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vážení divadelní Přátelé,
bûhem pár dnÛ bude otevfiena nová sezóna na‰eho divadla – sezóna, na kterou jsme se dlouho a peãlivû pfiipravovali, pro kterou jsme pro vás vybrali celkem deset nov˘ch titulÛ – premiér – inscenací, které vám,
jak pevnû vûfiím, pfiinesou mnoho nádhern˘ch umûleck˘ch záÏitkÛ, a to na obou na‰ich scénách, z nichÏ
kaÏdá navíc zaÏije v prÛbûhu této divadelní sezóny kulaté jubileum své existence. 4. fiíjna 2014 si na
Hudební scénû slavnostním rekapitulaãním koncertem pfiipomeneme, Ïe to bude právû deset let od jejího
otevfiení. A 14. ãervna 2015 budeme na âinoherní scénû vzpomínat a oslavovat 70 let (!) existence na‰eho
divadla, které vzniklo pod jménem Svobodné divadlo se sídlem na Gorkého ulici (naproti dnes vyhlá‰ené
pivnici Bláhovka). Názvy na‰eho divadla se v prÛbûhu ãasu mûnily ze Svobodného divadla na Mûstské a oblastní divadlo Brno (1949), Krajské oblastní divadlo v Brnû (1950) aÏ na dne‰ní Mûstské divadlo Brno.
Zvlá‰tní epizodou byl název Divadlo bratfií Mr‰tíkÛ (1954 – 1993). Dovolte, abych zavzpomínal na to,
jak na‰e divadlo k tomuto názvu pfii‰lo a proã jej opustilo. Za obûma tûmito akty lze nalézt mimofiádnou
brnûnskou divadelní osobnost, profesora Bofiivoje Srbu, se kter˘m jsme se, bohuÏel, pfied leto‰ními prázdninami navÏdy rozlouãili. Potkal jsem se s ním poprvé v rozhovoru po konkursu, kter˘ jsem pfied ním jako
pfied jedním z komisafiÛ absolvoval, abych mohl uãit herectví na JAMU i po devadesátém roce. Vyhledal mû
po mém vystoupení na chodbû akademie, poblahopfiál mi a rychle pfie‰el k meritu vûci – potfiebuje se mnou
váÏnû projednat jedno téma. V následujících nûkolika rozhovorech mû zapfiísahal, abych jako souãasn˘ ‰éf
Divadla bratfií Mr‰tíkÛ „nûco“ udûlal s tím ne‰Èastn˘m názvem, neboÈ uÏ nechce b˘t nadále svûdkem toho,
jak jeho „nápad z nouze“ nadále pfietrvává i v této nové – svobodné dobû. V‰e mi taky samozfiejmû osvûtlil.
Byl dramaturgem onoho Oblastního a krajského divadla, kdyÏ pfii‰el pfiíkaz „z vy‰‰ích míst“, Ïe se musí divadlo pfiejmenovat, a jak bylo tehdy v na‰í zemi zvykem, oãekávalo se „spontánní fie‰ení“, a to, Ïe se divadlo pfiejmenuje na Divadlo ZdeÀka Nejedlého stejnû jako v dal‰ích mûstech âSR. A dodal: „…a tak mû
v té nouzi napadlo, Ïe bychom se té hrÛze mohli vyhnout názvem Divadlo bratfií Mr‰tíkÛ. ZajíÏdûli jsme
tehdy hodnû mimo Brno na zájezdy i do vesnic, a tak se Mr‰tíci ujali a my si oddechli. JenomÏe mû to dodnes nedá spát. VÏdyÈ jsou to autofii jediné pozoruhodné, av‰ak naturalistické hry, na jejichÏ umûleck˘ a filozofick˘ odkaz se nedá navázat tak, jako je tomu tfieba u Mahena…“ Rád jsem jeho logickému pfiání se
sv˘mi kolegy vyhovûl a na‰e divadlo získalo v roce 1993 název, pod kter˘m jej dnes znáte, i kdyÏ v na‰ich
kofienech tvÛrãí práce, v na‰í míze umûleck˘ch v˘konÛ stále vévodí a je nanejv˘‰ hájeno ono slovo z názvu
pÛvodního: DIVADLO SVOBODNÉ.
A je‰tû zpátky pár slov k onûm desát˘m narozeninám na‰í Hudební scény – ptají se mû novináfii, jak˘
obzvlá‰tní dárek pfiipravíme divákÛm, tvÛrcÛm, interpretÛm a vÛbec v‰em, ktefií na‰i Hudební scénu milují… Odpovídám rád: „Ten nejdÛleÏitûj‰í dárek pro diváky a v‰echny ty dal‰í spoãívá pfiedev‰ím ve skuteãnosti, Ïe tato na‰e scéna funguje a Ïe za dobu své existence pfiedstavila sv˘m divákÛm 48 (!) inscenací,
mnohdy jinde nevidûn˘ch! V den v˘roãí (4.10.2014) se odehraje sumarizaãní slavnostní koncert a vyjde
i rozsáhlá publikace mapující onu desetiletou historii... A pak – dál budeme pfiipravovat a hrát inscenace
nové a, jak pevnû vûfiím, za stále nev‰edního zájmu na‰eho obecenstva tak, jak tomu bylo doposud. ByÈ je
krásné oslavovat, divadlo je tu pro své diváky pfiedev‰ím pro teì a pro pfií‰tû… Pro soudobé hudební divadlo se u nás i ve svûtû stále pí‰ou nová díla a stále je se na co tû‰it…!

Barbora Musilová

září
2014
cena 25,- kč

Za v‰echny kolegy z Mûstského divadla Brno se na v‰echny narozeninové i jiné bûÏné sváteãní divadelní dny plné zázrakÛ s va‰í úãastí tû‰í

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

DOKORAN_Obalka_zari_2014_Obalka_leden010 Q8 22.8.14 13:24 Stránka 3

Ivana Odehnalová, Svetlana Janotová a Viktória
Matu‰ovová na brnûnské hvûzdárnû pózovaly pro své
fotografie do foyeru.

Divadlo jiÏ popáté vyuÏilo unikátního prostoru brnûnského Biskupského dvora k uvedení inscenací
z reoertoáru a jedné novinky. Zahájení probûhlo jako obvykle za úãasti primátora statutárního mûsta
Brna – Romana Onderky.

foto: Tino Kratochvil

Tereza ·kodová zasedla v porotû 1. roãníku fotosoutûÏe s muzejní a galerijní tematikou Muzeum Photo
2014.

13. června 2014

SlavnoSt MaSek

Premiéra muzikálu Noc na Karl‰tejnû probûhla na
Biskupském dvofie 22. ãervna. Po pfiedstavení se herci se‰li s diváky v prostorách Moravského zemského
muzea.

Pe‰ka s Alenou si v muzikálu stfiihl Ale‰ Slanina
s Andreou Bfiezinovou.

Karla IV. a jeho Ïenu Eli‰ku ztvárnili Hana
Holi‰ová a Jaroslav Matûjka.

ReÏijnû herce vedl Igor Ondfiíãek.

V divadelním klubu se se‰li jiÏ ponûkolikáté seniofii
brnûnsk˘ch divadel.

Luká‰ Vlãek se ujal zahájení vernisáÏe v˘stavy fotografií Jefa Kratochvila z muzikálu Cabaret
v Mûstském kulturním stfiedisku Adamov.

Závûrem podepsal Luká‰ náv‰tûvníkÛm kalendáfie
a plakáty divadla.

Herci se vrací ze Slavnosti masek na námûstí
Svobody.

Svetlana Janotová v plném nasazení na Slavnosti
masek.

ReÏisérka Hana Bure‰ová pfiipravila s dûvãaty v maskérnû Michala Isteníka pro fotografování plakátu
k inscenaci Mrtvé du‰e.

âinoherní scénu MdB obohatilo nûmecké divadlo
z Meiningenu svou komedií Platit se nebude!.

Na Hudební scénû jsme se rozlouãili s muzikálov˘m
hitem Les Misérables (Bídníci).

ProstorÛ Technického muzea v Brnû jsme vyuÏili
k vytvofiení dal‰ích propagaãních fotografií na‰ich
hercÛ do foyeru divadla.

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

liStování
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A. R. Ammons
Zrcadlivost
Ptáci jsou létající kvûtiny
Kvûtiny pak hfiadující ptáci
/pfieloÏil Jaroslav Kofián/

„Voják potfiebuje meã, vládce trÛn,
filozof knihy, básník pero,
Ïena v‰ak bojuje
a vítûzí jedin˘m pohledem.“
Aernout van der Neer,
nizozemsk˘ malífi, krajináfi
17. století.
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foto: jef Kratochvil
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Karel Svoboda, Zdenûk Podskalsk˘,
Jifií ·taidl, Eduard Kreãmar

reÏie: Igor Ondfiíãek

22. června 2014
3

Premiéra na biskuPském dvoře
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sãetnûkrát. A tak by se mohlo zdát, Ïe tvÛrce
– aÈ uÏ tento legendární muzikál pojmou jakkoli – nemÛÏe skoro nic pfiekvapit. O tom, Ïe
to není pravda, se pfiesvûdãili divadelníci
z Brna, ktefií po dvou mûsících pomohli uvést
na svût nové zpracování muzikálu pro scénu
pod ‰ir˘m nebem na bfiehu jezera Walensee
v mûsteãku Walenstadt ve v˘chodním ·v˘carsku. A právû pfiírodní scéna pod ‰ir˘m nebem
se zdej‰ím rozmafiil˘m poãasím v údolí pod
dva a pÛl tisíce metrÛ vysok˘mi kopci pro
2 200 divákÛ byl jeden z technick˘ch rébusÛ,
které bylo potfieba zvládnout. Ov‰em to nebyl
jedin˘ problém. Objekt letní scény stojí na v˘chodním bfiehu patnáct kilometrÛ dlouhého
a pÛldruhého kilometru ‰irokého jezera pod
horsk˘mi velikány, které je ãast˘m cílem letních v˘letníkÛ. O postavení amfiteátru se postarala zdej‰í armáda, jeÏ má ve ·v˘carsku
mimofiádnou prestiÏ i respekt, vybudování záchytn˘ch parkovi‰È a organizování pfiíjezdu
k nim zase mûli na starosti hasiãi. Vlastní vy-

v oslnění

stanislav moŠa
Slavnou anglickou kvûtináfiku stvofiilo Brno
pro ‰v˘carské publikum
âtyfiicetimetrová scéna postavená do nepohody a silného vûtru, herci hrající i za de‰tû
s neoprenem pod kost˘mem, pomoc armády
pfii stavûní amfiteátru, minutov˘ itineráfi zkráceného pfiedstavení s ohledem na jízdní fiád
vlakÛ. To jsou jen nûkteré unikátní problémy,
s nimiÏ se popral ‰táb brnûnské muzikálové
‰koly, kter˘ se podílel na posledním pfiedstavení muzikálu My Fair Lady ve ·v˘carsku.
Mil˘ pfiíbûh prostofieké kvûtináfiky, která díky
podivné sázce zvládne nejen spisovn˘ jazyk,
ale je‰tû získá lásku a ‰tûstí, znám˘ po celém
svûtû jako My Fair Lady, byl zpracován uÏ ne4
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jako reÏisér, kterého vyzvali, aby inscenaci pfiipravil, zopakoval jsem jim známé rãení Leonarda Bernsteina, Ïe „kaÏd˘ muzikál musí tak
fiíkaje smrdût matefi‰tinou“, a vysvûtlil jsem jim,
Ïe kdyÏ jsme dûlali My Fair Lady v Brnû, tak
Líza mluvila hantecem, a kdyÏ v originále
mluví lond˘nsk˘m slangem cockney, bylo by
dobré, aby na‰li nûjak˘ zdej‰í slang, kter˘ by byl
vtipn˘, srozumiteln˘ pro ‰irokou oblast publika
a navíc nikoho neuráÏel. KdyÏ se tento muzikál
hraje v Nûmecku, mluví Líza berlínsky, tak jako
u nás v âechách obvykle mluví ÏiÏkovsky. AÈ se
to hrálo v Pardubicích, Ostravû, nebo âesk˘ch
Budûjovicích. Mû se to zdálo b˘t divné a v Brnû
jsem to nechtûl dûlat jinak neÏ s hantecem. Dokonce, neÏ jsem ten nápad s hantecem dostal, ani
jsem nezvaÏoval, Ïe My Fair Lady na domovské
scénû uvedeme. ByÈ se jedná o krásn˘ pfiíbûh s legendární historkou, která vznikla na bázi Ovidiov˘ch Metamorfóz, kdy se sochafi zamiluje do
svého díla, takÏe mu bÛh jeho sochu nechá oÏít.
J. B. Shaw napsal na toto téma geniální komedii

tvofiení scény v‰ak uÏ byl úkol pro brnûnské
návrháfie i fiemeslníky. Pfiípravné práce klapaly
s povûstnou ‰v˘carskou pfiesností a peãlivostí.
Nepovolaní mûli uÏ dlouho pfied premiérou
do objektu hlídaného bezpeãnostní agenturou
vstup zakázán. Zde to v‰ak ani nebylo potfieba. ·v˘cafii jsou natolik disciplinovaní, Ïe
nikdy nejdou tam, kam je nikdo nepozve.
Lízu uãili mluvit náfieãím, kterému rozumûli
·v˘cafii, Nûmci i Raku‰ané
Jak známo, kvûtináfika Líza mluví v pÛvodní
pfiedloze lond˘nsk˘m dialektem a i pro potfieby ‰v˘carského pfiedstavení bylo nutné s nûjak˘m náfieãím poãítat. To byl jeden z velk˘ch
úkolÛ, které musel zdolat reÏisér ‰v˘carského
pfiedstavení Stanislav Mo‰a, jehoÏ produkce
oslovila, aby inscenaci reÏíroval a pomohl ji
jako koproducent vytvofiit. S pousmáním na
tato a mnohá dal‰í úskalí osvûtluje:
S. M.: Je to titul, kter˘ se dá hrát na celém svûtû.
KdyÏ jsem se zdej‰ími tvÛrci zaãal spolupracovat

