velk˘ch mechanick˘ch blokÛ, na které se pro-
mítalo. Já pouÏil dobové tapety, interiérové obklady
a kazetování pro projekce navozující charakter pro-
stfiedí. Nad jevi‰tûm se zjevují titulky s údaji, kde
a kdy se scéna odehrává. Mimochodem, nejvût‰í
scénick˘ fór inscenace – toãící se kola koãáru uhá-
nûjícího lesem – to není ani mÛj ani JardÛv nápad.

25

Se Stano Slovákem
a Michalem
Prostûjovsk˘m
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nou techniku, ale stejnû musí vûnovat své práci ma-
ximální pozornost a postarat se o kaÏdou „notu“
stejnû jako hudebníci a zpûváci na pódiu. 
Na Va‰ich webov˘ch stránkách mne zaujal po-
jem storyboard. Co to je?
Je to jak˘si komiks nakreslen˘ na základû filmového
scénáfie. Ujasníme si na jeho základû nejen kompo-
zici zábûru, ale také pozici kamery, jak˘ objektiv,
zdali kamera bude ‰venkovat, tedy sledovat dejme
tomu nûjakou osobu v jejím pohybu, nebo pouÏije-
me jízdu. Ale divák nemûní v prÛbûhu pfiedstavení
svoji polohu ani optiku. Pro divadlo je praktiãtûj‰í 
udûlat model. Tfieba u Mozarta!, kde byla velká me-
chanická scéna, jsme mûli mal˘ model z polystyre-
nu, abychom s ním mohli nastavit jednotlivé obrazy.
Mûli jsme i digitální 3D model, kde jsme si nasimu-
lovali pár pohybÛ pfiímo v mûfiítku, abychom vûdûli,
co to „dûlá“ - otevírání bran, jízda stolÛ, proporce 
oken. Jestli se to nûkde nebude „tlouct“. Byli jsme
samozfiejmû pfiesvûdãeni, Ïe v‰echno bude fungo-
vat, jak má.
Kde projektory jsou? 
KdyÏ se ohlédnete na Nové scénû, uvidíte taková
„kamna“ - stojí mezi promítaãem a zvukafiem.
Nahoru tam vede taková stfiíbrná roura. Je z doby
inscenování Markéty Lazarové, kdy jsme svítili do
scény - to bylo opravdu v˘razné - dvûma projektory.
A protoÏe vytváfiely stra‰nû moc tepla a huãely, u-
dûlala se na nû taková rakviãka s vûtráním. Od tûch
dob zÛstal projektor takto zabednûn. Tfietím v této
kukani je osvûtlovaã. Pokud se v inscenaci promítá,
je na livepostu tûsno. Na âinoherní scénû je toto za-
fiízení v kabinû osvûtlovaãe za sklem, ale ovládá se
od zvukafie.
Jak bude pohledem Va‰í profese vypadat insce-
nace Mary Poppins?
Nebudu nic bliÏ‰ího prozrazovat, rozhovor vychází
v záfií, premiéra bude aÏ v listopadu. Snad jen tolik,
Ïe na diváky ãeká mimo skvûlého hudebního pfied-
stavení i nûkolik velkoryse pojat˘ch scén, fiada roz-
manit˘ch mûnících se prostfiedí a spousta kouzel.
S reÏisérem Petrem Gazdíkem a scénografem
Jardou Milfajtem dennû diskutujeme a fie‰íme v kaÏ-
dém detailu, jak se vyrovnat broadwayské inscenaci
v na‰ich podmínkách. Tvofiíme s vûdomím, Ïe ame-
rická kultura a její divák jsou pfiece jen tro‰ku odli‰-
ní. Na‰ím úkolem je udûlat z rozmarného Santa
Clause rozmarného JeÏí‰ka.

Nesmûfiuje stále dokonalej‰í záznamová
a projekãní technika k tomu, Ïe se divadlo
aÏ pfiíli‰ pfiiblíÏí filmovému pfiedstavení?
KdyÏ dûláme projekce, dáváme si pozor, aby-
chom nedávali filmu takov˘ prostor. Aby diva-
dlo zÛstalo divadlem, aby projekce zÛstaly 
kulisami. I kdyÏ jsou to kresby, animace, foto-
montáÏe, tak musejí pfiedev‰ím navodit nála-
du související s tématem. První, kdo by ale 
zareagoval, je reÏisér. On má svoji vizi a ta 
vize je divadelní, ne filmová.
Prozraìme ãtenáfii, Ïe spolu mluvíme ve
Va‰em pfiíjemném ateliéru v historické
ãásti Brna. Pfies Va‰e rameno vidím na ob-
razovce Alenu Antalovou v kost˘mu Mary
Poppins, o níÏ nechcete moc prozradit.
¤eknete alespoÀ pár vût o plakátu?
Také plakát, podobnû jako návrhy scény, se
musí posílat majitelÛm licencí do Lond˘na.
Mají nûjaké drobné pfiipomínky k textové ãás-

ti, k plakátu se nevyjadfiují, asi se jim líbí. Dûlal jsem
plakáty jiÏ dfiíve, ale ne takto tvÛrãím zpÛsobem.
S Jefem Kratochvilem uÏ dûláme nûkolikát˘ plakát,
nûkdy jej promyslíme pfiedem, jindy se prostû vybe-
re skvûlá fotka. Pro mû je podstatné, Ïe ji nikdy ne-
pouÏiji v surovém „RAW“ formátu, tak jak opustila fo-
toaparát. Zvlá‰È pokud jde o fotografii ze studia.
MoÏná, Ïe nûkde existuje nûjaká sekta fotografÛ,
ktefií nepouÏívají Photoshop a sekta filmafiÛ, ktefií
stfiíhají filmy ruãnû a tónují je v inkoustu. Divadlo
a zejména muzikál vyÏadují obrazov˘ exhibicionis-
mus, a to je úplnû podle mého gusta. Myslím, Ïe pla-
kát je první ledoborec, kter˘ jede mezi lidi. Znám
spoustu hollywoodsk˘ch plakátÛ, které jsou lep‰í
neÏ film samotn˘, i kdyÏ to vÏdy byla „jen“ sloÏka
propagace. A já jsem si fiekl, Ïe by i divadelní plakát
mohl tro‰ku vypadat jako filmov˘ - vidíte, zase jsme
u kina! Neznamená to automaticky v‰e pfiehánût
a podbízet se, ale ãasto to ta vûc vyÏaduje ze své
podstaty. Jako v pfiípadû Mary Poppins.
Vytvofiil jste v˘razn˘ plakát k inscenaci
Probuzení jara (listopad 2009). Proã to popras-
kání jako na starém olejovém plátnû?
Souvisí to s obsahem tohoto muzikálu, vztahu do-
spûl˘ch a mlad˘ch koncem 19. století, kdy byla fiada
vûcí tabu, napfiíklad hovory o sexu. âili ten plakát je
taková tehdej‰í malomû‰Èácká pfiedstava milencÛ;
jako na barokním obraze: budeme mládí zvûãÀovat
na plátnech, skládat o nûm opery, ale o sexu mu nic
nefiekneme. TakÏe plakát je tak hezk˘, aÏ je to ne-
pravdivé.
Co jste dûlal, neÏ jste se dal, takfiíkajíc, k diva-
dlu?
Od pûtadevadesátého roku, kromû uãení na Stfiední
‰kole umûleck˘ch fiemesel, jsem vût‰inou dûlal uÏi-
tou grafiku pro rÛzné spoleãnosti. Ale tam je spolu-
práce a komunikace mnohdy velmi tûÏká. Lidé vût-
‰inou nemají pfiehled o kultufie a nemají ani nadhled
nad vlastní prací. Pouze chtûjí, aby konkrétní vûc by-
la dobfie zabalená. Na obsahu jim aÏ tolik nezáleÏí.
Oproti spolupráci s lidmi v divadle je to velk˘ rozdíl.
KdyÏ chci pouÏít nûjakou konotaci a fieknu: mohlo by
to vypadat jako Brueghelovy obrazy, vûdí, co tím
myslím. Nemusím jim na internetu vyhledávat ob-
rázky, nebo stahovat jak zní Aquarius.

