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„uÏ jen pár dnÛ zb˘vá do vánoãních svátkÛ…!!!“ Tak, a touto vûtou jsem se dopustil obdobné neple-
chy, která je pro na‰e Ïivoty v prvních letech tfietího tisíciletí tolik smutnû typická. Jednoznaãnû se blíÏí 
okamÏik, kdy budou velikonoãní ãokoládoví zajíãci vystfiídáni na cca 8 mûsícÛ roz‰ífien˘m adventním ka-
lendáfiem, aby si dûti mohly dlouhodobû „odpoãítávat“ den po dni, kolik Ïe jich je‰tû dûlí od ·tûdrého
dne, a koledy nás budou doprovázet i na koupali‰tích… A ta na‰e lidská „smeãka“ si za to mÛÏe sama –
spûcháme a v onom spûchu, kdy je lidské setkávání nahrazováno virtuálními debatami pfies internet, pod-
léháme nûãemu, ãemu se fiíká konzum. A ve spoleãnosti, které vládne „císafi Konzum“, nemá ãas v˘znam
– dny se neproÏívají, ale „od‰krtávají“, protoÏe za tûmi v‰edními a zbyteãn˘mi dny na nás pfiece ãeká nû-
co mimofiádnû v˘znamného, ãímÏ jsou jednou Vánoce a jindy Velikonoce, a dny mezi tûmito diktátory
ãasu jsou jenom na obtíÏ. 

Onehdy mi jedna má dobrá známá poté, co jsem jí popfiál k narozeninám omylem o mûsíc dfiív, 
s úsmûvem fiekla: „Ale narozeniny se pfiece slaví kaÏd˘ den.“ A mûla pravdu, vÏdyÈ kaÏdá vtefiina na‰eho
Ïivota je natolik vzácná, Ïe by ji nic, byÈ sebedÛleÏitûj‰ího z budoucnosti, nemûlo pfiekr˘t.

TakÏe zpátky k oné vûtû, Ïe „uÏ jenom pár dnÛ nám zb˘vá do vánoãních svátkÛ…“ U nás v divadel-
ním svûtû se to má s ãasem zásadnû jinak neÏ ve svûtû ovládaném heslem onoho císafie Konzumu: „Tû‰te
se na vûci pfií‰tí!“ V divadelních sálech na‰eho divadla se musíme den co den maximálnû koncentrovat na
to, co právû probíhá – tedy na divadelní pfiedstavení, na zkou‰ku, která jej pfiedjímá, a ne na to, co zaÏi-
jeme zítra nebo za mûsíc. A to je zákon jakékoliv umûlecké profese. Neumím si pfiedstavit houslového 
virtuosa, kter˘ by pfii pfiednesu své skladby mohl pfiem˘‰let o vánoãních dárcích pro své blízké a pfiedsta-
voval si jejich reakce u vánoãního stromeãku, a ani malífie, kter˘ by se pfii jemn˘ch tazích svého ‰tûtce roz-
hodoval o tom, kam pojede na dovolenou, a zároveÀ si pfiedstavoval, jak si tam bude uÏívat. Ne, v mno-
ha na‰ich a nejenom umûleck˘ch profesích je odevzdanost aktuálnímu ãasu tím zásadním principem. 
A neb˘t oné absolutní koncentrace, docházelo by logicky díky nepatfiiãné roztrÏitosti, díky nepfiijatelné
nesoustfiedûnosti k vytváfiení paskvilÛ.  

„Narozeniny se pfiece slaví kaÏd˘ den…“ Nádherné ponouknutí k tomu, jak nakládat s nejvût‰ím da-
rem, kter˘m od narození disponujeme – s darem Ïivota. A oslava to nemusí b˘t vÏdy okázalá. Staãí vûdo-
mí, Ïe to nebyl zbyteãn˘ den, Ïe jsme jej neproÏili v oãekávání vûcí pfií‰tích a uÏ jsme si oddechli, Ïe ho
máme za sebou a ten tolik dlouho oãekávan˘ cíl se nám pfiiblíÏil tak, jak si pamatuju, Ïe se na nûj tû‰íva-
li vojáci na základní vojenské sluÏbû,  kdyÏ stfiíhali metr nebo zpívali: „Slunéãko zapadá za vysokú horu,
zas je den v ……, chvála pánu Bohu!“ Smutné, i kdyÏ vím, Ïe ta vojna byla váÏnû hrozná vûc, ale Ïivot
máme pfiece jenom jeden a narozeniny se slaví… Îe ano! 