S Igorem Barberiçem a Lenkou Pazourkovou
na jevi‰ti Walensee Bühne

5
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Pygmalion a autofii muzikálu si toto téma pÛjãili
a podle mého názoru v mnoha ohledech vylep‰ili.
Proto jsem ‰v˘carské kolegy pfiesvûdãoval, Ïe by
bylo dobré, aby byl uÏit˘ jazyk typick˘m pro
zdej‰í region. Ov‰em to nebylo tak jednoduché!
Jsme v oblasti, kde se bez pfiehánûní hovofií jin˘m
náfieãím v jedné obci a jin˘m v obci o deset kilometrÛ dál. A vûdûl jsem také, Ïe publikum, které
je zde opravdu nároãné, budou tvofiit nejen lidé
z údolí kolem jezera, ale tfieba i z 80 kilometrÛ
vzdáleného Zürichu, z nûhoÏ je sem v˘borné vlakové spojení, z blízkého Vaduzu, ãi rovnûÏ nedalekého Rakouska. Zdej‰í tvÛrci se tímto
problémem velmi váÏnû zaobírali, zadali pfieklad a nechali pfiepsat lond˘nské náfieãí do v‰em
srozumitelného „schwitzer deutsch“ slangu
a podle reakcí divákÛ si myslím, Ïe se to podafiilo.

kdyÏ zaãnou létat blesky. Pak se pfiedstavení
pfieru‰í ãi odloÏí. A právû poãasí, kdy ani pfii
de‰ti diváci neodcházejí, bylo v˘zvou pro kost˘mní v˘tvarnici Andreu Kuãerovou, která
musela pfii tvorbû rób pro hrající dámy i pány
poãítat s velmi nezvykl˘m, ale obãas nezbytn˘m doplÀkem. Je jím vodáck˘ neopren,
kter˘ se dává místo prádla, a také speciální nepromokavá obuv pro pfiípad mokra. Herci
hrají pod ‰ir˘m nebem a pfii nûkter˘ch pfiedstaveních, kdy voda jde z nebe a nese ji
i vítr z hladiny jezera, by pfiedstavení jen stûÏí
dohráli. I tak je v‰ak jejich v˘kon za mokra
obdivuhodn˘, coÏ jsme vidûli mnohokrát na
zkou‰kách a generálkách, které se hrály jiÏ
v kost˘mech, a pfii kter˘ch posledních deset
dnÛ pr‰elo. Pfiedstavení má v‰ak i dal‰í vcelku
ojedinûlou zvlá‰tnost. Je naplánováno pro pûtadvacet repríz, ov‰em má na nû celkem padesát termínÛ. Tento postup, kdy je kaÏdé
vystoupení zálohováno dal‰ím termínem, si
opût vyÏádalo zdej‰í klima. KaÏd˘ z náv‰tûvníkÛ tak, pokud ho ze sedadla slota skuteãnû
vyÏene, zná náhradní termín, ve kterém bude
moct pfiedstavení zhlédnout.

Krátit se muselo kvÛli jízdnímu fiádu
Byl to v‰ak jen jeden z mnoha docela zvlá‰tních úkolÛ. Pfiedstavení, které bûÏnû trvá pfies
tfii hodiny, bylo totiÏ také zapotfiebí zkrátit.
A to dokonce o celou hodinu. Hlavním dÛvodem byla nutná návaznost na zdej‰í vyuÏívané a pfiesné vlakové spojení.
S. M.: Je fakt, Ïe tento úkol jsem pfiesnû nedodrÏel o cel˘ch patnáct minut. Nûco jiného totiÏ
bylo ‰krtat na stole a pak krátit na jevi‰ti. KdyÏ
v‰ak producent pfiedstavení vidûl, uÏ sám Ïádné
dal‰í ‰krty nechtûl a dokázaly se najít i jiné cesty,
jak skloubit jízdní fiád s muzikálem, napfiíklad
zkrácením pauzy.

Spokojené publikum aplaudovalo vestoje
Premiéra, do níÏ brnûnsk˘ reÏisér vybíral nûmecky mluvící herce konkurzy nejen ve ·v˘carsku, ale i v Rakousku a Nûmecku, se v‰ak
odehrála pfied vyprodan˘m hledi‰tûm (lístek
stojí v prÛmûru pfies 2000 korun) a za skvûlého poãasí. K úspûchu znaãn˘m dílem také
pfiispûl Ïiv˘ orchestr brnûnského Mûstského
divadla pod taktovkou Dana Kalouska a rovnûÏ nûmecky zpívané role v „brnûnské“ korepetici. A jak se ve ·v˘carsku slu‰í, slunce se za
horské velikány schovalo a pfiestalo lidem svítit do oãí prakticky na minutu pfiesnû pfii zaãátku pfiedstavení. A kdyÏ se kvûtináfika Líza
koneãnû doãkala vyznání lásky, tleskalo nároãné publikum nejen pfiíbûhu, ale také kum‰t˘fiÛm z 900 kilometrÛ vzdáleného Brna, uÏ
nyní si je objednali na pfií‰tí open air.
Veãerní premiérová party po pfiedstavení byla
velkolepá. Ov‰em opût mûla svá ‰v˘carská specifika. âe‰tí pojídaãi rautÛ, známí také jako
„holubí letka“, by zfiejmû byli hodnû zklamaní. Zadarmo se nedávalo nic, a pfiesto se

Poãasí ovlivnilo v˘robu scény i kost˘mÛ
Dal‰í ojedinûlá v˘zva byla pro tvÛrce scény
s dvacetimetrovou toãnou. Monumentální
ãtyfiicet metrÛ dlouhou kulisu Lond˘na totiÏ
technici v brnûnsk˘ch divadelních dílnách
museli sestavit z pevného a pfiitom odolného
materiálu, kterému neublíÏí ani siln˘ vítr. Pfii
jiném open air, která se zde konají kaÏdé dva
roky, podobn˘ problém podcenili. Scéna uletûla a uÏ ji nikdy nena‰li. Pfiitom zdej‰í poãasí
je skuteãnû jeden z v˘znamn˘ch faktorÛ. Pfied
dvûma roky z pûtadvaceti pfiedstavení tfiiadvacet propr‰elo. Hraje se v‰ak témûfi za kaÏdého
poãasí. Divadlo konãí jen v pfiípadû, Ïe fouká
vítr silnûj‰í neÏ 80 kilometrÛ za hodinu nebo
6
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je‰tû dlouho po závûreãné dûkovaãce stovky
divákÛ zdrÏely u vína, piva, grilovan˘ch klobás
a buì se znovu a znovu nad‰enû svûfiovali
s právû nabyt˘mi divadelními proÏitky, nebo
aplaudovali pfii opûtovném pfiedstavování
v‰ech protagonistÛ, od nûmecky mluvících
hercÛ aÏ po „muzikálovou tvÛrãí dílnu“, jeÏ
opût ukázala, Ïe uÏ dávno patfií k evropské
‰piãce, byÈ to moÏná obãas domácí konkurence nerada sly‰í.
S. M.: Producenti se drÏí pravidla „nikdy nemûnit vítûzn˘ t˘m“, takÏe jsme uÏ dostali nabídky na pfií‰tí rok v jin˘ch lokacích ·v˘carska
a na pfiespfií‰tí rok zase ke zdej‰ímu jezeru.

pfieloÏil Václav Cejpek, na coÏ se moc tû‰ím,
stejnû jako se tû‰ím na silvestrovskou premiéru
Voskovce a Wericha, autorÛ TûÏké Barbory
v reÏii Stana Slováka. Myslím si, Ïe podzim je
nabit˘ a v‰echny tituly, které máme pfied sebou,
stojí za to, abychom se na nû tû‰ili.
âas, kter˘ jsem ve ·v˘carsku trávil reÏírováním
My Fair Lady, jsem si doplnil je‰tû prací nad
Sklenûn˘m pokojem od Simona Mawera a pfii
pohledu na zdej‰í krásné jezero jsem dával dohromady dramatizaci tohoto úÏasného románu,
která bude mít premiéru na zaãátku února pfií‰tího roku. Nesmím zapomenout na Petra Gazdíka, kter˘ pfiipravuje premiéru muzikálu Let
snÛ – Lili, coÏ bude takov˘ v˘let do fií‰e fantazie.
Je to opût pohádka – obdobnû jako Mary Poppins
– pro celou rodinu. Na nûkteré role vypisujeme
konkurz, ale myslím si, Ïe jak je to u nás v divadle obvyklé, vystaãíme si s tûmi nejlep‰ími herci,
ktefií v âeské republice existují, a ti jsou shodou
okolností v‰ichni v na‰em divadle. KdyÏ nám
bude nûkdo chybût, pfiizveme si ho jako hosta.
Zhlédnutí v‰ech premiérov˘ch titulÛ, které uvedeme na na‰í âinoherní a Hudební scénû, si
mÛÏou diváci zajistit koupí na‰eho Sezónního
pfiedplatného. Prodej posledních voln˘ch míst –
stejnû jako u Pfiedplatného pro pûkné podveãery,
které nabízí tituly Flashdance, Mlad˘ Frankenstein, Dvojitá rezervace a Podivn˘ pfiípad se
psem – má na starost komerãní oddûlení divadla
a potrvá jiÏ jen do poloviny záfií.
Text: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil

S fieditelem Mo‰ou na krátké exkurzi do
pfií‰tí sezóny
S. M.: Aãkoli jsem se v tûchto dnech vûnoval pfiípravám zahraniãní premiéry, stranou nezÛstaly
ani pfiípravy na‰í nové divadelní sezóny. Haniãka Bure‰ová zkou‰í svou dramatizaci Gogolov˘ch Mrtv˘ch du‰í. To se odehrává na
âinoherní scénû, v hlavní roli se objeví Michal
Isteník. 18. fiíjna budeme mít ãeskou premiéru
– jako ãtvrté divadlo v Evropû – muzikálu
DUCH podle známého legendárního filmu. Dohodli jsme se, Ïe pfieneseme Noc na Karl‰tejnû na
velkou Hudební scénu na‰eho divadla, nyní
máme za sebou úspû‰n˘ch dvanáct repríz odehran˘ch na Biskupském dvofie. Mikolá‰ Tyc,
kter˘ je reÏisérem úspû‰né inscenace Podivn˘ pfiípad se psem, nedávno poslal návrh obsazení na
Prince Homburského, kterého pro na‰e divadlo

7
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Walensee bŰhne, Walenstadt

16. července – 23. srPna 2014
8
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Alan J. Lerner, Frederick Loewe

MYFAIR

LADY

foto: jef Kratochvil

reÏie: Stanislav Mo‰a

9
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lelkování

barbora remiŠová
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Nedávná absolventka muzikálového herectví na JAMU
Barbora Remi‰ová je malá
okatá dívka, kterou na jevi‰ti
nepfiehlédnete. Drobná hereãka je dÛkazem toho
zvlá‰tního jevu na divadle,
Ïe kdyÏ máte talent, drajv,
pfiíleÏitosti a dûláte divadlo
s nakaÏliv˘m elánem, jste na
jevi‰ti k nepfiehlédnutí. Své
o tom vûdí tfieba náv‰tûvníci
muzikálu Don Juan, kde
hraje poÏivaãnou sluÏtiãku
Luisu.
V Mûstském divadle Brno
zaãínala v drobn˘ch úlohách. Její „rolník“ nyní uÏ
zdobí tfieba Sugar Kane,
tedy hlavní role ve známém
muzikálu Sugar! (Nûkdo to
rád horké), s chutí si stfiihla
úlohu malého nebojácného
kluka Gavroche v nedávno
derniérovaném megahitu Bídníci. Vysnûnou úlohu nemá,
uãí se na v‰ech úkolech,
které jí pfiijdou do cesty. Ví
totiÏ, Ïe jedinû tak její herectví dostane Ïádoucí rozmanité fazety.
V muzikálu Sugar!,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Malá hereãka s velikou láskou k divadlu
navy. Já ale trvala i na pfiihlá‰ce na nûjakou
umûleckou akademii.
TakÏe jsi zkusila Janáãkovu akademii múzick˘ch umûní v Brnû. Proã právû sem?
Z umûleck˘ch ‰kol jsem si kromû Brna vybrala
i Banskou Bystrici a Bratislavu. JAMU mû
lákala díky vysoké úrovni a poãtu skvûl˘ch absolventÛ. Byla ale v m˘ch oãích spí‰ nedostiÏná. Nedûlala jsem si proto velké nadûje, jen
jsem od nûkoho fundovaného chtûla sly‰et, Ïe
na to tfieba nemám, abych si cel˘ Ïivot nemusela vyãítat, Ïe jsem to ani nezkusila. Nu