Jan Trojan, foto: jef Kratochvil
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JEAN ANOUILH : BECKET ANEB âEST BOÎÍ 
Aãkoliv od prvního uvedení hry Jeana Anouilhe
uplynulo víc neÏ pÛl století, o její stálé aktuálnosti
netfieba pochybovat. Téma politikafiení, úplatkáfi-
ství a ziskuchtivého taktizování je stále divácky
vdûãné, neboÈ je zprostfiedkuje atraktivní pfiíbûh
o osudovém setkání dvou velk˘ch postav anglic-
ké historie: krále Jindfiicha II. a budoucího svût-
ce Tomá‰e Becketa. 
Hostující slovinsk˘ reÏisér Janez Starina se ve
své inscenaci soustfieìuje hlavnû na kompliko-
van˘ a v podstatû intimní vztah dvou muÏÛ, kte-
fií se snaÏí – kaÏd˘ po svém – v Ïivotû realizovat.
Sleduje hlavnû v˘voj tohoto vztahu, kter˘ po-
stupnû odkr˘vá dal‰í nadãasová témata. Becket

stojí na zaãátku po královû boku jako jeho kanc-
léfi, ale také jako vûrn˘ pfiítel v pitkách a milost-
n˘ch dobrodruÏstvích. Poté, co jej král dosadí na
post arcibiskupa, stávají se nûkdej‰í druhové za-
ryt˘mi nepfiáteli. Inscenace pak vypovídá také
o tom, jak sloÏitá je nûkdy cesta za poznáním se-
be sama i za odhalením svého místa v Ïivotû. 
Navzdory své délce se inscenace zadírá pod

kÛÏi. Je to zvlá‰tû zásluhou hereck˘ch v˘konÛ,
mezi nimiÏ dominují pfiedstavitelé ústfiední dvoji-
ce. Petr ·tûpán jako Jindfiich II. je muÏ pfiímoãa-
rého my‰lení, kter˘ jedná pudovû, protoÏe má
moc, ale nemá patfiiãné vzdûlání ani noblesu.
Becketa trestá, aãkoliv ho stále miluje,  protoÏe
mu to velí uraÏená je‰itnost. Petru ·tûpánovi se
také podafiilo vyjádfiit královu rozporuplnost
v tom, Ïe z jeho strany nejde ve skuteãnosti
o vztah pfiátelství, ale o jak˘si zvlá‰tní typ roz-
maru ãi posedlosti. Nejednoznaãnou postavu vy-
tvofiil rovnûÏ Petr Gazdík v Becketovi. Ten nejpr-
ve toleruje svému králi jeho vrtochy, jako du-
chovní v‰ak v sobû objevuje pfiirozen˘ klid a se-
bekontrolu. Z rozmafiilého kumpána v radován-
kách se postupnû stává asketa, jenÏ hájí ãest
BoÏí i za cenu vlastní zkázy.    
A je‰tû jeden dÛvod, proã se vyplatí brnûnského
Becketa vidût. Vedle hereck˘ch kreací jsou to e-
fektní v˘tvarné obrazy, které reÏisér vytváfií s po-
mocí dÛmyslného svícení a hlavnû náznakové
scény, kterou navrhl pfiední slovinsk˘ scénograf
JoÏe Logar. KdyÏ se oba protagonisté naposledy
setkávají, v˘mluvnû jejich tûla obklopuje mrazivá
mlha, a kdyÏ  Becket na konci druhého dûjství
zasedá k hostinû s pozvan˘mi chudáky, pfiipomí-
ná to obraz poslední veãefie JeÏí‰e s uãedníky.
Inscenace tak dostává punc pÛsobivé podívané,
coÏ v souãasném divadle zdaleka není samo-
zfiejmost. 

David Kroãa, âesk˘ rozhlas 3 - Vltava

BRNùNSKÉ PTÁKOVINY PODLE ARISTOFA-
NA JSOU PANOPTIKUM SOUâASNOSTI
Ptákoviny podle Aristofana poprvé reÏíroval
Stanislav Mo‰a v praÏském Národním divadle
v roce 1989. Tam se také dal poprvé dohromady
s muzikantem Zdenkem Mertou, se kter˘m po-
tom nastartovali veleúspû‰nou spolupráci na
mnoha dal‰ích muzikálov˘ch dílech. Tam se ta-
ké setkal s Jifiím Îáãkem, s básníkem, kter˘ byl
pfiizván ke spolupráci tehdej‰ím fieditelem ND
Milanem Luke‰em. A byla to ‰Èastná volba,
‰Èastná spolupráce.
Ptákoviny se nejednou na na‰ich scénách reali-
zovaly v rÛzn˘ch textov˘ch verzích. Ale aÏ hrav˘
básník Jifií Îáãek jim dal tu správnou satirickou

pfiíchuÈ, jednoduchou srozumitelnou
mluvu, vÏdy plnou vtipné obraznosti.
Îáãek je zvlá‰tním ãesk˘m fenomé-
nem. Je ãten i v dobû totálního neãtení
básní. A nejenom jako autor pro dûti,
i kdyÏ v této oblasti jeho tvorba pfievlá-
dá. Je mistrem aforismÛ, epigramÛ,

vtipn˘ch sdûlení, tedy je pro satiru vlastnû pfie-
durãen. 
KdyÏ se reÏim „budovatelÛ nov˘ch zítfikÛ“ zhrou-
til, kdekdo byl pfiesvûdãen (nejenom Satinsk˘),
Ïe nebude z ãeho si dûlat srandu. Pfiesnûji – Ïe
nebude proti komu ji dûlat. ProtoÏe satira je vÏdy
proti nûãemu a to nûco satiru pohlavkuje a tím je
to je‰tû legraãnûj‰í. Je to takov˘ smích pfies slzy.
Nebo nejdfiív smích a pak slzy. Jan Werich v roz-
hlasov˘ch rozhovorech z roku 1978 citoval
Brechta – „pr˘ je ne‰Èastná krajina, která nemá
své blázny a je‰tû ne‰Èastnûj‰í ta, které je potfie-
buje.“ A nebyl by to Werich, kdyby v té dobû ne-
dodal, Ïe âeskoslovensko má akutní nedostatek
bláznÛ… On to vÏdycky dokázal fiíct tak, aby hlí-
daãi ideologie byli nejistí a nevûdûli, zda kritizuje
nebo chválí. A to bylo také kouzlo kritického hu-
moru Ïijícího v totalitním reÏimu. 
Atribut zakázané kritiky vymizel, satira v‰ak ni-
koliv. Smûjeme se mnohem svobodnûji, uÏ se
neohlíÏíme po publiku, zda tam nesedí nûkdo,
kdo si v‰e usilovnû zapisuje a snad si pozname-
nává nejenom texty, ale i lidi, ktefií se smûjí. To
tedy nehrozí. Ale satira má Ïivnou pÛdu stále
a v souãasnosti snad více neÏ kdykoliv pfiedtím.
Stanislav Mo‰a v krásném a pfiehledném bulleti-
nu k brnûnské inscenaci pfiiznává, Ïe hned po
sametové revoluci ho Merta pfiemlouval, aby se
pustili v Brnû do Ptákovin, on v‰ak váhal, zda ta
kfiehká demokracie snese takovou „atomovku“.
Ov‰em dnes (rád zacituji doslovnû) „…existuje-
me v ãase, kdy vládne omezenost bez fantazie,
panuje nedostatek tolerance, pûstují se teorie,
které se vymknuly kontrole, jsme oblbováni
prázdnou rétorikou, uchvatitelé moci mají jako
jediní patent na pravdu a pfii tom podporují pou-
ze a jedinû zkostnatûl˘ systém.“ Ach jo, urãitû
ani Mo‰a v roce 1990 netu‰il, jak ostfie budeme
naladûni na mocenské struktury souãasnosti.

NAPSALI O NÁS
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Objevuje‰ se v mal˘ch rolích v celé fiadû in-
scenací. âím je pro tebe hraní?
A to já zase hraju rád. Moc to neumím, ale kdyÏ
je nûkde nûjaká díra, fieknou si: postavíme tam
Zádûru. Dûlal jsem nedávno inventuru majetku
a zjistil jsem podle ãísel inscenací, Ïe jsem tady
v MdB ztvárnil devûtadvacet zajisté nezapome-

nuteln˘ch rolí. Jo jo, jsem na jevi‰ti rád, jak
v divadle, tak s kapelou.
Má‰ kapelu?
No jasnû, v˘bornou. To tady taky mÛÏu fiíct?
Urãitû.
Abych pak nemusel kleãet na hrachu.

KDYÎ JE NùKDE DÍRA, 
POSTAVÍME TAM ZÁDùRU
Mistr jevi‰tû Jarda Zádûra je ãlovûk rene-
sanãního rozmachu. O práci se se mnou na 
obûdû v Nekoneãnu moc bavit nechtûl, tak
jsem vyzvídal, co ho baví. A vypadlo toho na
mne poÏehnanû. Od vyplÀování hereck˘ch dûr

na jevi‰ti pfies kapelu Dûti kapitána Morgana
aÏ po chov sov pálen˘ch, psÛ a holubÛ.
Vzpomene‰ si na nejsloÏitûj‰í scénu, kterou
jste museli stavût?
Asi bych neumûl fiíct, která byla nejsloÏitûj‰í.
KdyÏ jsem sem v devadesátém ãtvrtém roce pfii-
‰el, dûlal tady Petr Vesel˘ Obraz Doriana Graye.
To byla na starém jevi‰ti hromada plechu. Se
Standou Mo‰ou a Emilem Koneãn˘m jsme pro
zmûnu stavûli regulérní stodolu na pohádku
Legenda a Haniãce Bure‰ové dodnes kluci staví
pavlaãák na Tfii mu‰ket˘ry jako repliku toho, ve
kterém vyrostla. Tak mû napadá… taky mohla
dospívat v klá‰tefie.
KdyÏ se v roce 2004 otevírala Hudební scéna,
jak˘ to pro vás techniky byl rozdíl v práci?
Na Hudební scénû se to dûlá trochu jinak. Víc
techniky, víc oleje.