TakÏe, uÏ jen pár dnÛ zb˘vá do vánoãních svátkÛ. A my vám pfiejeme, aby byly nádherné a milé 
a kouzelné a ‰Èastné a veselé…, ale hlavnû, kdyÏ uÏ tedy Vánoce, udûlejte radost sobû a va‰im bliÏním tím,
Ïe nav‰tívíte své divadlo, ve kterém, jak pevnû doufám, zapomenete na ãas, na to, co vás ãeká v blízké, ãi
vzdálené budoucnosti, a budete se oddávat skrze divadelní umûní zázraku z fascinace stávající pfiítomnosti.

TakÏe nádherné Vánoce a hlavnû kaÏd˘ den úÏasnou oslavu va‰ich narozenin vám za v‰echny kolegy 
z va‰eho Mûstského divadla Brno pfieje

PAPEÎKA
pÛvodní 

historick˘ 

muzikál

4. – 6. prosince
na Hudební scénû

Napûtí, emoce, pfiekvapivé zvraty a pfiedev‰ím jedineãn˘
pfiíbûh: v Mûstském divadle Brno usedne na papeÏsk˘
stolec Ïena! Stfiedovûká legenda vypráví o neobyãejnû
talentované dívce, která se svou touhou po vzdûlání,
svou odvahou a odhodláním naprosto vymyká 
uspofiádání svûta v 9. století. Do stfiedovûké atmosféry
vás vtáhne velkolepá scéna, kterou skvûle dokreslují
propracované dobové kost˘my. Poutavé melodie ná-
roãn˘ch lyrick˘ sól i sviÏn˘ch sborov˘ch ãísel vás nene-
chají v klidu. Za ztvárnûní hlavní role získala jedna
z pfiedstavitelek Hana Holi‰ová Cenu Thálie!

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

Zdeněk Podskalský   Karel Svoboda   Jiří Štaidl

režie: Igor Ondříček
scéna: Jaroslav Milfajt kostýmy: Andrea Kučerová

hudební nastudování a dirigent: Karel Cón choreografie: Michal Matěj

V hlavních rolích: Hana Holišová nebo Ivana Vaňková, Jaroslav Matějka,
Andrea Březinová, Aleš Slanina a další

MdB Uvádí v licenci provox Music Publishing s.r.o.
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V rámci veletrhu THEATRE TECH se pfiedstavili i na‰i 
umûlci.

Po premiéfie Prince Homburského spadlo napûtí a byl ãas na
skleniãku.

V Divadelním klubu se se‰la rodina Viktora Skály.

Ve foyer Hudební scény vystavujeme v listopadu a prosinci
díla sochafie Jifiího Netíka. Prostory jsou pro zájemce 
otevfieny vÏdy hodinu pfied zaãátkem pfiedstavení.

Jana Musilová zazpívala ukázku z muzikálu Jesus Christ
Superstar.

DivákÛm zatanãily na‰e hvûzdy. Cel˘ pofiad natoãilo brnûnské studio âeské televize.

Knihu Za zrcadlem jefa Kratochvila slavnostnû pokfitili
Boleslav Polívka a Vlastimil Zábransk˘.

Rastislav Gajdo‰ s Pavlem Zedníãkem pfii natáãení seriálu
âetnické trampoty, kter˘ volnû navazuje na tradici âetnic-
k˘ch humoresek.

V luhaãovickém hotelu Popper se vedle Martina Donutila
objevila i baletka MdB Tereza ·kodová.

Slavnostní vernisáÏ probûhla 10. listopadu za úãasti prin-
cipála divadla Stanislava Mo‰i.

Prezentovali jsme se na prvním roãníku veletrhu divadelní
a jevi‰tní techniky THEATRE TECH 2014.

Alena Antalová se zúãastnila nikdy nekonãícího bûhu 
maminek âeskou republikou.

Vyhlá‰ení ankety Dobrovolní hasiãi 2014 uvádûli Jana
Musilová a Petr Rychl˘.

Na kost˘mní zkou‰ce Prince Homburského se se‰li Luká‰
Vlãek a Jakub Przebinda.

Veletrh probíhal na brnûnském V˘stavi‰ti zaãátkem listopa-
du a byl urãen pro ‰irokou vefiejnost.

listování
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Partneři divadla

„Co si mÛÏe autor víc pfiát, neÏ aby hra byla
chytfiej‰í neÏ on a vÏdy v nov˘ch 

souvislostech odkr˘vala nové v˘znamy.“
Václav Havel 

(5. fiíjna 1936, Praha –
18. prosince 2011, Vlãice-Hrádeãek), 

ãesk˘ dramatik, esejista, politik. 