Báro, je to tvÛj první rozhovor. Bude tedy namístû vyzradit, jak ses vÛbec ke studiu muzikálového herectví dostala?
Vlastnû ani nevím, kde se ve mnû vzala ta obrovská touha dûlat divadlo. U nás v rodinû se
nikdo umûní nevûnuje. Já ale zaãala uÏ v pûti
letech dûlat moderní tanec. Pr˘ jsem se –
podle rodiãÛ – motala a dûlala, Ïe k tomu
i zpívám, dokonce uÏ o tfii roky dfiíve. Po gymplu jsem úspû‰nû vykonala pfiijímaãky na nûkolik vysok˘ch ‰kol: Ïurnalistiku do
Bratislavy, masmédia a klasické jazyky do Tr11
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a vzali mû. Neumûla jsem témûfi nic. V‰e jsem
se nauãila skuteãnû aÏ na vysoké ‰kole.
Z v˘‰e zmínûn˘ch mûst i z místa tvého zrození, kter˘m je PovaÏská Bystrica, vysvítá, Ïe
jsi Slovenka. Vybrala sis ‰kolu, kde se pracuje
s jazykem. Nyní mluví‰ bez pfiízvuku, ale nemûla jsi nûkdy problémy?
V roãníku nás bylo jedenáct spoluÏákÛ, z toho
pût ze Slovenska. Ti se uÏ od zaãátku snaÏili,
i kdyÏ lámanû, mluvit ãesky, já se ale stydûla.
I díky mojí vyuãující Janû Janûkové jsem si rychle
uvûdomila, Ïe kdyÏ ãesky mluvit nezaãnu, nikam
se neposunu. A tak jsem sama se sebou zaãala
hrát hru, Ïe jakmile pfiejedu ãeské hranice, budu
mluvit jenom ãesky. Pfii‰lo mi fér, Ïe kdyÏ tady
chci Ïít a pracovat, musím umût vá‰ jazyk na
úrovni. Jsem hereãka a mluvení mû Ïiví.
Silné zastoupení pÛvodem slovensk˘ch a dnes
jiÏ etablovan˘ch hercÛ je i ve tvém matefiském

Mûstském divadle Brno. Jmenujme Alenu Antalovou, Ivanu VaÀkovou, Du‰ana Vitázka,
Stana Slováka nebo Svetlanu Janotovou.
Chce‰ tedy jít v jejich stopách?
V‰ichni jsou to úspû‰ní, talentovaní lidé, takÏe
bych se tomu rozhodnû nebránila. Studium
na JAMU a angaÏmá v Mûstském divadle
Brno jsou pro mû nejen splnûné sny, ale
i první kroky, které mû k tomu snad pfiiblíÏí.
Jak na tebe z Mûstského divadla Brno vÛbec
kápli?
Já byla na JAMU takové malé kop˘tko. Hned
v prváku jsme mûli poslouchat hudbu a posléze popisovat na‰e asociace. Já se dûsnû rozbreãela, Ïe mû ze ‰koly vyhodí, protoÏe jsem
necítila vÛbec nic. Pak jsem tou ‰kolou proskákala a ve ãtvrÈáku jsem napsala mail na vedení muzikálového souboru. Petr Gazdík se
mi ozval, Ïe zrovna uzavírá obsazení company

V muzikálu Les Miserábles (Bídníci),
reÏie: Stanislav Mo‰a

12 12
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do muzikálu Zorro. Pfiizval mne s tím, Ïe mi
sladké princezny Sugar ani do frivolních slunic neslibuje. Nabídku do angaÏmá jsem pak
Ïek. Práce u divadla mû baví. Co mne chytlo
dostala od pana fieditele po absolvování konnaplno na JAMU, mne neopustilo dodnes ani
kurzu do muzikálu Koãky.
na jedin˘ den. Asi to zní pfiepjatû nebo pohádSplnila se tvá oãekávání? Co tû nejvíce v praxi
kovû. Mû herectví ale opravdu naplÀuje.
pfiekvapilo?
Hudební scéna Mûstského
divadla Brno je obrovsk˘
V muzikálu Don Juan,
kolos. Takové mraveni‰tû.
reÏie: Petr Gazdík
V zákulisí pracuje spousta
lidí. Divák vidí jen tûch dvacet hercÛ na scénû, ale ta armáda vytváfiející bezvadn˘
v˘sledek je mnohem vût‰í.
Oblékaãky, maskérky, technici, osvûtlovaãi, zvukafii –
bez nikoho z nich by to
ne‰lo. Byla jsem fascinovaná
tfieba právû tímto.
No a po té vstupní sborové
roli pfii‰ly uÏ i vût‰í. Zavzpomínej tfieba na pfiezkou‰enou
Sugar!.
Byla to zatím moje nejvût‰í
pfiíleÏitost, na kterou jsem
mûla paradoxnû nejmíÀ ãasu.
O to intenzivnûji jsem na ní
proto musela pracovat. Obávala jsem se, jestli dotáhnu
vysokou úroveÀ, kterou za
pût let pfiedstavení získalo.
Tuto inscenaci jsem vidûla
nûkdy na zaãátku studií a uÏ
tehdy se mi líbila. VÛbec by
mû nenapadlo, Ïe v ní budu
jednou hrát.
Tûch rolí uÏ ale pfii‰lo více.
Vtipná travestie Sugar, dále
kluãiãí role Gavroche v romantickém spektáklu Bídníci, pfiisprostlá sluÏtiãka
Luisa z Dona Juna… V jak˘ch polohách se cítí‰ nejlíp?
Jsem na zaãátku, stále si
mnohé teprve zkou‰ím
a jsem vdûãná za to, Ïe mám
tu moÏnost vyzkou‰et si
rÛzné polohy. Nejsem na‰tûstí hozená do ‰katulky
13
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Z jevi‰tû je tvÛj entuziasmus vidût. Udûlej tedy
nûjakou konkrétní advokacii tvojí profesi, aÈ
to nejsou jen emoce.
Je to krásná práce. Mohu si pfiece vyzkou‰et
a zaÏít vûci, které bych v Ïivotû nezaÏila. MÛÏu
b˘t k˘mkoliv, od jepti‰ky po kurtizánu. Vím,
Ïe to není v reálu, ale baví mne hrát si na to,
Ïe je to pravda.
„V‰estrannû pouÏitelnou muzikálovou hereãkou bude jednou maliãká a pruÏná Barbora
Remi‰ová,“ psalo se o tobû pfied ãasem v jedné
kritice. Zastavme se prosím u tvojí v˘‰ky, tedy
u slÛvka maliãká. Je moÏné se tû ptát na v˘‰ku?
Nemá cenu ji tajit, je pfiece vidût. Barbora Remi‰ová mûfií pfiesnû 151 cm. Na ten poslední
centimetr jsem obzvlá‰È py‰ná, protoÏe kdyby
ho nebylo, tak tfieba ani nefiídím auto, nebo
leda v autosedaãce.
Jsi malá vzrÛstem, ale na jevi‰ti tû nikdo nepfiehlédne. Cítila jsi nûkdy v˘‰ku jako handicap?
Nepocítila jsem to nikdy jako nev˘hodu.
V choreografiích musím stát v první fiadû, aby

mne bylo vidût. To pfiece jde! Ale váÏnû. SnaÏím se dûlat svoji práci s velk˘m zapálením,
a to snad moji v˘‰ku – nev˘‰ku dorovnává.
Tfieba bude tûÏké udrÏovat si ten plamínek radosti neustále, ale nikdy bych se nechtûla stydût za to, co pfiedvádím.
A bude to role Sugar, na níÏ ses dosud ze sv˘ch
bezmála dvou desítek rolí zatím nejvíce nauãila?
To bezesporu. Jednou z takov˘ch vûcí bylo napfiíklad hlasovû zvládnout a umluvit bez mikroportu intimní, tiché scény tak, aby je sly‰eli
diváci i v poslední fiadû. A kdyÏ nad tím tak
pfiem˘‰lím, napadá mû dal‰í zajímavá zku‰enost – líbat se na jevi‰ti s takov˘mi idoly Ïensk˘ch srdcí, jako jsou Petr ·tûpán a Roman
Vojtek. Zvlá‰È dámy mi jistû dají za pravdu!
Text: Lubo‰ Mareãek,
foto: Jef Kratochvil

S Petrem ·tûpánem v muzikálu Sugar!,
reÏie: Stanislav Mo‰a

14
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Woody Allen

riverside drive
reÏie: Patrik Bofieck˘

12. června 2014

Premiéra, dvorana mdb Pod vínem
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Podporujeme Občanské sdružení Život dětem

Držitel ocenění „Fasáda roku 2011 a 2013“

Předmět podnikání:
• pozemní, průmyslové a inženýrské
stavitelství
• novostavby bytových domů a staveb
občanské vybavenosti
• rekonstrukce či opravy bytových,
občanských, komerčních
a průmyslových staveb
• regenerace a revitalizace bytových
domů včetně přístavby ŽB lodžií
• novostavby či rekonstrukce
průmyslových areálů, výrobních hal
• statické zajištění a sanace stavebních
konstrukcí
• základové a nosné konstrukce objektů
z monolitických betonů
• realizace inženýrských sítí a drobných
dopravních staveb

16
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m
Transylvánie vydat. Setkává se tam s tajemn˘m hrbáãem Igorem, dûsivou houslistkou Madam Bletcher i se snaÏiv˘m inspektorem Kempem… Dûj se
zaplétá zvlá‰È poté, co oÏije i „dûsivé monstrum“,
av‰ak díky parodickému nadhledu autorÛ v‰e konãí
smírem a smíchem.
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Milan Nûmec nebo Jakub Zedníãek, Karel
·karka nebo Miroslav Urbánek, Jifií Mach nebo
Luká‰ Vlãek, Viktória Matu‰ovová nebo Sára Milfajtová, Tereza Martinková nebo Petra Jungmanová, Jana Musilová nebo Monika Svûtnicová
a dal‰í.

hrajeme
Va‰o Patejdl, Ivan Hubaã, Eduard Kreãmar,
Martin Hrdinka:
DON JUAN
Autofii tohoto nového pÛvodního ãeského muzikálu mají na svém kontû jiÏ napfiíklad titul Jack
Rozparovaã, kter˘ se hrál jak v praÏském Divadle
Kalich, tak i v jihokorejském Soulu. Jejich nov˘
muzikál, kter˘ vypráví o ‰panûlském volnomy‰lenkáfiském ‰lechtici Donu Juanovi, je napsán pfiímo
pro na‰e divadlo.
Pfiíbûh, kter˘ známe z mnoha verzí literárních, filmov˘ch i hudebních svou romanticko-historickou
tématikou k muzikálovému zpracování pfiímo vybízí. Don Juan je totiÏ dramatickou postavou, která
v sobû zahrnuje v‰e, co od hrdiny na jevi‰ti oãekáváme – láskou zklaman˘ a tr˘znûn˘ se rozhodne na
ve‰keré dal‰í vztahy a city zanevfiít a v‰em Ïenám se
pouze vysmívá, zneuÏívá je a poniÏuje aÏ do okamÏiku, kdy mu osud (nebo BÛh) po‰le do cesty
Ïenu, kvÛli které je odhodlán se zmûnit. Stejná vy‰‰í
síla mu ji v‰ak opût vezme, a tak Juan rukou dal‰í
pÛvabné dámy umírá, rozzloben˘ na sebe, na
v‰echny, na cel˘ svût.
PÛvodní muzikál vypráví znám˘ pfiíbûh sviÏn˘m
tempem a moderním jazykem, dává prostor komick˘m i dramatick˘m situacím v atraktivním prostfiedí a nabízí v˘borné herecké pfiíleÏitosti.
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Du‰an Vitázek nebo Petr Gazdík, Tomá‰
Sagher nebo Jakub Uliãník, Svetlana Janotová nebo
Ivana VaÀková a dal‰í.

Burt Bacharach, Neil Simon, Hal David:
SLIBY CHYBY
¤adov˘ úfiedník newyorské poji‰Èovny Chuck Baxter je jen koleãko v obrovském firemním soukolí,
touÏící po postupu na kariérním Ïebfiíãku. Má v‰ak
jeden trumf v ruce – má byt. Byt, kter˘ úspû‰nû
pÛjãuje k milostn˘m pletkám a záletÛm jednak
sv˘m kolegÛm, jednak (a pfiedev‰ím) sv˘m nadfiízen˘m, dokonce i samotnému fiediteli poji‰Èovny
Sheldrakeovi. Promiskuitní ‰éfovsk˘ kolotoã
v Chuckovû bytû se v‰ak zarazí ve chvíli, kdy si do
nûj Sheldrake pfiivede pÛvabnou Fran Kubelikovou.
Tu totiÏ Chuck tajnû miluje – a rozhodne se do vûci
vloÏit bez ohledu na kariérní následky.
Muzikál Sliby chyby vznikl podle proslulé filmové
komedie Byt Billyho Wildera z roku 1960. V roce
1968 jej pfiepsal do podoby muzikálového libreta
legendární americk˘ komediograf Neil Simon –
posílil kabaretní rysy díla, pfiipsal Chuckovi vypravûãské monology, a navíc – divadelnû velmi vdûãné
– snové scény, v nichÏ se zhmotÀují Chuckovy
pfiedstavy o úspû‰ném Ïivotû a kariéfie. KdyÏ se
k t˘mu pfiidal je‰tû autor hudby k filmu Butch Cassidy a Sundance Kid a desítek chytr˘ch hitÛ Burt
Bacharach se sv˘m dvorním textafiem Halem Davidem, nebylo triumfálních 1281 broadwaysk˘ch
repríz Ïádn˘m pfiekvapením.
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Luká‰ Janota, Marta Matûjová, Igor Ondfiíãek, Ladislav Koláfi, Evelína Kachlífiová, Hana Holi‰ová nebo Tereza Martinková, Zdenûk Bure‰,
Miloslav âíÏek, Jakub Uliãník a dal‰í.