JAROSLAV 
ZÁDùRA

RODINNÉ ST¤ÍBRO

S Martinem Havelkou,
Pavlou Vitázkovou 

a Igorem Ondfiíãkem 
v dramatu Pfielet nad

kukaããím hnízdem, 
reÏie: Zdenûk âernín
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(smích) Jo, mám kapelu, která se
jmenuje Dûti kapitána Morgana,
a dûláme autorské vûci na texty
Milana Kozelky a Pavla AmbroÏe.
Myslím, Ïe je to povedená vûc.
Vlastnû to vím, je to sakramentsky
povedená vûc.
Na co v kapele hraje‰?
Celá ta vûc vznikla tak, Ïe jsme si
s Ivanem Manolovem fiekli, Ïe bu-
deme v Dûckách hrát kaÏd˘ na ná-
stroj, kter˘ nám není vlastní, a tak
se stalo, Ïe zpívám, kfiiãím, ‰eptám
a tanãím. A to samozfiejmû v˘bor-
nû.
TakÏe Mûstské divadlo Brno ne-
jsou jen All X... Kolik rolí má‰
v souãasné dobû na repertoáru?
Jsou to kluci ‰ikovní… Já jsem teì
dostal pfiíleÏitost v Becketovi ztvár-
nit roli smradlavého nuzáka, roli ‰i-
tou na míru, které jsem se ujal v˘-
bornû.
Jaká je vÛbec skladba tv˘ch rolí? Na které
nejrad‰i vzpomíná‰?
Moc rád jsem mûl pana Scanlona v Pfieletu nad
kukaããím hnízdem, Rasputina v Mistrovi a Mar-
kétce a medvûda ve Sbohem, lásko. Myslím brt-
níka, toho ledního jsem hrál v Gorilách proti ma-
fii.
Jsi v Mûstském divadle od roku 1994, tedy
‰estnáct let. Je tu nûkdo sluÏebnû je‰tû star-
‰í?
No u techniky jenom Dolfiãek… teda, pan
Hamala. Ten je v tomto baráku dobfie ãtyfiicet ro-
kÛ. Tak: ku zdraví, profesore.
Stíhá‰ sledovat, co se dûje v jin˘ch brnûn-
sk˘ch divadlech?
Abych se pfiiznal, moc do divadla nechodím. Ale
pfiesto chodím o tro‰ku víc neÏ ãlovûk, kter˘ není
divadelní. TakÏe: moc toho nevidím, ale hodnû
o tom sly‰ím. Není moc ãasu, mám hromadu ko-
níãkÛ a zálib a kamarádÛ.
Jaké koníãky to jsou?
Dûlám muziku, ze které mám radost, chovám
a úspû‰nû odchovávám sovy pálené, mám doma
tfii ovãácké psy, se kter˘mi pasu ovce, i kdyÏ má-
lo, mám nûkolik holoubkÛ diamantov˘ch, r˘Ïov-
níkÛ a kanárÛ, starám se o dvû koãky a nûkolik
kamarádÛ. Rád pfiijímám náv‰tûvy a poslední rok
se bavím scénografií.
Jak se chovají sovy pálené?
Sovy pálené se chovají tak, Ïe o tom nic moc ne-
ví‰ a jednoho krásného dne získá‰ sovu pálenou.
Jako jsem já získal Julãu. A protoÏe je to ohroÏe-
n˘ druh, snaÏí‰ se ji chovat co nejlíp. âasem jí
pfiiveze‰ sováka, kterého jsem nemohl pojmeno-
vat jinak neÏ Jura, protoÏe kdyÏ sovák, tak Jura.
A oni ti pak vysedí a vyvedou mladé. Pro mne je
sova pálená ten nejkrásnûj‰í pták na svûtû.
A moudr˘. KdyÏ dá‰ sovû naÏrat, tak ti neuletí,

protoÏe ví, Ïe by si musela lovit sama. Julãa by
uletût mohla, ale nemá dÛvod. Dravec je totiÏ od
pfiírody lenoch – kdyÏ nemusí, nechce se mu nic
dûlat. TakÏe kdyÏ dá‰, tak má‰. Ve dne spí a od-
poãívá, veãer loví. Julãa je úplnû ochoãená, sa-
mec Jura je úplnû divok˘. Proto se jim asi spolu
tak dafií.

Honza ·mikmátor, foto: jef Kratochvil
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S Petrem
·tûpánem
v dramatu 
Smrt Pavla I., 
reÏie: 
Hana 
Bure‰ová
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Ono to má vÏdy stejn˘ algoritmus, jisté dimenze
dûjin se opakují, a s tím se po sametové euforii
jaksi nepoãítalo. Opût dám radûji slovo reÏiséru
Mo‰ovi: „Demokracie je zneuÏitelná, zvlá‰tû
v na‰í banánové republice, protoÏe nám nikdo
vãas nepfiipomnûl, Ïe je tfieba ji bránit pfied de-
magogy a mafiány. A dokonce i pfied jejími vlaj-
kono‰i. I kdyby moc nekorumpovala, dokáÏe ãlo-
vûka zblbnout natolik, Ïe se zaãne povaÏovat za
génia, kterému ostatní nesahají ani po kotníky.“
I proto má satira dnes své místo na jevi‰ti. Proto
je dobré smát se tûm Aristofanov˘m postavám
a smát se i sami sobû. ProtoÏe smích oãi‰Èuje.
Vûnujme se koneãnû samotné inscenaci na
Hudební scénû Mûstského divadla v Brnû. Je to
divadlo, které mluví, tancuje a zpívá, navíc je‰tû
ve ver‰ích. âili podle kategorizace pana profe-
sora Osolsobû by to mohl b˘t muzikál. Ale auto-
fii takov˘ podtitul dílu nedali. Je to hudební diva-
dlo s osmnáctiãlenn˘m orchestrem, s v˘bornou
vtipnou hudbou Zdenka Merty, s taneãními scé-
nami, ale je to pfiedev‰ím satirická inscenace.
Inscenace s nadhledem. Chybí jí sentiment mu-
zikálu (Oklahoma), jeho komiãno (Hello, Dolly!)
ãi tragiãno rozuzlení (West Side Story). Je to po-
dívaná plná humorn˘ch metafor a moudrosti,
která tu satirickou srandu vÏdy doprovází. 
Nûmeck˘ scénograf Christopher Weyers, se kte-
r˘m Mo‰a spolupracoval uÏ na muzikálu Bídníci,
vytvofiil pro Ptákoviny opravdu praktickou jedno-
duchou scénu. Choreografie Anety Majerové vy-
cházela z Mo‰ovy poetiky lidí – ptákÛ, ãemuÏ 
úãinnû dopomohly kost˘my. Andrea Kuãerová
nenavrhla ony okfiídlené postavy, jaké se
v Aristofanov˘ch Ptácích vût‰inou objevují. Ptáci
se tentokrát projevují pfiedev‰ím brilantním pohy-
bem, kterému dává kost˘m volnost.
A jsme u herectví. Vyslovenû jsem cítil, jakou dû-
laly postavy ptákÛ hercÛm radost. Vidûl jsem je-
nom jedno obsazení (hodnû postav je alternova-
n˘ch), ale kreace Karla Mi‰urce (Dudek), Jána
Jackuliaka (Sup), Terezy Martinkové (KoÀadra)
nebo Slepice Zdeny Herfortové byly prostû vyni-
kající. Paní Herfortová svou roli rozbûhla v in-
farktovém tempu, ãímÏ mnoha divákÛm moÏná
pfiivodila nebezpeãí infarktu, zapfiíãinûného zá-
chvaty smíchu. Také dal‰í obyvatelé ptaãí fií‰e
byli rozko‰ní sv˘m rozh˘báním a onomatopoic-
k˘m ozvuãením postav: Havran Luká‰e Vlãka,
Blboun nejapn˘ Vojtûcha Blahuty, Jedliãkové
Vrána nebo Novotného P‰tros. Kosice Katefiiny
Krejãové a PlameÀák Gabriely Karmazínové…
a to jsem urãitû na nûkoho zapomnûl, omlouvám
se. Celá ptaãí fií‰e byla fajn. Rozradostnûná po-
hybem na scénû, tou v‰udypfiítomnou srandou. 
Také postavy lidí ãi bohÛ byly nádherné.
Primabrachos Martina Havelky a Doufalion
Tomá‰e Saghera, to byly prototypy ãlovíãkÛ, kte-
r˘ch se zmocnila nemoc z moci. Nebo
Prométheus Jana Apolenáfie, Héraklés Viktora
Skály (kter˘ byl také inspektorem ãi lobistou).
V‰echen ten pestr˘ kaleidoskop antick˘ch hrdi-