Rudolf Vévoda: Sen u okna

Je mlÏno
A pohled z okna
jak stará pohlednice
z let kdy jsem je‰tû neÏil
kdy moji maminku vozili v ko‰atince
Ty doby rád bych sám zaÏil
jimi do sebe hledím
Tûch nánosÛ!
MlÏno je
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Premiéra na činoherní scéně8. a 9. listoPadu 2014

PRINC 
HOMBURSK¯

HEINRICH VON KLEIST

režie: MIKOLÁŠ TYC

Dokoran_prosinec2014_Sestava 1  25.11.14  10:07  Stránka 3



MoÏná se nehodí prozrazovat, jak kter˘ roz-
hovor vznikal. Ale pro tentokrát dovolte v˘-
jimku. I kdyÏ to znamená pfiiznání, Ïe se
Stanem Slovákem jsme se, pfiedev‰ím kvÛli
jeho velkému pracovnímu vytíÏení, domlu-
vili na rozhovoru pfies mail. Krátce po pre-
miéfie DUCHa, kde ztvárnil roli Ducha
z metra, zaãaly pod jeho reÏijním vedením
zkou‰ky na TûÏkou Barboru. TakÏe po‰lu
sérii otázek, doladíme odpovûdi a pak dodám
dal‰í várku. JenÏe nebylo potfieba – odpovûdi
na tu první sérii dotazÛ byly tak v˘stiÏné,
vtipné, dojemné a trefné, Ïe jsem zÛstala sku-
teãnû v oslnûní, jak zní název rubriky. Po-
suìte sami, asi to tak mûlo b˘t.

AniÏ bych chtûla jakkoliv sniÏovat slavnou
autorskou dvojici, pfiece jen si neodpustím na
úvod otázku: Proã právû Voskovec a Werich 
a proã právû TûÏká Barbora? Není to pfiece jen
uÏ fieknûme „vysílání pro pamûtníky“, anebo
naopak opût dozrál ãas? 
Podívejme se kolem sebe a nemusíme ani na
chvilku váhat. To, co se dûje u nás, v Evropû,
ale i jinde ve svûtû… To, co pánové V+W na-
psali a o ãem s divákem diskutovali ve tfiicá-
t˘ch letech, není nepodobné tomu, o ãem
mÛÏeme hrát i my, aniÏ bychom se snad mûli
stydût za to, Ïe pány V+W budeme „jen“ na-
podobovat. A vûfite, Ïe to „jen“ nápodoba ne-
bude!
MoÏná trochu kacífisky si ale myslím, Ïe dÛle-
Ïitûj‰í neÏ obsah samotn˘ch her byly slavné
forbíny. Díky uchovanému a objevenému te-
leviznímu záznamu jsou ty z TûÏké Barbory
známé pfiedev‰ím v podání Jana Wericha 
a Miroslava Horníãka. Kdo ponese kÛÏi pfied
oponu tentokrát?

4

v oslnění

stano slovák
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Vidíte, uÏ v rozmezí dvou prvních otázek se
nachází jist˘ paradox. Proã právû Voskovec 
a Werich a vzápûtí slavné forbíny pana Weri-
cha s panem Horníãkem. Samozfiejmû, Ïe bu-
deme srovnáváni, aÈ uÏ s V+W, anebo s jin˘mi
skvostn˘mi komiky. Ov‰em, slovy klasika:
„Co je dobré, není ‰patné.“ TakÏe, prosím,
drÏte nám palce, aby o svou kÛÏi na na‰em je-
vi‰ti nepfii‰li Michal Isteník a Jifií Ressler.
Vá‰ v˘bûr? âím jste se pfii obsazení fiídil, a ne-
odmítl vám nûkdo ze strachu? VÏdyÈ impro-
vizace je asi to nejtûÏ‰í – tedy taková, která
funguje. 
VÏdycky, kdyÏ obsazujeme jakoukoliv insce-
naci, (a vûfite, vlivem mnoha faktorÛ je to al-
chymie), snaÏím se slouÏit autorovi a také
na‰im pfiedstavám (tedy nejen m˘m, ale i ce-
lého realizaãního t˘mu) o nejlep‰ím moÏném
uskuteãnûní inscenaãního zámûru. Co se t˘ká

improvizací, mohu zodpovûdnû prozradit, Ïe
nejlep‰í improvizace jsou ty, které jsou nejlíp
nazkou‰ené.
Aktualizovali jste, nebo spoléháte na to, Ïe lid-
stvo je nepouãitelné a jen se otoãilo v dal‰ím
kruhu?
Ne, neaktualizovali jsme. A ano, lidstvo je ne-
pouãitelné a otáãí se v kruzích pofiád.
Mimochodem, snad se vás nedotknu, ale u vás
platí nomen omen, jste Slovák nejen pfiíjme-
ním. Hry V+W jsou ale nûkdy vnímány jako
ãeské rodinné stfiíbro… Nemáte obavu, Ïe
vám nûkdo vytkne, Ïe „ãeskou národní povahu
a specifika“ nemÛÏete pochopit?
Nemívám obvykle obavy z toho, co mû tû‰í.
Bojím se více vûcí, které mû netû‰í. Mimocho-
dem, narodil jsem se v roce 1977 v âeskoslo-
vensku, a kdyÏ jsem mamince v roce 1998
ukázal svÛj prÛkaz o trvalém pobytu pro ci-