Mel Brooks, Thomas Meehan:
MLAD¯ FRANKENSTEIN
Dûj tohoto muzikálu vychází ze stejnojmenného
filmu z poloviny 70. let, kter˘ je parodií na klasické
hororové produkce, a nabízí v˘bornou zábavu.
VÏdyÈ potomek sic slavného, byÈ proklínaného
vûdce, mlad˘ Frederick Frankenstein je dûkanem
na slavné univerzitû a se sv˘m nechvalnû znám˘m
dûdeãkem nechce b˘t jakkoli spojován. Je tedy
opravdu nemile pfiekvapen, kdyÏ se dozví, Ïe po
nûm zdûdil hrad v Transylvánii. Série hororovû komick˘ch situací se zaãíná odehrávat ve chvíli, kdy
se Frederick musí kvÛli novû nabytému majetku do
17
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Program Září
činoherní scéna

hudební scéna

8.9. po 19.00 měsíční kámen

R2014

14.9. ne 19.00 Flashdance

9.9. út 19.00 měsíční kámen

X2014

15.9. po 19.00 Flashdance

10.9. st 19.00 měsíční kámen

Z2014

16.9. út 18.00 Flashdance

11.9. čt 19.00 měsíční kámen

T2014

17.9. st 19.00 Flashdance

12.9. pá 19.00 měsíční kámen

A2014

19.9. pá 19.00 don juan

13.9. so 19.00 měsíční kámen

M2014

20.9. so 19.00 don juan

19.9. pá 14.00 mrtvé duše

23.9. út 18.00 mladý Frankenstein

PP1
PPP/P18

19.9. pá 19.00 mrtvé duše

C5

24.9. st 18.00 mladý Frankenstein

20.9. so 19.00 mrtvé duše

P

25.9. čt 18.00 mladý Frankenstein
29.9. po 19.00 benátský kupec

21.9. ne 19.00 mrtvé duše
22.9. po 19.00 mrtvé duše

A1

23.9. út 19.00 mrtvé duše

A2

24.9. st 18.30 brouk v hlavě

30.9. út 18.00 benátský kupec

zadáno

26.9. pá 19.00 brouk v hlavě
27.9. so 19.00 sugar! (někdo to rád horké)
28.9. ne 18.00 sugar! (někdo to rád horké)

Don Juan

29.9. po 19.00 sliby chyby
30.9. út 18.00 sliby chyby

Mûsíãní kámen

18
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hoSTování

PREMiéRA

vEřEjná gEnERálkA

BiSkuPSký DvůR

DERniéRA

Program říjen
činoherní scéna

hudební scéna
1.10. st 19.00 benátský kupec

1.10. st 19.00 sliby chyby
2.10. čt 19.00 mrtvé duše

A4

17.10. pá 14.00 duch

3.10. pá 19.00 mrtvé duše

A5

17.10. pá 19.00 duch

zadáno

18.10. so 19.00 duch

P

zadáno

19.10. ne 19.00 duch

D/E7

8.10. st 19.00 mrtvé duše

A3

20.10. po 19.00 duch

A1/AB1

9.10. čt 19.00 mrtvé duše

C4

21.10. út 19.00 duch

A2/AB2

10.10. pá 19.00 mrtvé duše

E5

22.10. st 19.00 duch

A3/AB3

11.10. so 19.00 mrtvé duše

A6

23.10. čt 19.00 duch

A4/AB4

12.10. ne 18.00 Podivný případ se psem

24.10. pá 19.00 duch

A5/AB5

13.10. po 19.00 Podivný případ se psem

25.10. so 14.00 duch

6.10. po 19.00 my Fair lady (ze Zelňáku)

7.10. út 16.00 my Fair lady (ze Zelňáku)

14.10. út 19.00 mrtvé duše

C2

25.10. so 19.00 duch

15.10. st 18.00 mrtvé duše

SP

26.10. ne 18.00 duch

A6/AB6

16.10. čt 19.00 Zkrocení zlé ženy

27.10. po 19.00 duch

17.10. pá 18.00 Zkrocení zlé ženy

28.10. út 19.00 duch

20.10. po 19.00 dvojitá rezervace

29.10. st 18.00 duch

SP

21.10. út 18.00 dvojitá rezervace

30.10. čt 19.00 duch

C4

22.10. st 19.00 jakub a jeho pán

31.10. pá 19.00 duch

C5/E5

C2/E2

23.10. čt 18.00 jakub a jeho pán
24.10. pá 19.00 charleyova teta
25.10. so 18.00 charleyova teta
26.10. ne 18.00 charleyova teta
27.10. po 19.00 jezinky a bezinky
28.10. út 18.00 jezinky a bezinky
30.10. čt 19.00 donaha!

X2014

31.10. pá 19.00 donaha!

Benátsk˘ kupec

19
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chlubivého a svûtem protfielého frajírka jménem
Petruccio, kter˘ tuto draãici v sukních vskutku
„zkrotí“. Nebo zkrotí zároveÀ ona jeho? A kdo
bude nakonec vût‰í saní? Bianka, nebo Katefiina?
„Legendární úspû‰nost této komedie je z velké
ãásti dána tím, Ïe si zde autor zvolil téma stejnû
tak vûãné jako i vdûãné – vztah mezi muÏem
a Ïenou, boj mezi pohlavími, a vtûlil ho do atraktivní podoby divadelní fra‰ky,“ napsal Jifií Josek,
v jehoÏ suverénním pfiekladu hru uvádíme.
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Radka Coufalová, Martin Havelka, Evelína
Kachlífiová, Zdenûk Junák, Alan Novotn˘, Jaroslav Matûjka, Jakub Przebinda, Michal Isteník,
Jakub Uliãník, Josef Jurásek, Tomá‰ Sagher, Rastislav Gajdo‰, Zdenûk Bure‰ a Eva Gorãicová.

Mark Haddon, Simon Stephens:
PODIVN¯ P¤ÍPAD SE PSEM
Christopheru Booneovi je patnáct let a má rád
ãísla. Christopheru Booneovi je patnáct let, má
rád ãísla, matematiku, Ïije sám se sv˘m otcem
a je autista. Christopher Boone je autista a dokáÏe
z hlavy vypoãítat, kolik je 2 na 45. Christopher
Boone postupuje vÏdy pfiísnû logicky a rozhodne
se vy‰etfiit nejvût‰í záhadu ve svém okolí – kdo
zabil Wellingtona, pudla jeho sousedky paní
Shearsové. Christopher Boone zjistí, kdo zabil
Wellingtona, ale následkem toho zaãne jiné,
mnohem vût‰í pátrání...
Prazvlá‰tní detektivka souãasného britského autora Marka Haddona spojuje napûtí, laskav˘
humor i siln˘ pfiíbûh o hledání sv˘ch kofienÛ
a o tûÏkosti lásky k postiÏenému dítûti tak
dovednû, Ïe její autor za ni byl ocenûn v roce
2003 prestiÏní Whitbreadovou cenou za nejlep‰í
britskou knihu roku. V loÀském roce ji zdramatizoval pro lond˘nské Národní divadlo HaddonÛv pfiítel, renomovan˘ britsk˘ dramatik
Simon Stephens, a to s v˘jimeãn˘m diváck˘m
i kritick˘m ohlasem. Pouh˘ rok po lond˘nské
premiéfie mohou zhlédnout tento nev‰ední pfiíbûh
i brnûn‰tí diváci.
ReÏie: Mikolá‰ Tyc
Hrají: Vojtûch Blahuta, Alena Antalová, Hana
Holi‰ová, Igor Ondfiíãek, Miroslava Koláfiová,
Jana Musilová, Milan Nûmec, Ale‰ Slanina,
Zdenûk Bure‰ a Eli‰ka Skálová.

Milan Kundera:
JAKUB A JEHO PÁN
Svûtoznám˘ ãesk˘ prozaik napsal v roce 1971 brilantní melancholickou komedii, popisující roztodivné pfiíhody ‰lechtického Pána a jeho plebejsky
moudrého sluhy Jakuba. Text s podtitulem „pocta
Denisi Diderotovi“ v‰ak není pouhou dramatizací
Diderotova románu Jakub Fatalista – je labuÏnicky rozko‰nickou variací jeho hlavních témat,
hrav˘m dom˘‰lením Diderotov˘ch paradoxÛ
oãima ironického skeptika 20. století. Milan
Kundera touto hrou vzdává hold jedné z nejvût‰ích rozko‰í, jakou zná – rozko‰i z vyprávûní: radostnû se kochá vûãnû se opakující lidskou
po‰etilostí i skepticky pfiemítá nad tím, „co je
psáno tam nahofie“ a zdali jsme jako divadelní postavy napsáni dobfie ãi nikoli. ZároveÀ v‰ak Kundera svou vytfiíbenou komedií skládá – v nejistém
svûtû, kde víme jen to, Ïe jdeme vpfied, protoÏe
„vpfied – to je v‰ude“ – v postavách Jakuba a Pána
neokázalou poctu muÏskému pfiátelství.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jan Mazák, Viktor Skála, Andrea Bfiezinová, Lucie Zedníãková, Martin Havelka, Patrik
Bofieck˘, Jakub Zedníãek, Eva Ventrubová nebo
Mária Lalková, Jaroslav Matûjka, Jana Musilová,
Ladislav Koláfi a Vojtûch Blahuta.

William Shakespeare:
ZKROCENÍ ZLÉ ÎENY
V‰ichni v Padovû by chtûli krásnou, milou a pokornou Bianku, dceru pana Battisty, zejména pak
romanticky rozdychtûn˘ Lucenzio. SmÛla v‰ech
smÛl – pan Battista trvá na tom, Ïe nejdfiív musí
provdat svou star‰í dceru Katefiinu. Ta je v‰ak pro
svou hubatost, aroganci a neposlu‰nost naopak
postrachem muÏÛ a nápadníci se právem obávají,
Ïe ji nikdy nikdo za manÏelku chtít nebude.
A právû proto by se nikdy nemohla vdát ani Bianka. To ov‰em nemohou pfiipustit! SeÏenou a zaplatí tedy Katefiinû Ïenicha – uÏvanûného,
20
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don juan
historický
muzikál

hudební scéna

19. a 20. září 2014

mladý Frankenstein
muzikálová komedie

hudební scéna

23., 24. a 25. září 2014

sliby chyby
komediální muzikál
o lásce a kariéře

činoherní scéna

29., 30. září a 1. října 2014
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del nenahlíÏel, ani mû to nenapadlo. A kdyÏ se
v nûjakém ti‰tûném ãlánku v souvislosti se
mnou objeví Zdenûk, nemyslím si hned, Ïe
autor je blbec. Ta obrácená stfií‰ka nad m˘m
kfiestním jménem se tam mÛÏe totiÏ objevit
i pfiiãinûním korektora. A za dal‰í – Zdenek je
podle mne takov˘ moravismus, proklamace
mé pfiíslu‰nosti k Moravû, mého moravského
srdce. Zdenka a Zdenek mnû rozhodnû zní
morav‰tûji neÏ jejich zmûkãené verze s háãkem.
Jste autorem scénické hudby k úspû‰nému nastudování Benátského kupce, jehoÏ scéna asociuje povûstné benátské kanály. Nelákala vás
moÏnost vtisknout své partitufie také nûjak˘
„ohlasov˘“ benátsk˘ kolorit?
Musím pfiedeslat, Ïe jsem hudbu psal na poslední chvíli. Nejprve jsem opravdu chtûl, aby
mûla v˘razn˘ italsk˘ ráz, uvaÏoval jsem dokonce o nûjak˘ch dobov˘ch názvucích à la renesance. Ale brzy jsem od toho upustil uÏ také
z toho dÛvodu, Ïe Standova inscenace (reÏisér
Stanislav Mo‰a, fied. MdB – pozn. autora) je taková ‰irokoúhlá, má ‰mrnc jisté rozmáchlosti
a velkoleposti, nezapfie filmov˘ stfiih, takÏe to
hudba musela podpofiit. Nejprve mû napadla
ona fanfára, ta vÏdy musí b˘t okázalá – kdyÏ
taková není, není to fanfára. A pak se od tûch
fiinãiv˘ch ÏesÈÛ odvíjely i dal‰í pasáÏe partitury, která nakonec, jak se skromnû domnívám, také odráÏí „odlesk stfiíbrného plátna“.
âasto b˘váte prezentován nejen jako skladatel, klavírista, producent, ale i jako varhaník.
Av‰ak královsk˘ nástroj jsem zatím ve va‰ich
partiturách nezaznamenal…
No, v divadlech varhany zpravidla neb˘vají, ale
neznamená to, Ïe bych na nû zanevfiel. Napsal
jsem tfieba Sonátu pro trubku a klavír, av‰ak ta
se zahrála tak jednou, dvakrát. SloÏil jsem ale
hudbu k nûkolika dílÛm francouzského filmového seriálu o komisafii Maigretovi a jeden
z nich jsem podloÏil pouze varhanami. Na varhany hraju spí‰e v˘jimeãnû, dfiíve jsem si na
nich zapreludoval aspoÀ tfieba pfii svatbách
a podobnû. Prsty by mi asi bûhaly, hor‰í by to
ale bylo s nohama. Teì jsem si vzpomnûl, Ïe
jsem napsal Ave pro âernou Madonu pro mezzosoprán a varhany pro starobrnûnskou baziliku, takÏe kdybych více namáhal svou pamûÈ,
zfiejmû bych z ní nûco varhanního je‰tû vylovil.