nÛ, star˘ch tu‰ím 2400 let, to bylo panoptikum
na‰ich souãasníkÛ, to jsme byli my. A v tom je
nejvy‰‰í hodnota díla. 
V socialistick˘ch úvodech k televizním inscena-
cím se vÏdy fiíkalo, Ïe hra nastavuje kfiivé zrcad-
lo, tfieba burÏoazním pfieÏitkÛm nebo kapitalistic-
ké zkaÏenosti. Nikdy jsem nechápal, proã to „kfii-
vé“ zrcadlo. Proã ne normální. ProtoÏe to tak vût-
‰inou je a bylo. I Ptákoviny podle Aristofana
dnes nastavují zrcadlo. Takové obyãejné, ve kte-
rém se mÛÏeme vidût. My v‰ichni. Ti co chtûjí o-
statním vládnout, i ti, co po sobû dobrovolnû
a z blbosti nechají ‰lapat.
BlíÏíme se k svobodn˘m volbám. Tato inscenace
Ptákovin urãitû nebyla mínûna jako pfiedvolební
pfiíspûvek. Její satira je nad v‰emi volbami a na-
víc, dramaturgick˘ plán se vût‰inou nemûní tak
nakvap, jako se mûnily svrhnutím vlády a roz-
hodnutím Ústavního soudu volební termíny.
Zajímavé – divadlo je stabilnûj‰í institucí, neÏ
stát. Ale ono zrcadlo nám, voliãÛm, pfiece jen
Ptákoviny nastavují. Budeme se chovat jako ti
pitomci z ptaãí fií‰e? Nemáme náhodou o nûco
vût‰í mozky neÏ ptáci? Nemûli bychom ty mozky
koneãnû zaãít pouÏívat? 
To je také odkaz Ptákovin podle Aristofana.
A patfií za to dík v‰em, ktefií se na nich podíleli.

Peter Stoliãn˘, www.musical-opereta.cz, 
27. 4.2010  

PTÁKOVINY MAJÍ CO ¤ÍCT 
I PO DVACETI LETECH 
Mûstské divadlo Brno vsadilo na staronovou hu-
dební politickou satiru Ptákoviny podle
Aristofana. Autor a básník Jifií Îáãek, hudební
skladatel Zdenek Merta a reÏisér Stanislav Mo‰a
se s odstupem dvaceti let vrátili k textu, kter˘ se
prvního uvedení doãkal v praÏském Národním
divadle. Nûkolik mûsícÛ pfied pfievratem tento
kousek, v nûmÏ zaznûla i karikovaná ptaãí
Internacionála, rozãefiil vody socialistického di-
vadelnictví. KdyÏ se po Listopadu reÏim ocitl na
lopatkách, Îáãkovy Ptákoviny stáhli z repertoá-
ru. Kouzeln˘ paradox tohoto umrtvení inscena-
ce: divadelníci mûli po v˘mûnû politického systé-
mu strach, aby titul lidé nechápali jako parodii na
sametovou revoluci.
Vstupovat do stejn˘ch vod v Ïánru politické sati-
ry je riziko. Zasmrádlá ‰vanda je ten nejprud‰í
divadelní jed. A v této dramaturgické optice je ra-
dostn˘m zji‰tûním, v jak v˘teãné kondici ÎáãkÛv
scénáfi zÛstal. Básník samozfiejmû udûlal pár
kosmetick˘ch úprav (z Veksláka se kupfiíkladu
stal moderní Ïivoãi‰n˘ druh Lobbista), ale satira
vycházející z díla Ptáci komediografa Aristofana
zÛstala trefná a srozumitelná.
Karikatura politick˘ch tahounÛ
Pfiíbûh dvou athénsk˘ch obãanÛ, ktefií obratnou
manipulací ovládnou ptaãí fií‰i a natáhnou do ní
ty nejhor‰í lidské prototypy, je i ve své nové vari-
antû v˘mluvnou legrací. Na pa‰kál pfiijde vele-
strana s ptákem v erbu i její pfiímí konkurenti,
z jevi‰tû se snesou karikatury tuzemsk˘ch poli-
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tick˘ch tahounÛ. Sarkastick˘ obrázek má
v Mo‰ovû reÏii cit pro míru (naráÏka na ãeské
spoluobãany ãekající na svÛj bezpracn˘ Ráj
v Kanadû bude moÏná pro nûkoho ãirou xenofo-
bií). Inscenace Ptákoviny pfied diváka na‰tûstí
nestaví jen pohádkovou metaforu o korumpová-
ní kdysi svobodného ptactva. Právû naráÏky
z tuzemské souãasnosti jí vracejí Ïivot a rámují
i dÛvod její stávající existence.
Nekomplikovaná a pfiímá zábava sedí publiku
tak, Ïe není nouze o potlesky na otevfiené scé-
nû. ÎáãkÛv mistrn˘ monolog ukvákané slepice
v Ïivelném podání Zdeny Herfortové je více neÏ
inscenaãním bonbonkem. Je strhující hereckou
erupcí, podobnû jako v˘kon Michala Isteníka,
kter˘ coby Holub ironizuje celé ãeské plémû.
Martin Havelka jako hlavní kumpán Primabra-
chos si s jedovatou jízlivostí a pobaven˘m nad-
hledem vychutnává svoje dílo zkázy.
Diváck˘m záÏitkem je scéna Christophera
Weyerse i kost˘my Andrey Kuãerové, která
k charakterizaci ptákÛ nápaditû vyuÏila líãení.
Pfiedvádûné studie pohybu ptaãí fií‰e jsou také
hereck˘m kofiením veãera s Mertov˘m zajíma-
v˘m hudebním doprovodem.
Bezmála operetní zábava by snesla i drsnûji gra-
dovan˘ konec. Pfied ptáky okradené o svobodu
i budoucnost se snese obrovská síÈ. Jsou lapeni
v kleci nesmlouvavého diktátu. Tento hrÛzn˘ vy-
kfiiãník v‰ak inscenace v˘mluvnûji nevymodelo-
vala. I tak se v Ptákovinách na ãeská jevi‰tû zá-
sluÏnû vrátil ohroÏen˘ a bezmála vymírající Ïánr.  

Lubo‰ Mareãek, MF Dnes, 5. 5. 2010

SVùT, VE KTERÉM ·ËASTNÉ ZÍT¤KY 
ZAâALY UÎ VâERA 
Muzikál Mûstského divadla Brno Ptákoviny
podle Aristofana vrací na jevi‰tû politickou sa-
tiru a lidovou zábavu, která pobaví a neurazí
Návrat kabaretní politické satiry na ãeská jevi‰tû
zprostfiedkovala nejnovûj‰í premiéra Mûstského
divadla Brno. ReÏisér Stanislav Mo‰a pro
Hudební scénu oprá‰il ver‰ovanou hru Jifiího
Îáãka Ptákoviny podle Aristofana, kterou poprvé
nastudoval uÏ v ãervnu 1989 na Nové scénû
v Praze.
Právû v boufilivé „pfiedrevoluãní“ sezonû vznikla
dodnes plodná umûlecká spolupráce Mo‰i s hu-
debním skladatelem Zdenkem Mertou, kter˘
k inscenaci tehdy sloÏil hudbu. A to pfiíjemnû
chytlavou a melodickou, kterou teì v Brnû je‰tû
víc okofienil zvuk osmnáctiãlenného Ïivého or-
chestru. Tfieba taková Ptaãí Internacionála vylo-
Ïenû nutí pobrukovat si do rytmu.
Humor a nadsázka
Lehk˘ a sviÏn˘ ráz inscenace urãuje hned úvod-
ní pfiíchod titulních hrdinÛ ze svûta lidí, athén-
sk˘ch uprchlíkÛ Primabrachose a Doufaliona.
Vysnûnou zemi Tramtárii, do níÏ touÏí „utéct od
lidí, ktefií lÏou, soudí se, kradou a závidí“, zaãína-
jí hledat na schodech v hledi‰ti. Dorazí aÏ na for-
bínu a teprve po chvilce se za nimi rozevírá scé-
na Christophera Weyerse, která díky nasvícení