S Petrem ·tûpánem 
v inscenaci Baron Trenck,
kterou i reÏíroval
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zince v âeské republice, rozplakala se. Byla to
právû na‰e maminka, která nás v kuchyni uãila
Davida a Goliá‰e, Îivot je jen náhoda a mnohé
jiné písnû.
Jsou vÛbec V+W známí na Slovensku tak jako
u nás? Tfieba jejich písniãky, které v tuzemsku
skuteãnû zlidovûly?
Nevím jak dnes, protoÏe od roku 1994 Ïiji na
Moravû, ale my jsme jako dûti mûli docela
jasné povûdomí o ãeskoslovenské literatufie,
filmu a umûní. Fimfárum jsme znali v‰ichni,

stejnû tak jako jsme vûdûli, Ïe byli „nûjací“
Voskovec a Werich s JeÏkem, Such˘ se ·litrem
anebo Lasica se Satinsk˘m.
Va‰e jméno ãteme stále ãastûji v kolonce reÏisér,
nedávno jste se ale opût bl˘sknul na jevi‰ti
v DUCHovi. Hodláte si udrÏovat tuto „schi-
zofrenii“ i nadále, nebo víc sázíte v budouc-
nosti na reÏii? 
S dovolením, nepovaÏuji se za schizofrenika,
protoÏe dûlám rád obû dvû tyto profese. KaÏdá
z nich obsahuje jin˘ druh tréninku, pfiípravy,

provedení. Baví mû divadlo (ze-
jména to na‰e), a kdyÏ to tak má
b˘t, budu rád za kaÏdou moÏ-
nost b˘t u toho, kdyÏ odchází
diváci nad‰ení a spokojení.
Kterou písniãku od V+W máte
nejradûji? 
UÏ jsem ji zmínil… O tom sil-
ném velkém a o tom slabém
malém!

Text: Jifiina Veselá,
foto: jef Kratochvil

6

Modfiick˘ ‰ampión

Se skladatelem Karlem Cónem
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Po skonãení slavnostního pfiedstavení zábavní program s obãerstvením: 
k tanci a poslechu hraje Orchestr Mûstského divadla Brno | cimbálová muzika Václava Kováfiíka | oldies diskotéka Jindry Eliá‰e 

nûkolik chodÛ pestrého rautového obãerstvení se skvûl˘mi nápoji | slavnostní pfiípitek o pÛlnoci na jevi‰ti (v‰e v cenû vstupenky – místenky) 
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HLAVNÍ PRODUCENT SILVESTRPARTY Pfiedprodej vstupenek a místenek:
Mûstské divadlo Brno 

Lidická 12, 602 00 Brno 
tel.: 533 316 410 

e-mail: komercni@mdb.cz
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v pofiadí jiÏ patnáctá
SILVESTRPARTY 
v Mûstském divadle Brno
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reÏie: Hana Bure‰ová

hrajeme na činoherní scéně 3. Prosince  2014 a 5. – 6. ledna 2015
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Dne 28. fiíjna 2014 ve vûku nedoÏit˘ch 73 let
nás navÏdy opustil kolega Milo‰ Kroãil.
SvÛj profesní Ïivot zasvûtil s láskou a zaujetím
práci nejenom na divadle, ale také v rozhlase,
v televizi, ve filmu, na Janáãkovû akademii
múzick˘ch umûní v Brnû.
Narodil se 3. listopadu 1941 ve Vy‰kovci 
u Uherského Hradi‰tû. V roce 1965 absolvoval
studia herectví na Janáãkovû akademii múzic-
k˘ch umûní a byl pfiijat do umûleckého 
souboru Divadla bratfií Mr‰tíkÛ. Tomuto diva-
delnímu domu, od roku 1993 nesoucímu
název Mûstské divadlo Brno, zÛstal vûrn˘ aÏ do
svého odchodu na odpoãinek (2010). Pûtaãty-
fiicet let vcházel na jevi‰tû, aby propÛjãoval svou
du‰i, své tûlo, svÛj hlas a svÛj um dramatick˘m
postavám. Bylo jich bezmála sto sedmdesát: Ti-
berge v Nezvalovû hfie Manon Lescaut v reÏii
Pavla Rímského, Hamlet v inscenaci stejno-
jmenné Shakespearovy tragédie reÏiséra Milana
Páska, Václav v Páskovû reÏii dramatu Draho-
míra a její synové od J. K. Tyla, Arlecchino v in-
scenaci Goldoniho Lháfie Richarda Mihuly,