čert tě vem

Zdenek merta
Zdenek Merta (nar. 1951) je v pravém slova
smyslu dvorním skladatelem Mûstského divadla Brno. Jeho autorsk˘ podíl na celkovém
profilu tohoto stánku Thálie je nezpochybniteln˘. Tentokrát se v‰ak rozhovor dot˘kal
i mimohudebních sfér a zaãali jsme opravdu
hodnû netradiãnû…
Zatímco Pravidla ãeského pravopisu u Ïenské
varianty pfiipou‰tûjí ZdeÀka i Zdenka, u muÏského jména figuruje pouze Zdenûk. Ale vy jste
uvádûn bez onoho háãku. Jak jste o nûj pfii‰el,
a vytoãí vás, kdyÏ ho tam tfieba v recenzích
nûkdo snaÏivû pfiipojí?
Já to nejspí‰ beru jako zábavnou hru, na druhé
stranû ale má matka byla Zdenka. Pfiiznám se,
Ïe jsem nikdy do Ïádn˘ch pravopisn˘ch pravi22
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Nûktefií umûlci ke své tvorbû pfiistupují jako
k pracovnímu rituálu a sami si ho ordinují na
pfiesnû stanovenou pracovní dobu. Vy ale
zfiejmû nejste otrokem takov˘chto sebemrskaãsk˘ch pfiedsevzetí…
Pozor, ty velké partitury snad vÏdycky vznikají
v kombinaci spontánní inspirace a racionálního pfiístupu zejména k technické stránce
díla. Îe by mû v‰ak veãer nûco hnûtlo, Ïe jsem

druhé stranû jistá dávka disciplíny musí b˘t.
Kamarádil jsem se jist˘ ãas s Jaroslavem Dietlem, on byl právû ten typ, kter˘ kaÏd˘ den psal
do dvanácti. Tvrdíval, Ïe je to velká v˘hoda,
kdyÏ si na to ãlovûk zvykne, protoÏe takov˘to
dennodenní rituál bere pozdûji jako naprostou
samozfiejmost. Zaãal jsem mu závidût a pokou‰el se jít v jeho stopách, ale nevydrÏel jsem.
V˘sledek mého pouze nûkolikat˘denního sna-

Jsem intuitivní typ.
ten den nenapsal ani notu, tak to ani omylem.
DnÛ, kdy nenapí‰u nic, je rozhodnû víc neÏ
tûch, kdy jsem nûco zaznamenal na papír. Já
k psaní pfiistupuju emocionálnû – kdyÏ danou
vûc nemám náleÏitû proÏitou, nedokáÏu nic.
Dokonce i u termínovan˘ch zakázek si musím
vybavit nebo násilím vytvofiit nûjakou emoci
a pak teprve zaãít pracovat. Já jsem intuitivní
typ. Víte, tfieba Antonín Dvofiák vstával snad
v pût hodin, ãtyfii kilometry chodil pravidelnû
do kostela a ãtyfii nazpût, pak do dvanácti
komponoval. Ne Ïe bych se chtûl s Dvofiákem
srovnávat, to je jiná „váhová kategorie“. Na

Ïení se neodrazil ani v kvantitû, ani v kvalitû
m˘ch takto vydfien˘ch v˘tvorÛ. V prÛbûhu
dal‰ích let jsem se k tomuto pracovnímu drilu
opakovanû snaÏil vrátit, ale v˘sledek byl opût
nulov˘. JenÏe – celé Sny svatojánsk˘ch nocí
jsem napsal za tfii nedûle a pamatuju filmové
projekty, kdy jsem psal tfieba mûsíc dvanáct
hodin dennû.
Kdesi jste se pr˘ nechal sly‰et, Ïe si své nápady
jako Janáãek zaznamenáváte na papírky,
které pak házíte do jakési truhly…
To jsem dûlával dfiíve a dosti dlouho, neÏ jsem
pochopil, Ïe rekonstrukce tûchto notov˘ch

S Petrem Ulrychem a Stanislavem Mo‰ou
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zlomkÛ je namáhavûj‰í a komplikovanûj‰í, neÏ
jejich vytvofiení. A kdyÏ pfii‰la éra poãítaãÛ,
truhle bylo rázem definitivnû odzvonûno.
Myslím, Ïe dnes by i Janáãek svou „truhlovou“
skr˘‰ vymûnil za computer.
Které hudební období a ktefií skladatelé jsou
vám nejbliÏ‰í?
Já mám rád dvacáté století, ale pfiedev‰ím tu
jeho silnû emocionální odnoÏ. Schoenbergovsk˘ expresionismus moc nemusím, i kdyÏ je
to nûkdy taky krásné. Ov‰em ·ostakoviã nebo
Janáãek! A hodnû mû ovlivnil i Leonard Bernstein. M˘m ‰álkem ãaje jsou pak ‰edesátá léta,
kdy se o slovo v˘raznû hlásil ‰oubyznys a kdy
kralovali Beatles. S odstupem ãasu mi toto období pfiipadá jako nûjak˘ novodob˘ romantismus.
A nyní k literatufie: jste autorem knihy PraÏská svatba a jiné erotické povídky, navíc pr˘
zam˘‰líte napsat román. O ãem má pojednávat?

V podstatû je uÏ hotov˘, práce na nûm mi ‰la
rychle od ruky. Odehrává se v období mezi
léty 1968 a 1990 a je jist˘m zpÛsobem autobiografick˘. Je pfiedev‰ím o pocitech, protoÏe
„Ïivot sám je pocit“. Vyprávím sice v ichformû, ale není to o mnû. Pracovní název je
Vivian, coÏ je Ïenské jméno, ale nakonec
v‰echno mÛÏe b˘t jinak. Kdybych mûl srovnat
komponování rozsáhlé symfonie s psaním ne
právû krátkého románu, pak si troufám fiíct,
Ïe literatura mnû zdaleka nedává tak zabrat
jako skládání hudby.
KdyÏ jste tedy vstoupil i do oblasti literatury,
nenapadlo vás napsat nûjak˘ muzikál nebo
rockovou operu úplnû sám, tedy vãetnû libreta?
To je otázka. Nápad napsat Povídky nevze‰el
z mé hlavy, k nim jsem byl dostrkán. A zatím
ani nevím, jestli umím napsat román. Divadlo
má spoustu sv˘ch specifick˘ch zákonitostí.
A tfiebaÏe v nich Ïiju takfika cel˘ Ïivot, nejsem
si jist, zda bych je v‰echny dokázal zohlednit.
V tomto smûru je i ten
román pro mû snaz‰í.
Kter˘ch songÛ ze své
tvorby si nejvíce váÏíte?
Myslím, Ïe Já jsem ty a ty
jsi já a Zní v nás dávná
pfiání jsou silné písnû.
Prvá je ze SnÛ svatojánsk˘ch nocí, druhá pak
z Babylonu. A pfiipomnûl
bych je‰tû star‰í písniãku,
kterou nazpívala moje
Ïena Zora (Jandová –
pozn. autora), jmenuje se
Tisíckrát. Drtivá vût‰ina
m˘ch songÛ je souãástí
muzikálÛ, takÏe v kontextu inscenace plní dal‰í
funkci.
Myslíte si, Ïe pracovat ve
sféfie hudebního divadla
muzikálového typu je
tfieba oproti ãinohfie, baletu nebo i opefie v lecãems nároãnûj‰í?
Zcela jistû fyzick˘m nasazením a v˘konem –
z toho ov‰em je‰tû nutnû
24
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tokrát bude ménû. Víte, se Standou jsme napsali skoro deset celoveãerních pfiedstavení.
VÏdy jsem se snaÏil, aby kaÏdé bylo jiné, abych
se muzikantsky neopakoval, a to chci i teì.
S pfiib˘vajícími tituly je to pochopitelnû tûÏ‰í.
Inspiraãní studna není bezedná, pfiesto opisovat sám od sebe se mi pfiíãí. Musím pfiijít na
nûjaké dospûlé fie‰ení.
A co Zdenek Merta jako producent?
V této profesi jsem hodnû ubral, komponování a psaní dostalo absolutní prioritu. Ostatnû i dfiíve jsem jako producent figuroval
u rÛzn˘ch projektÛ spí‰e pfiíleÏitostnû, a to
hlavnû pfii realizaci rÛzn˘ch nahrávek, vãetnû
tûch filmov˘ch. Ale Merta coby producent
nikdy nezapomene na mamutí projekt Bernsteinovy M‰e, to byla srdeãní záleÏitost. Ale to
uÏ je stra‰nû dávno…
Mám pfied sebou Ráj, román Vivian, moÏná
i kníÏku cestopisÛ, dal‰í dûtské písniãky se
Zorou a taky symfonickou skladbu Moraviana, kterou pfiipravuju uÏ nûjak moc dlouho,
ale urãitû ji dokonãím.

nevypl˘vá kvalitní v˘sledek, umûní se nedá
mûfiit poãtem koleãek, které herec obûhne
kolem jevi‰tû. Vzniká v‰ak jist˘ pfiedpoklad,
a proto jsou nûkterá muzikálová show ve svûtû
i v Brnû tak skvûlá. Fascinace v˘konem patfií
k vrcholn˘m divadelním záÏitkÛm. Existují
v‰ak i jiné druhy fascinací – napfiíklad originalitou nebo hloubkou my‰lenky.
Letos by byla velmi aktuální va‰e opereta Ferdinand, kd’E ste?, uplynulo totiÏ sto rokÛ od
sarajevského atentátu. Ne‰lo v rámci tohoto
jubilea inscenaci, která byla navíc podle mého
skromného názoru nedocenûna, oprá‰it?
Tû‰í mû, Ïe si to myslíte. Oprá‰it inscenaci
Ferdinanda by asi ne‰lo z více dÛvodÛ – reÏíroval ji Thomas Schulte z Nûmecka, brzy se
zaãaly rozpadat kost˘my, kulisy a podobnû,
takÏe reprízovost byla stejnû krat‰í, neÏ jsme
oãekávali, i kdyÏ zájem vefiejnosti byl velk˘
a nûkterá pfiedstavení fakt hodnû srandovní.
Na ãem nyní pracujete? Pfiedpokládám, Ïe se
po Peklu a Oãistci kompletuje Ráj, tfietí zam˘‰lená ãást trilogie…
O kompletování nebo dokonãování Ráje
zatím nemÛÏe b˘t fieã, jeho premiéru nevidím
hned tak na spadnutí. KaÏdopádnû ale pÛjde
o muzikál hodnû hudební, prózy zfiejmû ten-