pÛsobí aÏ pohádkovû snovû. Nûmeck˘ scéno-
graf rozdûlil prostor mezi bohy a lidmi velk˘mi sí-
tûmi, po obfiích nafukovacích skluzavkách zase
umoÏnil efektní pfiíchody hercÛ na jevi‰tû.
Atmosféra humorné nadsázky se s postupujícím
dûjem a budováním nové boÏí–ptaãí–lidské fií‰e
Mrakoptakohrad mûní v nelítostn˘ boj o moc.
Kde na zaãátku stály sliby, pomalu nastupuje
diktatura. Díky Îáãkovû novému pfiebásnûní
a aktualizaci více neÏ dva tisíce let starého
Aristofanova textu se hra vyjadfiuje k ne‰varÛm
souãasnosti. V textu se tak doãkáme naráÏek na
nejednu událost, která h˘bala nebo pofiád h˘be
na‰í spoleãností – za v‰echny jmenujme ales-
poÀ kauzu Kufiim.
Z politické satiry se tvÛrci zámûrnû vyh˘bají br-
nûnské komunální sféfie a mífií rovnou do míst
nejvy‰‰ích. PfiestoÏe v inscenaci nezazní jediné
konkrétní jméno politika, adresáty naráÏek hravû
poznáte. Na pfietfies pfiijdou b˘valí i souãasní lídfii
dvou na‰ich nejsilnûj‰ích politick˘ch stran
(„Roztaje jak figurína z vosku, aÏ pozná sílu mé-
ho sexy mozku.“; „Neznají bázeÀ ani hanu,
a mají mocnou ptákostranu.“; „S tím opravdu, ale
opravdu nesouhlasím.“). A potlesky na otevfiené
scénû trefnû dokazují, Ïe na politickou satiru
proná‰enou z jevi‰tû sly‰í diváci dnes stejnû ja-
ko pfied dvaceti lety. Hlavní role Primabrachose
nedovolí Petru Gazdíkovi ani na chvilku opustit
jevi‰tû: vystupuje buì jako pfiím˘ úãastník dûje,
nebo jeho pozorovatel. 
Hejno ptákÛ ztvárÀuje v alternacích skoro cel˘
muzikálov˘ soubor, kterému kost˘mní v˘tvarnice
Andrea Kuãerová obstarala jen lehké zvífiecí at-
ributy pomocí zobákÛ, chocholÛ na hlavû, paruk,
masek a líãení. KaÏd˘ herec potom dotvofiil „své-
ho ptáka“ vlastním specifick˘m pojetím, které
v davovém ptaãím mumraji prezentoval opako-
van˘mi pohyby nebo obliãejov˘mi tiky. Na her-
cích je po celou dobu vidût, jak si role uÏívají
a baví je.
Mrakoptakohrad
V divácky vdûãn˘ch kreacích se navíc bl˘sknou
nemakaãenko Zdenûk Junák, lobista Igor
Ondfiíãek, tluãhuba Jan Apolenáfi i fízl Jaroslav
Matûjka, nároãn˘ slepiãí v˘stup zase znamenitû
„vystfiihne“ Markéta Sedláãková.
Muzikálov˘ soubor Mûstského divadla Brno uÏ
pfied lety vystavûl na jevi‰ti Babylonskou vûÏ
a s její pomocí se dotkl nebe. Teì stvofiil mocn˘
Mrakoptakohrad a dotkl se neduhÛ na‰í spoleã-
nosti. Îáãkovy, Mo‰ovy a Mertovy Ptákoviny
podle Aristofana vrací na jevi‰tû politickou satiru
a lidovou zábavu, která v‰ak neklesá na úroveÀ
lascivních fórkÛ. Naopak nenásilnû pobaví
a neurazí. Jen kdyby tak je‰tû ‰lo i do souãas-
n˘ch pomûrÛ aplikovat závûr inscenace a na‰e
politická scéna by se dala nûkdy zavfiít do klece.
Pak bychom si mohli jako Primabrachos ulevit:
„Tak, a je po ptákách!“

Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník, 28. 4. 2010 
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S Jakubem Przebindou
v muzikálu Probuzení jara, 

reÏie: Stanislav Mo‰a

S Lenkou Janíkovou 
v muzikálu Hello, Dolly!, 

reÏie: Gustav Skála

V muzikálu Probuzení jara, 
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Lenkou Bartol‰icovou 
v muzikálu Mozart!,
reÏie: Stano Slovák

S Michalem Prostûjovsk˘m, Michaelem Kunzem,
Stano Slovákem, Sylvestrem Levayem 

a Du‰anem Vitázkem

S Radkou Coufalovou 
v pohádkovém muzikálu 
Snûhurka a 7 trpaslíkÛ,
reÏie: Stano Slovák

S Alenou Antalovou 
v muzikálu Hello, Dolly!, 
reÏie: Gustav Skála

V muzikálu Mozart!,
reÏie: Stano Slovák
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V muzikálu Hello, Dolly!, 
reÏie: Gustav Skála

S Igorem Ondfiíãkem,
Petrem Brychtou
a Robertem Jíchou
v muzikálu 
Sny svatojánsk˘ch nocí, 
reÏie: Stanislav Mo‰a
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DOKONAL̄  SVATEBNÍ, P¤ÍVùSEK KULOV¯
Nedostává-li se vám v poslední dobû smíchu, na
Dokonalou svatbu do Mûstského divadla Brno  si
rozhodnû zajdûte. Je typem komedie, kde v˘-
born˘ námût a do detailu promy‰lené dialogy
„fidlají“ jen druhé housle v porovnání s hereck˘-
mi v˘kony. Nûkolik úvodních rozpaãit˘ch minut,
kdy se nemÛÏete pfiedev‰ím v hraní Hany
Holi‰ové zbavit pocitu nucenosti, je na‰tûstí
rychle vystfiídáno situaãní smr‰tí a pfiíchodem
dal‰ích hercÛ. O to víc si uÏijete citlivû zahranou
postavu pokojské July. Lucie Zedníãková, nová
ãlenka souboru, znamená totiÏ pro Brno nepo-
chybnou posilu. 
Milan Nûmec – Bill s poklopcem dozadu – skles-
le poskakuje po prknech  Mûstského divadla,
a kdyby se v tu chvíli pfied ním místo jeho bu-
doucí  divadelní manÏelky Rachel (Lenky
Janíkové) objevili pfiíslu‰níci dopravní policie, ur-
ãitû by jim „pûknû“ nad˘chal. O moc líp na tom
není ani svûdek (Petr ·tûpán), BillÛv kamarád
Tom. JenÏe ten na rozdíl od Ïenicha strávil noc
v hotelovém pokoji sám a o to ve hfie pÛjde.
Billova rozluãka se svobodou se zkrátka trochu
nepovedla. Co nepovedla, ona se pûknû zvrhla!
KdyÏ se Bill ráno probudí vedle  neznámé Ïeny
a jeho nastávající uÏ klepe na dvefie novoman-
Ïelského apartmá, prÛ‰vih je tu. Kam teì na-
rychlo s Judy, to uÏ se budete muset dozvûdût
v hledi‰ti sami! 
Je to jednoduchá scéna Jaroslava Milfajta, kte-
rou bravurní Milan Nûmec sv˘m klukovsk˘m
spontánním vtípkem je‰tû pfiekroãil nad pÛvodní
prostou funkãnost, je to bezpochyby skvûl˘ ti-
ming vtipÛ, dozajista také herecká sladûnost
pánské dvojice (Nûmec, ·tûpán) doplnûná velmi
dobr˘mi v˘kony ostatních hercÛ, co ãiní
z Dokonalé svatby i dokonalou podívanou. 

Pavel RÛÏiãka, Kult, kvûten 2010

KULTURNÍ KALEIDOSKOP 
Dal‰í pozornosti hodnou reprízou Mûstského di-
vadla na âinoherní scénû je Síla zvyku Thomase
Bernarda. Jde opût o renomovaného, kontro-
verzního rakouského dramatika. Nastavuje
Raku‰anÛm zrcadlo. ObviÀuje je z masové sym-
patie k nacizmu v minulosti. Dûj pfiíznaãnû poin-
tuje nûmeckou snahu po dokonalosti. ¤editel cir-
kusu nutí své podfiízené nacviãit SchubertÛv 
klavírní kvintet Pstruh. Jedná se o kultovní sklad-
bu nûmeckého romantizmu a byÈ Schubert 
nemûl s pozdûj‰ím v˘vojem nic spoleãného, stál
romantizmus za vznikem nacionalizmu. Za-
mûstnanci cirkusu samozfiejmû nejsou schopni
skladbu nacviãit, coÏ  vyvolává absurdní situace.
Jedná se o podobenství nûmeck˘ch dûjin první
poloviny 20. století, kdy stejná snaha po doko-
nalosti byla cestou do záhuby.  