Kulygin v Páskovû reÏii Tfií sester A. P. âechova,
Král Richard II. v Rímského inscenaci Tragédie
krále Richarda II. od Williama Shakespeara,
kaplan Franti‰ek âesan˘ ve hfie Josefa Bouãka
Noc past˘fiÛ, inscenované Stanislavem Mo‰ou,
Pierre Bezuchov v Rímského reÏii dramatizace
románu L. N. Tolstého Vojna a Mír, Chus
v Mo‰ovû dramatizaci a reÏii románu Ivana
KfiíÏe Pravda o zkáze Sodomy, Kreon v Anouil-
hovû Antigonû v reÏii Stanislava Mo‰i, Firmin
v inscenaci Schillerovy komedie Parazit reÏi-
sérky Jany Kali‰ové, Star˘ Vojta v Hrubínovû
Romanci pro kfiídlovku v reÏii Ale‰e Bergmana,
a mnoho dal‰ích… V letech 1995 aÏ 1998 byl
‰éfem umûleckého souboru Mûstského divadla
Brno a od roku 1998 do roku 2004 zástupcem
fieditele ve vûcech umûleck˘ch.
Více neÏ tfiicet let se vûnoval na Janáãkovû aka-
demii múzick˘ch umûní v˘chovû hereckého
mládí v pfiedmûtech Umûleck˘ pfiednes nebo

Teorie ver‰e a jeho interpretace. Své pedago-
gické a herecké zku‰enosti vloÏil do publikací
Na poãátku bylo slovo a Umûní vyprávût.
Milo‰ Kroãil byl i praktick˘m mistrem mluve-
ného slova, umûleckého pfiednesu a bájeãn˘m
recitátorem. Za toto své mistrovství byl v roce
2001 poctûn Kfii‰Èálovou rÛÏí, nejvy‰‰ím oce-
nûním udûlovan˘m na festivalu Podûbradské
dny poezie za celoÏivotní umûleck˘ pfiínos
v pfiednesu poezie a prózy.
Milo‰ Kroãil byl po v‰ech stránkách optimista
a svÛj optimizmus rád vyjadfioval slovy básníka
Iva Andriçe: âlovûk zkrátka musí vydrÏet aÏ do
konce – s úsmûvem letu‰ky, která ví, Ïe na le-
tadle není nûco v pofiádku. 

âest jeho památce.

in memoriam

miloš kročil
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na kávě

s igorem ondříčkem
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Vystihnout chvíli, kdy má Igor Ondfiíãek tro-
chu volného ãasu, je mal˘ zázrak. Pofiád 
v jednom kole a stále s pozitivní energií. Jak
to ten ãlovûk v‰echno stíhá?
MÛÏete popsat, co v‰echno v souãasné dobû
hrajete, zkou‰íte, dûláte? 
V listopadu jsme mûli v divadle premiéru
Prince Homburského, hned na to jsem zaãal
zkou‰et roli Oberona v muzikálu Let snÛ LILI.

Pfiipravujeme pfienesení Noci na Karl‰tejnû na
jevi‰tû Hudební scény, ve druhém listopado-
vém t˘dnu jsme zaãali zkou‰et i s herci. Do
toho jsem si zahrál ‰estadvacetkrát na obou
na‰ich scénách. Obãas zabûhnu uãit mÛj roã-
ník na konzervatofii. UÏ tak nûjak za bûhu
fie‰ím záleÏitosti spojené s ‰éfováním souboru
zpûvohry. A tak nûjak Ïiju (smích).

Ten zábûr bude jistû dost velik˘, kde takov˘
Igor Ondfiíãek dobíjí energii? Jak rád odpo-
ãívá a co uÏ se musí stát, aby mu do‰el humor
ãi dobrá nálada?
Dobrá nálada mi dojde jen tehdy, kdyÏ se set -
kám s lidskou blbostí a lhostejností. Na‰tûstí
se mi to nestává díky m˘m kolegÛm pfii práci
v divadle. Ale kdyÏ ve voln˘ch chvílích sleduji
dûní na na‰í politické scénû, nemám z toho

úplnû radost. Znám spoustu obyãejn˘ch lidí,
ktefií milují svou práci, dûlají ji na sto procent,
platí danû a je‰tû se snaÏí pomáhat potfiebn˘m.
Zrovna tito lidé jsou pro mne jak˘misi morál-
ními arbitry. Je mi smutno z toho, Ïe lidé,
ktefií se dostali do funkcí, které tohle v‰echno
s sebou nesou jaksi automaticky, nemají ani
elementární slu‰nost. Nemám si jich proã

11

Dobrá nálada mi dojde jen tehdy, 
kdyÏ se setkám s lidskou blbostí a leností.