Text: Vladimír âech,
foto: jef Kratochvil
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hled na známé téma a vypráví populární pfiíbûh poutav˘m, sviÏn˘m a srozumiteln˘m jazykem, coÏ je velkou zásluhou zejména
dramaturgynû Kláry Latzkové a reÏiséra
a autora úpravy Petra Gazdíka, ktefií pÛvodní
libreto v˘raznû zdivadelnili. Pfiitom dûj ani nemuseli pfiesouvat kamsi na mûstskou periférii,
do rómského ghetta nebo tovární haly, jak bychom dnes moÏná s hrÛzou oãekávali, ale ponechali jej v Seville 17. století a nabídli
divákÛm pfiesnû to, co od podobn˘ch produkcí oãekávají: znám˘ pfiíbûh, pfiíjemné písniãky, hezkou v˘pravu, pfiesnû vyváÏenou
porci romantiky a dramatu, a hlavnû velkou
‰petku humoru. V‰e samozfiejmû v perfektním
provedení.
Va‰o Patejdl hudebnû v Juanovi navazuje na
své úspû‰né muzikály, zejména Adama ·angalu
a Jacka Rozparovaãe. KoneckoncÛ, ústfiední
píseÀ nového díla motivicky na Jacka odkazuje. Nápadité a dobfie zapamatovatelné
skladby pro velk˘ orchestr velmi obratnû zaranÏovali Karel Cón s Martinem Wiesnerem,
ktefií spoleãnû s dirigenty Danem Kalouskem
a Jakubem Îídkem znovu prokázali, jak dÛleÏitá je pro muzikál hudební sloÏka a jak obrovsk˘ rozdíl je mezi Ïiv˘m hudebním
doprovodem a nahrávkou. Jejich pfiínos pro
úspûch pfiedstavení povaÏuji vedle jiÏ zmínûné
dramaturgické úpravy za zcela zásadní. Tradiãnû kvalitní texty napsal Eduard Kreãmar –
jeho ver‰e zní libozvuãnû, vítûznû bojují s naivismy, dodrÏují temporytmus, co víc si pfiát.
ReÏie Petra Gazdíka vychází z evropské muzikálové tradice v tom nejlep‰ím slova smyslu –
inscenaci dal fiád, napûtí i ‰vih, zejména první
dûjství je v˘bornou podívanou, která mÛÏe
konkurovat titulÛm daleko známûj‰ím. RovnûÏ Lucie Holánková naplnila choreografie jak
taneãní líbivostí, tak i celou fiadou originálních pohybov˘ch prvkÛ. Nápaditá scéna grafického designera Petra Hlou‰ka se neustále
promûÀuje a pfiispívá k napûtí na jevi‰ti, podobnû povedené jsou návrhy kost˘mÛ Eli‰ky
Ondráãkové, která zejména pro Ïenské pfiedstavitelky hlavních rolí navrhla ‰aty aÏ marnotratnû velkolepé.
V titulní roli se premiérovému publiku pfiedstavil Du‰an Vitázek (alternuje Petr Gazdík),

naPsali o nás
P¤EKVAPENÍ KONCE DIVADELNÍ
SEZÓNY – BRNùNSK¯ DON JUAN
Dramaturgie Mûstského divadla v Brnû se
dlouhodobû snaÏí vedle „svûtov˘ch muzikálÛ
superlativÛ“ kaÏdoroãnû zafiadit do repertoáru
také pÛvodní ãeskou autorskou novinku. Bez
tohoto invenãního pfiístupu by diváci na Hudební scénû nezhlédli fiadu pozoruhodn˘ch titulÛ, napfiíklad Zahradu divÛ, Nanu, Odysseiu,
Peklo, Markétu Lazarovou, Singoallu, Muchovu
epopej nebo Divou Báru. Letos tuto dramaturgickou fiadu obohatil v˘pravn˘ muzikál Don
Juan z pera hudebníka Va‰a Patejdla, scenáristy Ivana Hubaãe, textafie Eduarda Kreãmara
a producenta Martina Hrdinky. Inscenace, od
níÏ moÏná mnozí neãekali pfiíli‰, velmi pfiíjemnû pfiekvapila a stane se patrnû Ïolíkem leto‰ní muzikálové sezóny.
¤eklo by se – proã zrovna Don Juan? VÏdyÈ
téma potrestaného prostopá‰níka uÏ ztvárnilo
tolik tvÛrcÛ, v oblasti hudebního divadla dokonce samotn˘ Mozart svojí „operou oper“,
Donem Giovannim. Nov˘ muzikál se slavn˘mi
pfiedlohami nesoupefií, n˘brÏ nabízí nov˘ po-
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Nedlouho pfied tím,
neÏ jsem odjíÏdûl na
premiéru Dona Juana,
jsem si v jisté divadelní spoleãnosti posteskl, Ïe uÏ jsem
v divadle dlouho nevidûl „nûco hezkého“.
Kus, kter˘ by mû nenutil tfii hodiny pfiem˘‰let, inscenaci, jíÏ
by tvÛrci bez hlub‰ího
smyslu neposouvali
v dobû i místû konání.
Pfiitom profesionální
a nápadité divadlo.
Brnûnsk˘ Don Juan
moje pfiedstavy o dobrém hudebním titulu
naplnil, v mnohém moÏná i pfiekonal. Divácky nabízí alternativu i konzervativnûji ladûnému opernímu publiku, jeÏ je mnohdy uÏ
znechuceno momentálnû módními reÏijními
v˘stfielky. Nearchaická, ale pûkná inscenace,
která pohladí po du‰i.
Vítûzslav Sladk˘,
www.musical-opereta.cz, 21. 5. 2014

svÛdník kaÏd˘m coulem, kter˘ si fiadu podobn˘ch charakterÛ na brnûnské scénû jiÏ zahrál.
Charismatick˘ herec s jist˘m pûveck˘m i hereck˘m projevem. Herecky snad nejvdûãnûj‰í
postavou muzikálu je postava sluhy Sganarela,
jemuÏ tvÛrci napsali celou fiadu komick˘ch
kreací a charakterovû jej umístili nûkam mezi
oddaného Sancho Panzu, mazaného Truffaldina a vypoãítavého lazebníka. Jakub Uliãník
se této role zhostil skvûle, jednoznaãnû ‰lo
o jeden z nejlep‰ích v˘konÛ premiérového veãera. Jeho Sganarel je tu komediálnû pfiitroubl˘, tu filozofující, tu prospûcháfisky
pfiem˘‰lející. V˘bornû zpívá, hraje i tanãí. Podobnû zazáfiila Viktória Matu‰ovová, smyslná
zrzka, naprosto ideální pfiedstavitelka Féliciany. V‰estrann˘ talent, o kterém je‰tû hodnû
usly‰íme. V ústraní ov‰em nezÛstala ani Ivana
VaÀková (inkvizicí zkou‰ená Isabela a následnû jepti‰ka Elvíra), Jifií Mach (uhranãiv˘
Flavio), roztomilá Marta Matûjová (Petronila)
ãi herecky v˘razná Alena Antalová (Clara).
Role otcÛ Juana a Féliciany s noblesou ztvárnili Miloslav âíÏek a Martin Havelka. V úloze
aÏ komicky Ïádostivé Luisy na sebe upozornila
pozoruhodnou kreací Barbora Remi‰ová.
Pochvalu zaslouÏí i dal‰í pfiedstavitelé vût‰ích
i men‰ích roliãek a celá company – v‰e ‰lapalo
jak má, ve strhujícím hudebním i taneãním
tempu.

ÚSPù·NÁ SVùTOVÁ PREMIÉRA V MDB
Postava Dona Juana, volnomy‰lenkáfie, rouhaãe, romantika i cynika, pfiedev‰ím sukniãkáfie, kter˘ se stal synonymem pro lamaãe
Ïensk˘ch srdcí, jak uvádí písemn˘ materiál
Mûstského divadla Brno, „pfiímo vybízí k muzikálovému zpracování“. S tím lze beze zbytku
souhlasit. Hned úvodem moÏno fiíci, Ïe vedení divadla a jeho soubor si mÛÏe pfiiãíst spoleãn˘ úspûch s t˘mem autorÛ, ktefií
„vûãnému“ pfiíbûhu vtiskli podobu soudobého
muzikálu. Podafiilo se! Svûtov˘ch premiér je
na tuzemsk˘ch divadelních scénách vcelku
dost, za hranice republiky ãi jen z místa, kde
se odehrálo, v‰ak pronikne málokteré dílo. Brnûnsk˘ Don Juan nepochybnû hradby mûsta
Brna pfiekroãí, a je pravdûpodobné, Ïe vykroãí
i dál. Znít v angliãtinû, mûl by ‰ance vût‰í.
Napsat dobr˘ muzikál, zdánlivû lehkou múzu,
není snadné. Spojit se musí tvÛrãí autorsk˘
t˘m, kter˘ si rozumí a dokáÏe skloubit hudbu,
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vou na zpÛsob nûkdej‰ího idolu – Fanfána
v podání G. Philipa, spí‰e soudob˘m sexuálním ‰tvancem hnan˘m potfiebou dob˘t území
a ukojit puzení. Romantická stránka jeho letory zÛstává zachována v percepci Ïensk˘ch
protûj‰kÛ. Ty umí omámit Juanova schopnost
nepfiedstíranû vzplanout s upfiímnou v˘mluvností pfiesvûdãit o síle a opravdovosti citu, kter˘
ov‰em po ránu vyprchá. Îeny pak jeho náruãím procházejí tak trochu jako erotické figuríny. Dûj muzikálu je srozumiteln˘, prezentovan˘ jednodu‰e, bez zbyteãn˘ch odboãek.
Dynamicky, dramatickou zkratkou postupuje
hudba s textem bez zbyteãn˘ch prodlev k dramatickému vyvrcholení. Nevím, jak moc
autofii ‰krtali ãi vyfiazovali, hutnost díla v‰ak
svûdãí o tom, Ïe se ubránili poku‰ení uplatnit
v‰e napsané, tfieba i to fakticky dobré, ubírající
v‰ak na spádu dûje. V˘sledkem je i úmûrná
stopáÏ. Pfiedstavení neunaví zbyteãnou délkou, divák sleduje hru jedním dechem a v sedadle se zbyteãnû nevrtí. Samozfiejmû, Ïe
muzikál nemÛÏe Ïít bez v˘borného souboru,
a takov˘ Mûstské divadlo Brno má!
Na pfiedpremiérovém pfiedstavení (16. 7. 2014)
bylo publikum trochu „zakfiiknuté“, v jeho
prÛbûhu zatleskalo aktérÛm sporadicky a váhavû. Závûreãn˘ potlesk byl jiÏ spontánní a vestoje. Don Juan se sv˘m prvním divákÛm líbil.
Hlavního hrdinu ztûlesnil Petr Gazdík, kterému náleÏí dvojí chvála:
nejen za dobfie zvládnutou roli, ale také za úspû‰nou reÏii. Tomá‰ Sagher
tradiãní komplementární
roli sluhy, humorem vyvaÏující dûj i rozporuplnou postavu svého pána,
zvládl beze zbytku.
Z muÏsk˘ch rolí bych vyzvedl tradiãnû v˘borného
Ladislava Koláfie. (PíseÀ
o synech v jeho podání je
jednou z melodií a textÛ,
které diváka osloví
a snadno vklouznou do
pamûti.) Îeny mûly
v muzikálu o Donu Juanovi, jehoÏ náruãím

dramatick˘ text i ver‰ v jednolit˘ celek tak,
aby oslovil ‰irok˘ okruh divákÛ a posluchaãÛ.
Renomovan˘ t˘m stojící u vzniku Dona Juana
netfieba pfiedstavovat. Autor hudby: Va‰o Patejdl, písÀové texty: Eduard Kreãmar, libreto:
Ivan Hubaã, producent: Martin Hrdinka.
Dílo zaujme od poãátku sviÏn˘m rytmem od
úvodních taneãních ãísel, hudba ve svém
celku je citlivû vyváÏená, rezonuje s dûjem
a textem, a co hlavnû: nechybí melodie zapamatovatelné, chytlavé, bez nichÏ se dobr˘ muzikál zpravidla neobejde. Texty písní jsou
v˘borné, nejedna mÛÏe vystoupit z celku hry
a oslovit v samostatném provedení.
Libreto pfiedstavuje trochu jiného Dona
Juana. Pfii zachování dobov˘ch kulis opou‰tí
pfiíbûh tradiãní „m˘tick˘ kolorit“, akcent
klade na psychologii hlavního hrdiny, bliÏ‰í
vnímání souãasného diváka. To vede k pomûrnû zásadní, av‰ak funkãní korekci a zmûnû
„zaÏitého“ pojetí dûje. Juanova promiskuita je
vyloÏena citov˘m zklamáním, jak divák tu‰í,
v podstatû fiktivním. Ostatnû, pozdûj‰í silné
citové vzplanutí pfiiná‰í opût zklamání, ov‰em
nenaplnûním „Ïivotní lásky“ jako dÛsledku
tragické smrti. Zda by se Juan s „osudovou“
láskou oÏenil a spoleãnû s ní a kupou dûtiãek
Ïil spokojenû do smrti, nebo po ránu zjistil, Ïe
ani ona není to pravé ofiechové, mÛÏe divák
hádat. Don Juan tu není romantickou posta-
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vlastnû jen v poklusu procházely, trochu ménû
pfiíleÏitostí. Nejvíce v roli ãi spí‰e dvojroli
„osudové Ïeny“, (byÈ moÏná zdánlivé), Svetlana Janotová. Zhostila se jí brilantnû, uznání
za dobr˘ v˘kon v‰ak náleÏí v‰em nejmenovan˘m, celému souboru, vãetnû hudby a v‰ech,
ktefií se na pfiípravû podíleli.
Podle slov autora hudby V. Patejdla byl muzikálov˘ Don Juan nabízen na více místech.
Spolupráce s MdB vze‰la mj. díky existenci
zdej‰ího v˘borného souboru i z faktu, Ïe brnûnská muzikálová scéna jako jediná zaruãovala pfiedstavení s Ïivou hudbou. Spolupráce
autorského a realizaãního t˘mu vy‰la. Don
Juan (svûtová premiéra 17. kvûtna v Brnû) má
‰anci zaujmout nejen zde a v rámci republiky.
Jaroslav ·tûpaník,
www.brnozurnal.cz, 17. 5. 2014