Echo, 11. 3. 2010  

JEF A TINO KRATOCHVILOVI: LIDÉ BDùTE
Otec a syn, oba známí fotografové. MÛÏete, pro-

sím, na‰im ãtenáfiÛm prozradit, jak se vyvíjela
va‰e kariéra? Co vás oba vedlo k volbû vlastnû
dûdiãného povolání? 
Jef: Zdûdil jsem po otci, kter˘ prchl pfied bol‰e-
viky na západ, fotoaparát. Bylo to vlastnû to je-
diné, co mi po nûm v dobû dospívání zÛstalo.
Olej do motoru dolil také film reÏiséra
Antonioniho Zvût‰enina. Bylo in nosit po mûstû
fotobra‰nu, já na rozdíl od m˘ch vrstevníkÛ v ní
nenosil svaãinu, ale otcÛv fotoaparát. 
Tino: První kvalitní foÈák dostal do ruky mÛj o rok
star‰í brácha, ale nakonec nûjak skonãil u mne.
Táta jednou do‰el a fiíkal: „Támhle za plotem le-
Ïí zbouraná socha Stalina, bûÏ a vyfoÈ to nûjak,
aÈ je fotka do novin. Já pfies ten plot nepolezu.“
Tak jsem ‰el. Fotky pak vy‰ly v novinách a vy-
hrál jsem s nimi i nûjakou soutûÏ. Potom mi táta
fiekl: „Bude‰ fotograf, co bych s tûma v‰ema fo-
Èákama dûlal, nûkdo je musí zdûdit!“ Tak jsem
‰el na Stfiední ‰kolu umûleck˘ch fiemesel a pak
vystudoval Institut tvÛrãí fotografie v Opavû.
A bavilo mû to.“ 
TakÏe táta ti radí i pomáhá v práci...
Tino: Jasn˘, chovám k nûmu velk˘ respekt a ob-
div, co v‰echno dokázal. Vídáme se ãasto
v Mûstském divadle Brno, kde jsme oba zamûst-
naní. KdyÏ je nûjaká vût‰í zakázka, vût‰inou na
tom dûláme spoleãnû. Jsem rád, Ïe mû k foto-
grafii pfiivedl a Ïe to mûlo smysl. 
Tino, mÛÏe‰ zavzpomínat na své dûtství? Pfieci
jen jsi nevyrÛstal ve zcela bûÏné rodinû. 
Nemyslím si, Ïe by to bylo natolik odli‰né od 
ostatních, ale stûÏovat si rozhodnû nemÛÏu. Byli
jsme taková více kulturnû aktivní rodinka. Na
Mikulá‰e k nám chodil Bolek Polívka
s Franti‰kem Kocourkem a nûkdy se zdrÏeli
u nás doma i nûkolik dní nonstop. CoÏ bylo pro
mne s bráchou jistû zpestfiení. Ale dá se fiíct, Ïe
jsem polovinu dûtství strávil na venkovû s babiã-
kou. Jezdili jsme pravidelnû na chalupu u Nové-
ho Mûsta na Moravû. S tátou jsem od mala jez-
díval fotit jako asistent, vût‰inou jsem jenom ta-
hal bra‰nu, nebo drÏel nûjaké to svûtlo. Tehdy
jsem je‰tû vÛbec netu‰il, Ïe v budoucnu v tom
budu pokraãovat. Bydlím na Jaselské naproti
zdravotní ‰kole, kdyÏ tady je‰tû bydleli na‰i, tak
mûl táta ateliér s okny do ulice. KdyÏ jednou fo-
til skupinu Oceán, najednou se k na‰emu bytu
nahrnulo asi 40 holek a Ïadonily o podpisy.
Musel jsem jim otevfiít a poprosit je aÈ odejdou,
neuspûl jsem, ale asi jsem tenkrát zaãal zvaÏo-
vat, Ïe bych mohl b˘t fakt fotograf :-). 
Jefe, vy jste mimo jiné profesnû spojen s Mûst-
sk˘m divadlem Brno. Jak se vám pracuje zde,
na prknech, která znamenají svût? Máte v hle-
dáãku své „oblíbené hvûzdy“? 
Je to zvlá‰tní, kdyÏ sedím na poãáteãních zkou‰-
kách, kdy herci je‰tû v civilním obleãení nahazu-
jí aranÏmá, koukám jako blázen a napadá mû,
jak mohou dospûlí relativnû psychicky zdraví li-
dé, takhle neuvûfiitelnû blbnout. TûÏko zadrÏuji
smích, kdyÏ sleduji herce v triãku s heslem
Bouraã Ol‰an, jak v kraÈasech ‰krtí blond˘nu
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v teplákách. Pak herci obleãou kost˘my a pfiejdou na jevi‰tû, zázrakem se z nich
stanou lidé proÏívající velká dramata, uÏ to není k smíchu, ale se zadrÏen˘m de-
chem sleduji pfiíbûhy procházející staletími. Pracuje se mi tu úÏasnû.  
Tino, sly‰ela jsem, Ïe také obãas fotí‰ pro prezidenta Klause, fotil jsi Obamu, pa-
peÏe...,co zajímavého Ti tato práce pfiiná‰í? 
K práci pro Kanceláfi prezidenta republiky jsem se dostal pfies jednu agenturu,
kdyÏ jsem fotil náv‰tûvu prezidenta v Ostravû. Na Stodolní ãlovûk naváÏe kon-
takty, ani neví jak! Byla to velká v˘zva, protokol na Hradû je pfii náv‰tûvách tûch-
to osobností velice pfiísn˘. Od obleãení, vystupování aÏ po nûkolik vtefiin na pofií-
zení toho nejlep‰ího zábûru! Ale v‰ichni, kdo pracují na Hradû, jsou vût‰inou ve-
lice pfiíjemní. Jinak práce fotografa je zajímavá, i kdyÏ fotíte koncert skupiny své-
ho spoluÏáka, ale kdyÏ fiíkáte s˘r nûkolika prezidentÛm nebo papeÏovi, tak to uÏ
je fakt záÏitek. 
Jefe, mÛÏete zavzpomínat na dobu minulou? Jak se va‰í tvÛrãí práci na fotogra-
fickém poli dafiilo za komunistické éry? 
Ty jo, ani nevzpomínat! Estébáci vypustili pfies svoje konfidenty mezi lidi infor-
maci, Ïe fotím pro nû. Bylo to stresující a nebyla proti tomu Ïádná obrana, kluci
na Lenince z toho mûli prdel, mstili se mi za otce a str˘ce, ktefií pracovali
v Mnichovû proti bol‰evikÛm. Kde kdo jim na to skoãil. 
...a porovnat s dne‰ní dobou, pro ty, ktefií ji nezaÏili...
BoÏe, radûji neporovnávejte! Mám sice lustraãní osvûdãení, kter˘m mohu mávat,
ale také smutnû hledím na b˘valé dona‰eãe jak si dobfie Ïijí, a to je‰tû svoboda
není nikdy jistá. Tady bych volil slova, která marketingová parta kolem KSâ vlo-
Ïila do úst Gustavu Fuãíkovi. „Lidé bdûte!!!“ a pfiidal bych k tomu je‰tû „pro
Kristovy rány“. 
Vzpomínáte si na nûjaké fotografické dobrodruÏství, které vás zaujalo, pfiekvapi-
lo, nadchlo, nebo prostû vám utkvûlo v pamûti? 
Jef: Buhahaha, jednou rukou jsem kfieãovitû drÏel knipl a druhou fotoaparát,
kdyÏ jsme se fiítili na hlavu Sochy Svobody v pfiedpotopním rozhrkaném letounu
Cesna, z kterého nám bûhem startu upadly dvífika. Tino sedûl za mnou a dobfie
se bavil, místo aby mne fotil v tak komické situaci. Musím si postûÏovat, on mû
nikdy nefotí v komick˘ch situacích! 
Tino: Jsem si jist˘, Ïe na tuto otázku odpovíme stejnû, bylo to rozhodnû 11. zá-
fií 2001, kdy jsme byli zrovna spoleãnû v New Yorku! Jsem pfiesvûdãen, Ïe to bu-
de i na‰e spoleãná  v˘stava aÏ uplyne od této tragédie 10 let. 
Co musí bezpodmíneãnû ovládat dobr˘ fotograf? 
Jef: Pfiedpokládám, Ïe je dobré umût ovládat fotoaparát a základy kompozice,
asi to nebude ta odpovûì, kterou ãekáte, tak radûji fieknu, Ïe nevím. MoÏná mít
‰tûstí a zamilovat se do fotografie. 
Tino: V pfiípadû reportáÏní a dokumentární fotografie je to hlavnû otázka postfie-
hu a pfiipravenosti, je tfieba trochu pfiedvídat, co se bude dít a z kterého úhlu bu-
de nejlep‰í zábûr dfiív, neÏ ta situace nastane. Ale v nûkter˘ch pfiípadech ãlovûk
potfiebuje taky trochu ‰tûstí. Pfii focení napfiíklad v ateliéru dávám fotografovan˘m
objektÛm volnost, nerad nûkoho stylizuji, pak dochází  k tomu, Ïe snímky pÛsobí
nepfiirozenû, musí to vycházet pfiímo z lidí. 
Tino, nedávno ses stal otcem dceru‰ky Amálky, zmûnilo to TvÛj Ïivot? Jak se cí-
tí‰ jako „táta“?
Tino: Je to nádhera, samozfiejmû malinko vût‰í sousto, neÏ jsem si pfiedstavo-
val. Na‰tûstí mû volná pracovní doba umoÏÀuje s ní trávit hodnû ãasu. ProtoÏe
jsem ale emancipovan˘m otcem, nenechávám v‰echno na manÏelce a snaÏím
se hodnû pomáhat. ManÏelka totiÏ po pÛl roce na matefiské nastupuje aktivnû do
divadla, je tam zamûstnaná jako taneãnice a choreografka. A Amálka se stala
mojí nejãastûji fotografovanou modelkou. 
âím je pro vás oba Brno? Nenudíte se zde? 
Jef: Tínovi jsem radil, aÈ zÛstane v New Yorku, mûli jsme tam dobré konexe.
Nechtûl. Já jsem byl v roce 68 na stáÏi u firmy Kodak ve Stuttgartu, mÛj otec byl
senátorem a profesorem na univerzitû tamtéÏ, fiekl mi, aÈ zÛstanu, Ïe bude v‰e
uÏ jen pohádka. Nechtûl jsem. Tak jsme oba tady v Brnû a asi rádi (jestli ov‰em
nejsme oba tro‰ku na palici).  
Tino: Nuda v Brnû je pouze název Morávkova filmu, realita je úplnû jiná. Jezdím
pracovnû po celé republice, nûkdy trávím v jin˘ch mûstech i nûkolik dní a mám
moÏnost poznávat místní zábavu. Ale není mûsta jako Brno, kde kdyÏ vyrazí‰
sám do hospody, tak potká‰  tolik znám˘ch, Ïe má‰ nûkdy problém dojít domÛ
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pfied svítáním! Mám dokonal˘ pfiehled, co se kde dûje, vût‰inou se toho úãastním
s foÈákem na krku. Ale k pobavení nepotfiebuji nûjaké monumentální akce, tûch
si uÏiju dost v práci. Staãí mi malá hospoda, pár znám˘ch a dobré pivo! Mám
Brno rád a uÏ bych nemûnil...