Na zku‰ebnû s Jaroslavem Matûjkou 
a Hanou Holi‰ovou
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váÏit. Tohle mû opravdu velmi trápí. MÛÏeme
s tím nesouhlasit, mÛÏeme proti tomu protes-
tovat, ale to je jediné, co s tím mÛÏeme dûlat.
V˘‰e uveden˘m energii nedobiju. Rád se se-
tkávám s pfiáteli. Na cestování, procházky 
a podobné vûci nemám ãas, ale asi by mû to
hodnû bavilo (smích).
Mimo hraní jste se pustil i do reÏie. Jak ãasto
tuhle profesi pokou‰íte a proã? Je to v˘zva zku-
sit nûco jiného, nebo to byl nûãí nápad? 
ReÏii nepokou‰ím (smích). Je to velmi obtíÏná
disciplína a reÏisérÛ, ktefií jsou moudfií, kre-
ativní, vzdûlaní a posedlí divadlem, si velmi
váÏím. Dovolil jsem si nûkolikrát „zreÏírovat“
pfiedávání divadelních cen Kfiídla, dva díly Ka-
baretu jako Brno a Noc na Karl‰tejnû, protoÏe

film dÛvûrnû znám, mám ho rád a nikdo jin˘
nemûl ãas (smích).
Noc na Karl‰tejnû jste si uÏ premiérovû odbyl
pfii letním pfiedstavení na Biskupském dvofie.
Obãas se objevily poznámky, Ïe pfiedstavení aÏ
pfiíli‰ kopírovalo notoricky znám˘ film.
Ov‰em, dá se takové pfiedstavení, které vlastnû
kaÏd˘ zná, udûlat tak, aby nebylo se slavnou
filmovou pfiedlohou srovnáváno?
Pfii uvedení Noci na Karl‰tejnû jsem se snaÏil
bezezbytku vyuÏít prostfiedí Biskupského
dvora. Myslím, Ïe pro letní open air drama-
turgii je to v˘born˘ titul. SnaÏil jsem se pfii-
pravit „Noc“ tak, jako bych ji chtûl vidût já,
kdybych do nûjakého mûsta pfiijel a vidûl na
plakátû, Ïe se hraje. Samozfiejmû vás napadají

1212

Na tiskové konferenci 
s Hanou Holi‰ovou 
a Jaroslavem Matûjkou
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rÛzné posuny a pfiesmyãky, jak by se dal titul
odehrát. Potom si ale poloÏím zásadní otázku:
Proã? Nemám touhu zapsat se do dûjin di-
vadla fantasticky objevn˘m dramaturgick˘m
posunem Noci na Karl‰tejnû – to je asi i blbost
(smích). Mám radost, Ïe si Noc na Karl‰tejnû
na‰la své diváky, Ïe uÏ teì jsou vyprodána
pfiedstavení na Hudební scénû. Je to pro mû
obrovsky zavazující. A abych se nevyh˘bal od-
povûdi na otázku kopírování filmu. Scénáfi je
stejn˘, situace jsou stejné. Nûkteré jsme vylo-
Ïili úplnû jinak, neÏ jak byly vyloÏeny ve
filmu. V‰imla si toho jedna kritiãka, ale to mû
netrápí. Chtûl jsem, aby brnûn‰tí herci hráli
svûfiené role po svém, nekopírovali filmové ko-
legy, a to se myslím povedlo. 
Pfiedpokládám, Ïe jinak se ke hfie musí pfiistu-
povat, kdyÏ se odehrává pod ‰ir˘m nebem 
a v ãasovû omezeném a jaksi volnûj‰ím
„prázdninovém“ pojetí, a jinak, kdyÏ komedii
pfiipravujete pro kamenné divadlo. Jaké jsou
ty rozdíly? A jak tfieba pomÛÏe pfii vámi pfii-

praveném pfiedstavení zázemí scény s techni-
kou a moÏnostmi, které jistû „doma“ v Mûst-
ském divadle dobfie znáte?
Prostfiedí divadla vám samozfiejmû umoÏní
pracovat daleko více s temporytmem pfiedsta-
vení, pouÏitím svûtelné techniky mÛÏete di-
váka vést, aby sledoval pfiesnû to, co máte 
v úmyslu. Na druhou stranu, atmosféru krás-
ného letního veãera pod Petrovem máte na
Biskupském dvofie zadarmo. V divadle se ji
mÛÏete v‰emi prostfiedky pokusit vytvofiit.
Doufám, Ïe se nám to podafií. MÛÏeme zaãít
stavût na tom, co jsme nazkou‰eli na Biskup-
sk˘ dvÛr. Ale divadelní verze bude jiná. Pro
mû jiná premiéra. Jsme na zaãátku zkou‰ení.
DrÏte nám palce.
KaÏd˘ reÏisér by mûl mít urãit˘ respekt. Jak
jste si ho u kolegÛ získával? A musel jste tfieba
nûkdy i zv˘‰it hlas?
Hlas jsem zv˘‰it nemusel, za coÏ kolegÛm her-
cÛm dûkuji. SnaÏil jsem se kaÏdému herci vy-
svûtlit jeho úkol v klidu a tak, aby jej