Podle tvÛrcÛ Patejdla a Hubaãe bylo nejvût‰í
pfiedností pfiedstavení vyváÏenost dûje, hudby,
tance a zpûvu, coÏ je nejvût‰í problém, se kter˘m se autofii muzikálÛ nejãastûji setkávají.
„Je to vÏdy velké umûní skloubit v‰echny tyto
sloÏky dohromady tak, aby jedna neru‰ila ãi
nepfievy‰ovala druhou. A tady se to myslím
podafiilo,“ uvedl Hubaã. Îe ale nebylo v‰e tak
bezproblémové, to pfiiblíÏil Patejdl.
Domluva po telefonu
„S reÏisérem Petrem Gazdíkem jsme se znali
zpoãátku jen na dálku, pfiedev‰ím prostfiednictvím jeho práce. Na spolupráci jsme se domlouvali nejprve jen po telefonu. V té dobû
byl totiÏ Petr vázán sv˘mi úkoly a prostû jsme
na sebe nemûli osobnû ãas. Brzo jsme v‰ak
na‰li spoleãnou fieã a zaãalo to klapat. Obrovská poklona a podûkování patfií zdej‰ímu divadelnímu orchestru. Takové tûleso mohou
ostatní jen závidût. To porozumûní doufám
poznají i diváci, ktefií na pfiedstavení pfiijdou,“
poznamenal po pfiedstavení Patejdl.
S „dûdkem Kreãmarem“, jak nestora ãeské
textafiské scény naz˘vají, si pfii‰li pfiiÈuknout
napfiíklad i muzikanti JoÏo RáÏ, Bohu‰ Matu‰
a Richard Tesafiík. Mezi hosty byla i módní
návrháfika Beata Rajská, herec a reÏisér Ondfiej
Kepka a fiada dal‰ích osobností.
Miroslav Homola,
www.novinky.cz, 18. 5. 2014

PRAÎSK¯ DON JUAN SKLIDIL V BRNù
POTLESK VESTOJE
Nad‰ené ovace a aplaus vestoje. Tak konãila
v sobotu v noci svûtová premiéra posledního
zpracování pfiíbûhu legendárního svÛdníka,
milovníka a snad i sexuálního zvrhlíka, kter˘
je znám jako Don Juan.
Úspûch tragického pfiíbûhu nezkrotné touhy
a sexuality se v‰ak dal oãekávat. Pfiedstavení
totiÏ vznikalo skoro sedm let v osvûdãené
dílnû praÏsk˘ch hudebních tvÛrcÛ Ivana Hubaãe a Va‰a Patejdla, kter˘ je sice Slovák, ale
Ïije a pracuje v Praze, písnû texty opatfiil jiÏ legendární Eduard Kreãmar a o produkci se postaral zku‰en˘ Martin Hrdinka.
A aby mûla ãtvefiice tvÛrcÛ dostateãnou pojistku profesionality provedení, pro premiéru
i následující reprízování si vybrali reÏiséra, hereck˘, hudební i technick˘ t˘m Mûstského divadla v Brnû, kter˘ je povaÏován za ‰kolu
ãeského moderního muzikálu.
„Do Brna jsme s Donem Juanem moc chtûli.
Ostatnû vût‰ina zdej‰ích tvÛrcÛ by ráda pfiedvedla svá díla právû v brnûnském Mûstském
divadle, ov‰em ne v‰ichni to nahlas pfiiznávají.
My jsme byli opravdu rádi, Ïe jsme se se zdej‰ím fieditelem Stanislavem Mo‰ou dohodli
a Ïe jsme si také v˘bornû rozumûli s reÏisérem
pfiedstavení Petrem Gazdíkem,“ sdûlil Novinkám po pfiedstavení Hrdinka.

BENÁTSK¯ KUPEC
Co chválit v Shakespearovû Benátském kupci
ve v˘sostném pfiekladu Jifiího Joska dfiív?
V Brnû ho hrají i s monology, které jinde vypou‰tûjí. Ale ani vtefiinu se nebudete nudit.
Hlavní pfiíbûh sporu o libru masa z tûla benátského kupce Antonia jako jistiny za pÛjãku od
bohatého Îida ·ajloka v pfiípadû, Ïe ji v urãeném termínu nebude moci splatit, pfiivedl
zpût do Mûstského divadla Boleslava Polívku.
Ten se stal urãitû nejv˘znamnûj‰í akvizicí inscenace. Hrál uÏ Shylocka v Hilského (a Feldekovû) pfiekladu a v reÏii Romana Poláka na
Letních shakespearovsk˘ch slavnostech na
PraÏském hradû, Kupec tehdy – v roce 2005 –
zavítal i na ol‰anskou farmu, je‰tû Bolkovu.
Pokraãování na str. 32
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Premiéra ve staatstheater meininger
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Willy russell

blutsbrÜder
(Pokrevní bratři)
režie: stanislav moŠa a stanislav slovák
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Pokraãování ze str. 29

Jeho nov˘ ·ajlok v‰ak Shylocka jedineãn˘m
zpÛsobem pfiekonává, vãetnû ãásti Îidova
trestu za nenávist – vynuceného kfitu. V Brnû
ho kfití jako stafií kfiesÈané u Jordánu – ponofiením celého tûla do vody. Nefiíká se, jestli do
kanálu ãi do laguny. Ale v benátském Canal
Grande se ve vodû zrcadlí lidé i jejich osudy.
O Polívkovû hereckém v˘konu daly by se skládat ódy, a jenom kdo pamatuje jeho Mageriho
v Uhdeho, ·tûdroÀovû a Pospí‰ilovû Baladû
pro banditu podle Ivana Olbrachta, na‰tûstí
Vladimírem Sísem pro vûãné ãasy na filmov˘
pás zaznamenané, ví, Ïe ·ajlok je jeho Îidem
aÏ druh˘m. „Pane veliteli, pane veliteli... Páni
pfiicházejí a odcházejí, ale ãlovûk... âlovûk zÛstává.“ Nejen proto není jeho postava lichváfie
v Benátském kupci dominantní. Tou je bohatá
dûdiãka z Belmontu, Porcie nejvût‰í suverénky
souãasné brnûnské scény Svetlany Janotové;
v roli moÏná nejemancipovanûj‰í, nejodu‰evnûlej‰í a nejchytfiej‰í Ïeny rozsáhlého Williamova díla. V˘kon dokonal˘, suverénní!
A k tomu v‰emu scénická hudba Zdenka

Merty – kompaktní celek nadbíhající stfiihovému charakteru inscenace. Místy evokuje
sladkou Venezii, jindy provází exponované
osudy. Klobouk dolÛ pfied v‰í tou inscenaãní
suverenitou!
Jifií P. KfiíÏ, Xantypa, 29. 5. 2014
P¤ÍBùH STARÉHO PSA ·AJLOKA
Slavn˘ herec není jedin˘m tahákem, k tûm
náleÏí také pÛsobiv˘ vizuál scény ãi efektní svícení. Scénograf Christoph Weyers navrhl vysoké trojpodlaÏí, jehoÏ chladnû kovov˘ rastr
vymezuje z bokÛ a zadní strany jevi‰tû. Pravidelnosti pfiísnû symetrické stavby se vzpírají
obãas rozevfiené Ïaluzie v patrech, které odkazují vizuálnû k prÛãelím stfiedomofisk˘ch
domÛ i metaforicky k naru‰ení fiádu, jeÏ rozvíjí dramatickou nit hry. Benátské reálie
ov‰em nejv˘raznûji evokuje pfied kulisami rozloÏená vodní plocha pfieklenutá lávkou a vybavená ostrÛvky chodníkÛ. Toto fie‰ení
umoÏnilo rozpohybovat dûní v benátsk˘ch
ulicích, coÏ dobfie vyniká ve srovnání se scé32

33

✄

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

Nejvýraznější tvůrčí počin
(dramaturgie, scéna, kostýmy, scénická hudba, choreografie,
rekvizity, masky, vlásenky, plakát, program atp.)
Nejpopulárnější herečka sezóny

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

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

Marcel Sladkowski,
Divadelní noviny, 13. 5. 2014

Nejpopulárnější herec sezóny

Nejpopulárnější inscenace sezóny (zaškrtněte)
T. Hedley, R. Cary, R. Roth / FLASHDANCE
Martin Walser / VŠEMOCNÝ PAN KROTT
Mark Haddon, Simon Stephens / PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM
Ray Cooney, John Chapman / DVOJITÁ REZERVACE
Mel Brooks, Thomas Meehan / MLADÝ FRANKENSTEIN
Anton Pavlovič Čechov / STRÝČEK VÁŇA
B. Bacharach, N. Simon, H. David / SLIBY CHYBY

K¤ÍDLA 2013/2014

nami v Belmontu situovan˘mi na prázdné forbínû pfied oponou: ani síla
shakespearovského dialogu je nechrání pfied jistou statiãností.
Té inscenace ãelí také v˘razn˘m typologick˘m rozli‰ením a komickou stylizací postav. Platí to nejen pro belmontské nápadníky bohaté Porcie (vojácky neotesan˘ marock˘ princ Jakuba Zedníãka, travesticky zmûkãil˘
aragonsk˘ princ Patrika Bofieckého), ale téÏ pro figury benátské: Milan
Nûmec a Alan Novotn˘ ve vedlej‰ích rolích Saleria a Solania pojmou jeden
z dialogÛ v parodické dikci hlasatelÛ televizních zpráv. Brilantní studií sganarelovsky vykutáleného slouhy na sebe strhává zaslouÏenou pozornost
Lancelot Michala Isteníka. Komické rysy vykazuje i erotická touha mileneck˘ch párÛ, jejichÏ Ïenská polovina dominuje nad protûj‰ky pfiedev‰ím
díky v˘razné cílevûdomosti. Ta charakterizuje dychtící, av‰ak ukáznûnou
Porcii (Svetlana Janotová) a její obdobnû utváfienou druÏku Nerissu (Eli‰ka
Skálová), ale také ·ajlokovu dceru Jessiku, kterou Andrea Bfiezinová na
hony vzdaluje obrazu ne‰Èastné bytosti utiskované mrzoutsk˘m rodiãem:
její Jessika je odrzle pfiímoãará a bolest, kterou otci zpÛsobí, kdyÏ jako jediné dítû uteãe s kfiesÈansk˘m mládencem a konvertuje k jeho vífie, je jí
zjevnû lhostejná.
Fakt, Ïe ·ajlok takto dceru nezná, koresponduje s povahov˘mi rysy, jeÏ zásadní postavû hry vtiskl Boleslav Polívka. Jeho star˘ Ïidovsk˘ kupec b˘val
snad kdysi obávan˘m obchodníkem, ãas v‰ak hraje proti nûmu a odhaluje
slabiny, které dosud umûl skr˘vat. PolívkÛv ·ajlok to ví, a je proto ostraÏit˘
jako ranûn˘ pes: ãas od ãasu na lidi kolem sebe skuteãnû zavrãí, coÏ obecenstvo zpravidla kvituje smíchem. ·ajlok ov‰em komického tónu uÏívá
jako zámûrné mimikry, jímÏ odpoutává pozornost a v pfiípadû potfieby varuje. Kdykoliv je li‰ácky prohnan˘, kluzce úlisn˘ ãi opatrnicky unikav˘,
jedná v souladu s nutností obstát v nepfiátelsky naladûném prostfiedí. Ztráta
dcery jako by ·ajlokÛv sebezáchovn˘ pud ztlumila: vyfiíznutí libry masa
z hrudi Antonia (v posmutnûle vyrovnaném podání Petra ·tûpána) se domáhá svéhlavû a se zahofikl˘m furiantstvím, zdá se, Ïe pro chvíli soudního
procesu vsadil v‰e na riskantní kartu msty. Boleslav Polívka rozvíjí ·ajlokovy promûny a ambivalence bravurnû, do celistvého v˘konu dokáÏe vfiadit
i obãasná rezidua téÏe postavy, kterou pfied devíti lety odli‰nû ztvárnil
v rámci Letních shakespearovsk˘ch slavností. PolívkÛv ·ajlok právem
poutá pozornost publika, nadto je i aktérem nejsilnûj‰í scény veãera, kdy
je na nûm po prohraném soudním sporu ihned vykonán AntoniÛv poÏadavek kfitu ponofiením do vod kanálu. Efektní prvek ‰plouchajících vlnek
slouÏil dosud jen idylicky malebné hfie svûteln˘ch odrazÛ na kulisách, pfiípadnû v nich sluhové chladili unavené nohy, ·ajloka v‰ak hladina náhle
doslova pozfie. Vydá vzápûtí zpola utopeného, zevnû zmáãeného a vnitfinû
zlomeného muÏe. Jednoduchá, brutálnû úãinná scéna je vrcholem inscenace.

William Shakespeare / BENÁTSKÝ KUPEC
V. Patejdl, I. Hubač, E. Krečmar, M. Hrdinka / DON JUAN!
K. Svoboda, Z. Podskalský, J. Štaidl, E. Krečmar / NOC NA KARLŠTEJNĚ
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...............................................