Dita Branãíková, Moravsk˘ Metropol, ã. 6, roã. III, 7. 5. 2010

STANISLAV MO·A: VÍRA MÁ...
Nová kniha fieditele Mûstského divadla Brno a reÏiséra Stanislava Mo‰i je v˘bû-
rem písÀov˘ch textÛ, které dosud zaznûly v muzikálov˘ch inscenacích. Oti‰tûné
skladby, které jsou z posledního dvacetiletí, provází ilustrace Jifiího Eli‰ky. Ke
vzniku knihy Mo‰u vybídla profesorka ãeské literatury Drahomíra Vla‰ínová, kte-
rá k publikaci napsala pfiedmluvu. „Rozli‰uji divadlo jen na dva Ïánry, a to diva-
dlo dobré a nudné. Pomûr hudby a mluveného slova je mi  lhostejn˘. MoÏná pro-
to, Ïe si o lidské fieãi myslím, Ïe je taky hudbou. Není náhodou, Ïe ta nejvût‰í dra-
mata se pí‰í ve ver‰ích. A ver‰ není niãím jin˘m neÏ nádhernû rytmizovan˘m
a melodick˘m jazykem,“ fiíká Stanislav Mo‰a. Knihu vydávají Vûtrné ml˘ny. 

Rovnost, 30. 4. 2010

PATNÁCTÁ ROâENKA MùSTSKÉHO DIVADLA BRNO 
Kromû mûsíãníku Dokofián vydává Mûstské divadlo Brno pravidelnû kaÏd˘ rok
pro potû‰ení sv˘ch pfiíznivcÛ v˘pravnou roãenku. V leto‰ím roce je to jiÏ v pofia-
dí patnáctá, takÏe mÛÏeme oslavit její malé jubileum. 
Tato tradice vydávání skvûl˘ch roãenek navazuje na v˘znamnou publikaci diva-
delního recenzenta a teatrologa Zdenka Srny s podtitulem „Svûdectví diváka, re-
cenzenta, kritika a historika o Ïivotû jedné divadelní scény“: kniha PÛlstoletí
Mûstského divadla Brno byla vydána pfied ãtrnácti lety a od té doby pro‰el sou-
bor znateln˘m umûleck˘m v˘vojem, zformoval se a posléze dozrál v ojedinûlou
umûleckou instituci. 
Leto‰ní „jubilující“ roãenka se vyznaãuje v˘bornou faktografií, zdafiil˘mi umûlec-
k˘mi recenzemi, ale i pfiitaÏlivostí, s níÏ dokáÏe zaujmout pozornost kaÏdého ãte-
náfie. Seznamuje ho s umûleck˘m v˘vojem souboru a nesãetn˘mi divadelními
aktivitami v uplynulé sezonû a stává se také nezbytn˘m archivním materiálem
pro teatrology, herce, reÏiséry, v˘tvarníky, hudebníky i pro dal‰í generace.
Roãenka, stejnû jako v‰echny pfiedcházející, je dokonale zpracována a doplnû-
na v˘stiÏn˘mi fotografiemi „dvorního fotografa“ Jefa Kratochvila a Tina
Kratochvila ze zkou‰ek, inscenací, spoleãensk˘ch setkání, umûleck˘ch domá-
cích i zahraniãních zájezdÛ a dal‰í ãinnosti souboru a jednotliv˘ch ãlenÛ.
Tfiísouborové Mûstské divadlo Brno má za sebou dal‰í zdafiilou sezonu. Uvedlo
10 premiér, 235 pfiedstavení na âinoherní scénû, 196 pfiedstavení na Hudební
scénû, 18 pfiedstavení na zájezdech  v âeské republice a 180 pfiedstavení na za-
hraniãních scénách. Celkem je to úctyhodn˘ch 629 pfiedstavení. 
Pozoruhodné je Kalendárium Mûstského divadla Brno, kde v daném období, mû-
síc po mûsíci, se ãtenáfii podrobnû seznamují s divadelními i osobními událostmi
ãlenÛ souboru. V publikaci je uveden také seznam zamûstnancÛ a externích spo-
lupracovníkÛ divadla. Zasvûcené jsou kapitoly teatrologÛ, publicistÛ a kritikÛ 
J. ·otkovského, P. Stoliãného, V. Závodského, V. âecha, J. P. KfiíÏe, 
M. Weimanna, D. Kroãi, T. Hojzlara, V. Sladkého, L. Mareãka, ktefií komentují jed-
notlivé inscenace. Ondfiej Doubrava hodnotí „osmidenní maraton“ jménem
Dokofián a Helena Michková pfiipravila rozhovor s Petrem ·tûpánem, kterému
byla udûlena Cena Thálie 2007 v oboru muzikál, opereta. 
Mûstské divadlo Brno je umûlecká instituce, která se projevuje v˘teãn˘mi insce-
nacemi a divákÛm pfiiná‰í radost a pohodu. ¤editel Mûstského divadla Brno
Stanislav Mo‰a poznamenává v úvodu publikace: „...uÏ nemohu mluvit o zázra-
ku, kdyÏ otevíráte patnáctou publikaci peãlivû mapující ãinnost na‰eho – Va‰eho
Mûstského divadla Brno. Pfiesto v‰ak vûzte, Ïe tato dokumentaãní práce není
obvyklá ve svûtû, ani v âeské republice. Za to, Ïe ji mÛÏeme uskuteãÀovat, dû-
kujeme v‰em na‰im reklamním partnerÛm i moudrému zfiizovateli, kter˘m je
Statutární mûsto Brno. V‰e se jednou promûní v prach, v‰e jednou upadne v za-
pomnûní. Pfiesto je v‰ak pro tak kfiehké umûní, jak˘m divadlo odnepamûti je pro
fascinaci z neobyãejného, která mizí v okamÏiku svého zrodu, vytváfiet vefiejnou
pamûÈ ve formû právû takov˘chto knih.“

Eva ·lapanská, Kam, ã. 5/2010  
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Tisícovka divákÛ fandila na premiéfie v zámeckém areá-
lu mûsteãka Wiltz na hranici Arden pohádkovému muzi-
kálu Kráska a zvífie. Právû v Lucembursku zahájil soubor
velké evropské turné. Bûhem prázdnin bude tento popu-
lární muzikál hostovat v Nûmecku, Rakousku (Linec
a Klagenfurt), ·v˘carsku (Basilej) a Itálii. Dal‰í ãtyfii de-
sítky repríz odehraje t˘m Stanislava Mo‰i do Vánoc ve
Vídni, Mnichovû, Hannoveru, Saarbrückenu a Salz-
burgu. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a, choreografie: Igor Barberiç,
kost˘my: Andrea Kuãerová, v˘prava: Jaroslav Milfajt
a Petr Hlou‰ek.