13

S Hanou Holi‰ovou
a Andreou Kuãerovou
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pochopil. Ocitám se jako herec spí‰e na druhé
stranû barikády, takÏe vím, jak je pro herce po-
chopení jeho role dÛleÏité. Potom uÏ jde
v‰echno hladce. V‰ichni byli tak hodní, aÏ to
není normální. Doufám, Ïe po zku‰enostech
s prvním uvedením budou nûktefií trochu po-
lemizovat a zlobit, protoÏe i z takového drob-
ného konfliktu mÛÏe nûco dobrého
vzniknout.
âí kritiky si na své práci ceníte nejvíc? A máte
pfiedstavu ãi pfiání o poãtu moÏn˘ch repríz
Noci na Karl‰tejnû?
RodiãÛ – jsou pfiísní (smích). KolegÛ, jejichÏ
pohled na divadlo znám, rozumím jim, 
a proto jim vûfiím, Ïe se stejnû budou dívat 
i na mou práci. A to je asi tak v‰echno (smích).
O poãtu repríz si netroufám fiíct nic. Myslel

jsem, Ïe odehrajeme dvanáct pfiedstavení na
Biskupském dvofie a potom tfieba nûjaké zase
za rok na stejném místû. A vida, uÏ hrajeme
„Noc“ v divadle. Co bude dál, ví jen pan fie-
ditel Mo‰a. 
Je pfied vámi nûjaká dal‰í herecká ãi tvÛrãí
v˘zva, se kterou byste se rád popral?
V souãasné chvíli právû Oberon z Letu snÛ
LILI, krásná role v krásné hfie. Uvidíme. Vy-
snûné role nemám. Jen bych tím ztrácel ãas 
a energii. Tfieba mû nûkdy nûkdo z reÏisérÛ 
u nás v divadle do nûjaké krásné, velké, emo-
cionálnû bohaté role obsadí. To bych rád.
Dost mû to totiÏ baví (smích).

Text: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil

Se Stanislavem Mo‰ou
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POMÁHAT PATŘÍ K NAŠÍ PRÁCI 

Už po několik let se mezi nejvýznamnější
podporovatele Městského divadla Brno
řadí dodavatel zemního plynu, Slovenský
plynárenský průmysl – SPP CZ. Po změ-
nách ve vedení společnosti tak od letoš-
ního podzimu zasedá pravidelně do
hlediště i nový předseda jeho představen-
stva Ing. Petr Ivánek. 

Chodíte rád do divadla? 
Samozřejmě. I když musím dodat, jako asi většina manažerů, že mi
na to bohužel nezbývá moc čas. Ale hezké představení, ať už je to
klasika nebo moderna, ocením vždycky. Nejraději mám asi operu 
a muzikály. 

Logo SPP je vidět mezi partnerskými organizacemi nejen u Měst-
ského divadla Brno. Komu ještě v moravské metropoli pomá-
háte? 
Naše společnost se vždy snaží dělit svoji podporu mezi zdravotnictví,
kulturu a sport, eventuálně sociální sféru. Monitorujeme dlouhodobě
různé aktivity a příležitosti v regionu, kde podnikáme, a hledáme, kde
bychom mohli pomoci. Nedávno jsem se například osobně zúčastnil
v Masarykově onkologickém ústavu předání unikátního přístroje pro
tzv. vnitřní ozařování, na který jsme přispěli a který lékařům umožní
výrazně zkrátit léčbu žen s nádory prsu. To jsou okamžiky, kdy vím,
že filantropie a společenská zodpovědnost firem nejsou jen prázdná
slova. Pomáhat patří k naší práci. 

Jak se vůbec daří slovenské společnosti na českém trhu?
Naštěstí dobře. Dodáváme plyn brněnským teplárnám, které jsou nej-
větším odběratelem v tuzemsku vůbec. V letošním roce v kategorii
domácností a maloodběru očekáváme zvýšení počtu zákazníků o 45 %.
To potvrzuje, že SPP CZ je plně zákaznicky orientovaná na všechny
segmenty a dokáže uspokojit potřeby a požadavky zákazníků všech
kategorií.
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   Garantujeme Vám