Adresa, (e-mail):

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

Anketní lístek
vhoďte, prosíme, do anketní schránky
u pokladny divadla nejpozději
30. 11. 2014

Městské divadlo Brno,
Lidická 12, 602 00 Brno
komerční odd.: +420 533 316 410
e-mail: komercni@mdb.cz

✄

Jméno:
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31. května 2014
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dětský den - divadelní dvůr
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PřiPravujeme

mrtvé duŠe
Nikolaj Vasiljeviã Gogol
tyto neexistující „mrtvé du‰e“ chce získat dotaci ãi pÛjãku od banky. âiãikovovo obratné
vystupování, jímÏ tento hoch‰tapler okouzlí
gubernátora a celou honoraci mûsta N., i jeho
cesta po statkáfiích odhaluje s jemnou ironií
i groteskní nadsázkou nejen ruskou spoleãnost
své doby, ale zároveÀ nadãasovou galerii lidsk˘ch typÛ se v‰emi jejich záporn˘mi stránkami. Gogol byl bfiitk˘m kritikem panujícího
systému, ve svém díle nesmifiitelnû odsuzuje
nevolnictví a lidskou ubohost; napadá tupost,
ziskuchtivost, korupci a sobeckou bezohlednost. Jeho dramata a prózy mají vûãn˘ pfiesah
zejména pro svÛj jedineãn˘ a dodnes Ïiv˘ grotesknû-satirick˘ humor.
S Gogolov˘m grotesknû realistick˘m románem, jehoÏ první díl vy‰el v Rusku v roce
1842, se mohl ãesk˘ ãtenáfi poprvé seznámit
uÏ v roce 1849, a to díky pohotovému pfiekladu Gogolovy „spfiíznûné du‰e“, Karla Havlíãka Borovského. Od té doby se u nás Mrtvé
du‰e doãkaly fiady pfiekladÛ i nûkolika dramatizací.
Mûstské divadlo Brno uvádí novou dramatizaci Hany Bure‰ové a ·tûpána Otãená‰ka,
která vychází z pfiekladu NadûÏdy Slabihoudové. Inscenaci pohostinsky nastudovala reÏisérka Hana Bure‰ová v dramaturgii ·tûpána
Otãená‰ka a s hudbou Petra Hromádky.
Autorem scény je Tomá‰ Rusín, kost˘my
navrhla Zuzana ·tefunková-Rusínová. V roli
âiãikova vystoupí Michal Isteník. Dále hrají
Petr ·tûpán, Zdenûk Junák, Alan Novotn˘,
Jan Mazák, Patrik Bofieck˘, Viktor Skála,
Zdenûk Bure‰, Miloslav âíÏek, Josef Jurásek,
Jaroslav Matûjka, Jana Musilová, Lenka Janíková, Eva Ventrubová, Lenka Bartol‰icová,
Eli‰ka Skálová, Michal Nevûãn˘ a dal‰í.
Premiéra: 20. a 21. záfií 2014 na âinoherní
scénû MdB.
·. O.

Mrtvé du‰e, dílo, jímÏ vrcholí tvorba vynikajícího prozaika a dramatika Nikolaje Vasiljeviãe
Gogola, se uÏ dávno staly biblí ruské literatury. A to i pfiesto, Ïe z pÛvodnû koncipované
románové trilogie se autorovi podafiilo dokonãit jen první díl. Ten druh˘, ze kterého
se náhodou zachovalo nûkolik fragmentÛ,
v hluboké krizi spálil a tfietí ani nezaãal psát –
nejspí‰e proto, Ïe se mu nedafiilo vylíãit jeho
milované Rusko i z jeho svûtlej‰ích stránek.
Sv˘m podtitulem DobrodruÏství âiãikova
i svou vnitfiní strukturou a charakterem hlavního hrdiny se GogolÛv román hlásí k tradici
pikareskních románÛ o protfiel˘ch podvodníãcích ‰plhajících se po pfiíãkách spoleãenské hierarchie. Pfiíbûh románu je – podobnû jako
v Gogolovû slavné komedii Revizor – zaloÏen
na anekdotû a mystifikaci. Líãí dobrodruÏnou
pouÈ zchudlého ‰lechtice âiãikova, kter˘ si usmyslí zbohatnout nákupem zemfiel˘ch nevolníkÛ od statkáfiÛ, ktefií by z nich museli aÏ do
pfií‰tího sãítání lidu státu odvádût danû. Na
36
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Ivana Odehnalová, Svetlana Janotová a Viktória
Matu‰ovová na brnûnské hvûzdárnû pózovaly pro své
fotografie do foyeru.

Divadlo jiÏ popáté vyuÏilo unikátního prostoru brnûnského Biskupského dvora k uvedení inscenací
z reoertoáru a jedné novinky. Zahájení probûhlo jako obvykle za úãasti primátora statutárního mûsta
Brna – Romana Onderky.

foto: Tino Kratochvil

Tereza ·kodová zasedla v porotû 1. roãníku fotosoutûÏe s muzejní a galerijní tematikou Muzeum Photo
2014.

13. června 2014

SlavnoSt MaSek

Premiéra muzikálu Noc na Karl‰tejnû probûhla na
Biskupském dvofie 22. ãervna. Po pfiedstavení se herci se‰li s diváky v prostorách Moravského zemského
muzea.

Pe‰ka s Alenou si v muzikálu stfiihl Ale‰ Slanina
s Andreou Bfiezinovou.

Karla IV. a jeho Ïenu Eli‰ku ztvárnili Hana
Holi‰ová a Jaroslav Matûjka.

ReÏijnû herce vedl Igor Ondfiíãek.

V divadelním klubu se se‰li jiÏ ponûkolikáté seniofii
brnûnsk˘ch divadel.

Luká‰ Vlãek se ujal zahájení vernisáÏe v˘stavy fotografií Jefa Kratochvila z muzikálu Cabaret
v Mûstském kulturním stfiedisku Adamov.

Závûrem podepsal Luká‰ náv‰tûvníkÛm kalendáfie
a plakáty divadla.

Herci se vrací ze Slavnosti masek na námûstí
Svobody.

Svetlana Janotová v plném nasazení na Slavnosti
masek.

ReÏisérka Hana Bure‰ová pfiipravila s dûvãaty v maskérnû Michala Isteníka pro fotografování plakátu
k inscenaci Mrtvé du‰e.

âinoherní scénu MdB obohatilo nûmecké divadlo
z Meiningenu svou komedií Platit se nebude!.

Na Hudební scénû jsme se rozlouãili s muzikálov˘m
hitem Les Misérables (Bídníci).

ProstorÛ Technického muzea v Brnû jsme vyuÏili
k vytvofiení dal‰ích propagaãních fotografií na‰ich
hercÛ do foyeru divadla.

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

liStování

Partneři divadla

DON JUAN
historick˘ muzikál

19. a 20. záfií
na Hudební scénû
PÛvodní muzikál, kter˘ zpracovává oblíbenou látku o ‰panûlském volnomy‰lenkáfiském ‰lechtici Donu Juanovi, se autofii
rozhodli napsat pro na‰e divadlo. Don Juan je v jejich pfiíbûhu podán spí‰e jako obûÈ okolností. Milovaná dívka ho zradí,
druhou mu zabijí. A tak se mstí. Mstí se na Ïenách, mstí se
celému svûtu, aby pak nakonec zahynul rukou jedné z jeho
obûtí.
Muzikál vypráví znám˘ pfiíbûh sviÏn˘m tempem a moderním
jazykem, dává prostor komick˘m i dramatick˘m situacím
v atraktivním prostfiedí a nabízí v˘borné herecké pfiíleÏitosti.
V hlavních rolích se stfiídají Du‰an Vitázek s Petrem
Gazdíkem.

Mediální Partneři

dokořán září 2014
Městské divadlo Brno
Ředitel:
Stanislav Moša
Lidická 16, 602 00 Brno
Tel.: +420 533 316 301
Tel./Fax: +420 533 316 410
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jef Kratochvil
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Lenka Pazourková
Grafická úprava:
Petr Hloušek,
Petr Konečný
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âlenka baletu Mûstského divadla Brno, foto: jef Kratochvil.
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vážení divadelní Přátelé,
bûhem pár dnÛ bude otevfiena nová sezóna na‰eho divadla – sezóna, na kterou jsme se dlouho a peãlivû pfiipravovali, pro kterou jsme pro vás vybrali celkem deset nov˘ch titulÛ – premiér – inscenací, které vám,
jak pevnû vûfiím, pfiinesou mnoho nádhern˘ch umûleck˘ch záÏitkÛ, a to na obou na‰ich scénách, z nichÏ
kaÏdá navíc zaÏije v prÛbûhu této divadelní sezóny kulaté jubileum své existence. 4. fiíjna 2014 si na
Hudební scénû slavnostním rekapitulaãním koncertem pfiipomeneme, Ïe to bude právû deset let od jejího
otevfiení. A 14. ãervna 2015 budeme na âinoherní scénû vzpomínat a oslavovat 70 let (!) existence na‰eho
divadla, které vzniklo pod jménem Svobodné divadlo se sídlem na Gorkého ulici (naproti dnes vyhlá‰ené
pivnici Bláhovka). Názvy na‰eho divadla se v prÛbûhu ãasu mûnily ze Svobodného divadla na Mûstské a oblastní divadlo Brno (1949), Krajské oblastní divadlo v Brnû (1950) aÏ na dne‰ní Mûstské divadlo Brno.
Zvlá‰tní epizodou byl název Divadlo bratfií Mr‰tíkÛ (1954 – 1993). Dovolte, abych zavzpomínal na to,
jak na‰e divadlo k tomuto názvu pfii‰lo a proã jej opustilo. Za obûma tûmito akty lze nalézt mimofiádnou
brnûnskou divadelní osobnost, profesora Bofiivoje Srbu, se kter˘m jsme se, bohuÏel, pfied leto‰ními prázdninami navÏdy rozlouãili. Potkal jsem se s ním poprvé v rozhovoru po konkursu, kter˘ jsem pfied ním jako
pfied jedním z komisafiÛ absolvoval, abych mohl uãit herectví na JAMU i po devadesátém roce. Vyhledal mû
po mém vystoupení na chodbû akademie, poblahopfiál mi a rychle pfie‰el k meritu vûci – potfiebuje se mnou
váÏnû projednat jedno téma. V následujících nûkolika rozhovorech mû zapfiísahal, abych jako souãasn˘ ‰éf
Divadla bratfií Mr‰tíkÛ „nûco“ udûlal s tím ne‰Èastn˘m názvem, neboÈ uÏ nechce b˘t nadále svûdkem toho,
jak jeho „nápad z nouze“ nadále pfietrvává i v této nové – svobodné dobû. V‰e mi taky samozfiejmû osvûtlil.
Byl dramaturgem onoho Oblastního a krajského divadla, kdyÏ pfii‰el pfiíkaz „z vy‰‰ích míst“, Ïe se musí divadlo pfiejmenovat, a jak bylo tehdy v na‰í zemi zvykem, oãekávalo se „spontánní fie‰ení“, a to, Ïe se divadlo pfiejmenuje na Divadlo ZdeÀka Nejedlého stejnû jako v dal‰ích mûstech âSR. A dodal: „…a tak mû
v té nouzi napadlo, Ïe bychom se té hrÛze mohli vyhnout názvem Divadlo bratfií Mr‰tíkÛ. ZajíÏdûli jsme
tehdy hodnû mimo Brno na zájezdy i do vesnic, a tak se Mr‰tíci ujali a my si oddechli. JenomÏe mû to dodnes nedá spát. VÏdyÈ jsou to autofii jediné pozoruhodné, av‰ak naturalistické hry, na jejichÏ umûleck˘ a filozofick˘ odkaz se nedá navázat tak, jako je tomu tfieba u Mahena…“ Rád jsem jeho logickému pfiání se
sv˘mi kolegy vyhovûl a na‰e divadlo získalo v roce 1993 název, pod kter˘m jej dnes znáte, i kdyÏ v na‰ich
kofienech tvÛrãí práce, v na‰í míze umûleck˘ch v˘konÛ stále vévodí a je nanejv˘‰ hájeno ono slovo z názvu
pÛvodního: DIVADLO SVOBODNÉ.
A je‰tû zpátky pár slov k onûm desát˘m narozeninám na‰í Hudební scény – ptají se mû novináfii, jak˘
obzvlá‰tní dárek pfiipravíme divákÛm, tvÛrcÛm, interpretÛm a vÛbec v‰em, ktefií na‰i Hudební scénu milují… Odpovídám rád: „Ten nejdÛleÏitûj‰í dárek pro diváky a v‰echny ty dal‰í spoãívá pfiedev‰ím ve skuteãnosti, Ïe tato na‰e scéna funguje a Ïe za dobu své existence pfiedstavila sv˘m divákÛm 48 (!) inscenací,
mnohdy jinde nevidûn˘ch! V den v˘roãí (4.10.2014) se odehraje sumarizaãní slavnostní koncert a vyjde
i rozsáhlá publikace mapující onu desetiletou historii... A pak – dál budeme pfiipravovat a hrát inscenace
nové a, jak pevnû vûfiím, za stále nev‰edního zájmu na‰eho obecenstva tak, jak tomu bylo doposud. ByÈ je
krásné oslavovat, divadlo je tu pro své diváky pfiedev‰ím pro teì a pro pfií‰tû… Pro soudobé hudební divadlo se u nás i ve svûtû stále pí‰ou nová díla a stále je se na co tû‰it…!

Barbora Musilová

září
2014
cena 25,- kč

Za v‰echny kolegy z Mûstského divadla Brno se na v‰echny narozeninové i jiné bûÏné sváteãní divadelní dny plné zázrakÛ s va‰í úãastí tû‰í

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