Porota Divadelních novin udûlila 26. ãervna reÏiséru Stanislavu Mo‰ovi pfii
sobotním slavnostním programu v Komorní scénû Aréna v Ostravû, pfie-
ná‰eném Ïivû âT, Cenu Divadelních novin za sezonu 2009/2010 v oboru
hudební divadlo za jeho zinscenování muzikálu Probuzení jara.

„PÛsobivé svícení ve fortelné reÏii, syté hudební aranÏmá, nápaditá choreografie
a v‰echny pûvecké v˘kony dûlají z brnûnského Probuzení jara mistrn˘ divadelní
kousek. A také zar˘vající se diváck˘ záÏitek...“ L. Mareãek, MF Dnes

„Hudební scéna MdB o tfii patra pfievy‰uje v‰echno, co se u nás v muzikálu 
a operetû dûje. Po Tokiu, Riu, Sydney, Buenos Aires, Lond˘nû a dal‰ích evrop-
sk˘ch mûstech také v Brnû od premiéry 21. listopadu dráÏdí a dojímá pfiíbûh ro-
diãovského, ‰kolského a církevního v˘chovného drilu, a naproti tomu erotické-
ho zrání a kfiehkého poznání, coÏ v nepfiipravenosti a bezv˘chodnosti v prudérní
spoleãnosti mÛÏe vést aÏ ke smrti...“  J. P. KfiíÏ, Právo

KRÁSKA A ZVÍ¤E
Wiltz 23. 7. 2010
ReÏie: Stanislav Mo‰a

Obalka_zari2010  19.08.2010 13:42  Stránka 3



 

vítejte v nové divadelní sezonû! Soubor na‰ich premiér jsme vám jiÏ
nûkolikrát pfiedstavili a myslím si, Ïe vskutku je na co se tû‰it – obdob-
nû jako v sezonách pfiedcházejících a doufám, Ïe i v budoucnosti. Chtûl
bych se vám v‰ak dnes vyznat z toho, co je na tom pofiádání svátkÛ di-
vadelního umûní pro mû tím nejpodstatnûj‰ím. Tedy… kaÏdá inscena-
ce by mûla b˘t jiná a pfiitom stejnû nadmíru zajímavá, dobrodruÏná i las-
kavá… kaÏdá z va‰ich náv‰tûv, aÈ uÏ inscenací ãinoherních, ãi hudeb-
ních – muzikálov˘ch, se musí stát mimofiádn˘m záÏitkem. NeboÈ dobré
divadlo v nás v‰ech probouzí mnohdy dávno díky civilizaãnímu smogu
zaniklé rozliãné (nám jen tûÏko dostupn˘mi smysly popsatelné) touhy,
pfiání a radosti. Nûkteré pohnutky na‰í mysli a na‰ich emocí lze jen
komplikovanû popsat, pokud je to vÛbec moÏné, a tak nás v‰echny ty
vjemy z fascinujících divadelních produkcí, aniÏ bychom to vÏdy takto

vnímali, posilÀují. Nûkdy skrze bolest, kterou nám pfiiná‰í poznání o na‰ich slabostech… pozná-
ní, kterému rádi nastavujeme obû tváfie na‰í rozbolavûlé du‰e, neboÈ to, co zraÀuje, dodává od-
vahu. Odvahu i poznání. A tak nás divadlo posilÀuje – pfiesto, Ïe nám ubliÏuje, Ïe do nás bije, Ïe
nás t˘rá, stáváme se silnûj‰í – odváÏnûj‰í. âasto si dom˘‰líme, Ïe jsme vzdûlaní, Ïe uÏ v‰ech-
no víme, abychom se pak stydûli za to, jak nás opût divadlo zahanbilo. Mnohdy totiÏ uÏ jen di-
vadlo má sílu nás zkrotit a vysmát se na‰im po‰etilostem, a tak nám znovu rozvázat mysl, du‰i,

jazyk… a tím nám vracet na‰i neustále ztrácenou
pamûÈ.  

A to v‰e pro jediné: pro na‰i …! (neÏ to slovo, 
onen v˘znam obná‰ející, vyslovím, rád bych upo-

zornil na to, Ïe to není slovo ledajaké, byÈ se zdá b˘t banálním… promiÀte, ale jiné, lep‰í slovo
neexistuje)… pro na‰i radost! 

Nic více a nic ménû a hlavnû to v‰echno dohromady!

A nyní mi dovolte jedno osobní zamy‰lení: 1. srpna 1990 – tedy
pfied dvaceti lety jsem pfievzal zodpovûdnost nad na‰ím divadlem ja-
ko jeho umûleck˘ ‰éf. Myslel jsem si tenkrát, Ïe je to tak na dva…
maximálnû na tfii roky. (Chichichi…!) Vûzte, Ïe po celou tu dobu, kdy
jsem ten nejhlavnûj‰í zodpovûdn˘ za v‰echno, co se u nás dûje, tou-
Ïím po tom, abych byl tedy i tím nejspokojenûj‰ím divákem. B˘vám
jako malé dítû nad‰en˘ z kaÏdé úspû‰né inscenace, z kaÏdého vy-
dafieného aÏ uchvacujícího interpretaãního v˘konu a zároveÀ mû to
vÏdy radostnû zavazuje k tomu, abych v dal‰ím hledání tûch nejzají-
mavûj‰ích titulÛ dostál v˘sledkÛ na‰í pfiedchozí práce. A kaÏd˘ rok,
kdyÏ máme sesbíráno ten urãit˘ poãet inscenací, zkoumám sám skr-
ze sebe, zdali bych si je jako divák naplno uÏil, zdali bych dle v˘‰e
mnou stanoven˘ch aspektÛ byl strÏen, nad‰en, pfiekvapen, zaujat,
v dobrém rozãílen a vzru‰en. A tak, jako jsem mûl zpoãátku strach,
Ïe takov˘ch pfiedloh, které by mû následnû plnû uspokojily, je málo,
zjistil jsem ãasem, Ïe se stále pí‰e a stále znamenitû. V na‰em di-
vadle máte moÏnost v kaÏdém roce zhlédnout tolik novinek, kolik
Ïádné jiné divadlo v na‰em mûstû, v na‰í zemi, v Evropû nenabízí!
A právû v onom objevování nov˘ch atraktivních dûl nacházím to nej-
vût‰í dobrodruÏství a potû‰ení. A tak, jak jsem mûl kdysi strach, Ïe
vám za chvilku nebudu mít co nabídnout, vûzte, Ïe uÏ teì je vlastnû
hotov plán na sezonu pfiespfií‰tí a nûkolik dûl uÏ má své pevné mís-
to v sezonû 2012/2013.

Av‰ak text hry, její ojedinûlost, provokativnost i moudrost je pou-
ze jednou z ãástí celku – koneãného v˘sledku kaÏdé inscenace.
V procesu materializace textové pfiedlohy hrají tu nejv˘znamnûj‰í ro-
li herci a realizaãní t˘m – dá se to fiíci i naopak: realizaãní t˘m a her-
ci.  Kolegové, ktefií vytváfiejí realizaci, svornû hovofií o jinde nevída-
n˘ch podmínkách pro pfiípravu, v˘robu a zkou‰ení. A herci – zpûvá-
ci – taneãníci a muzikanti? Kde byste hledali
lep‰í, neÏ u nás!  

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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16. ročník

NEP¤EHLÉDNùTE!
Slavné drama 
Tennessee Williamse 
KOâKA NA ROZPÁLENÉ
PLECHOVÉ ST¤E·E. 
Vá‰eÀ a touhy, pfiízrak 
pfiibliÏující se smrti, 
nepochopení uvnitfi rodiny
a nemalá tuÏba po dûdictví
v inscenaci, kterou hrajeme
24. a 25. záfií na âinoherní
scénû. 

Nenechte si ujít ani pfiíbûh
pfiátelství i nenávisti 
v proslulé hfie 
BECKET ANEB âEST BOÎÍ, 
opravdovou diváckou 
lahÛdku s mimofiádn˘mi 
hereck˘mi pfiíleÏitostmi 
pro Petra ·tûpána 
a Petra Gazdíka v hlavních
rolích.
Hrajeme 29. a 30. záfií 
na âinoherní scénû.
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