nízkou cenu plynu

 na dva roky

bez závazků!
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Donna W. Cross, Dennis Martin:
PAPEÎKA 
Podle svûtového bestselleru americké spisovatelky
Donny W. Cross PapeÏka, kter˘ vy‰el ve více neÏ
tfiiceti jazycích a podle kterého byly natoãeny jiÏ
dva celoveãerní filmy, napsal mlad˘ nûmeck˘ mu-
zikálov˘ skladatel a textafi Dennis Martin muzikál
vyprávûjící témûfi neuvûfiiteln˘ pfiíbûh – legendu 
o Ïenû, která v polovinû devátého století usedla na
papeÏsk˘ stolec. Mladinká Jana je dívkou, která se
zcela vymyká svému okolí i zaÏit˘m pfiedstavám 
o Ïenách, jejich moÏnostech i poslání. Je v˘jimeãnû
chytrá a talentovaná. Nejprve se jí, proti v‰em teh-
dej‰ím zvyklostem, dostává jako dívce legálního
vzdûlání. Následnû pak mÛÏe v pfievleku za svého
ne‰Èastnû zabitého bratra pokraãovat v uãení. Sa-
mozfiejmû je díky tomu neustále na útûku, a tak její
cesta pokraãuje aÏ do ¤íma, kde se stává nejprve lé-
ãitelem neboh˘ch, aÏ se nakonec stane lékafiem sa-
motného papeÏe a následnû i jeho nejbliÏ‰ím
rádcem. KdyÏ papeÏ násilnû umírá, stává se Jana –
Jan jeho následníkem. Milují ho pfiedev‰ím prostí
lidé – chudí a nemocní, kter˘m obûtuje své osobní
‰tûstí. Pfiesto v‰ak i ona podléhá lásce, a jak o této
legendû vyprávûjí dochované stfiedovûké obrazy, je
nakonec prozrazena v okamÏiku, kdy porodí dítû.
Aãkoli se katolická církev ve stfiedovûku snaÏila
v‰echny dÛkazy o tomto pfiíbûhu zniãit a snaÏila se
onu historku prezentovat pouze jako stfiedovûkou
fantazii, není dosud zfiejmé, zda skuteãnû ne‰lo 
o historickou postavu. Navíc dodnes existuje for-
mální zkou‰ka pohlaví novû nastupujícího papeÏe.
Jedná se o neb˘val˘ pfiíbûh pln˘ tajemství, vá‰ní,
touhy po vzdûlání i obûtování se. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají:Hana Holi‰ová nebo Svetlana Janotová, Petr
Gazdík nebo Robert Jícha, Ladislav Koláfi, Stanislav
Slovák, Ale‰ Slanina, Johana Gazdíková nebo Ivana
VaÀková a dal‰í.

Joseph Kesselring:
JEZINKY A BEZINKY
aneb Arzenik a staré tety
Byl to Jan Werich, kter˘ tuto hru vidûl na Broad-
wayi a kter˘ ji nechal pfieloÏit a uvést v âechách
v roce 1958. DÛvodem jeho nad‰ení byl fakt, Ïe se

na divadle je‰tû nikdy pfiedtím tolik nesmál…!
Tedy právû jemu jsme dnes vdûãni za to, Ïe se mÛ-
Ïeme i my bavit jednou z nejslavnûj‰ích detektiv-
ních komedií svûtové dramatiky, jejíÏ dûj se
odehrává v milém a pohodlném domû, z jehoÏ stûn
d˘chá spí‰ atmosféra viktoriánské Anglie neÏ new-
yorsk˘ Brooklyn padesát˘ch let. Dvû star‰í ele-
gantní dámy, sestry Abby a Marta Brewsterovy,
pfiíjemné a pohostinné sleãny, zvou podobnû staré
pány na bezinkové víno… V této rajské pohodû se
v‰ak dûjí vûci nadmíru podezfielé! A tak, kdyÏ tety
nav‰tíví jejich synovec Mortimer, nestaãí se divit… 
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Zdena Herfortová, Jana Gazdíková, Martin
Havelka, Petr ·tûpán, Jaroslav Matûjka, Evelína
Kachlífiová, Vojtûch Blahuta, Zdenûk Bure‰, Karel
Mi‰urec, Tomá‰ Sagher, Michal Isteník a Robert
Urban. 

Ray Cooney, John Chapman:
DVOJITÁ REZERVACE 
Philip Markham je úspû‰n˘ nakladatel dûtské lite-
ratury, kter˘ má v‰ak v poslední dobû dost starostí.
Jeho manÏelka mu dává stále dÛraznûji najevo, Ïe
ji nebaví manÏel, kter˘ za romantick˘ veãer pova-
Ïuje spoleãné proãítání korektur Medvídka Pú.
Nadto jejich byt zafiizuje módní a extravagantní ar-
chitekt Alistair Spenlow, jehoÏ v˘stfielky Philipovu
konzervativnímu vkusu pfiíli‰ nelahodí. A je‰tû
navíc jeho kolega, úspû‰n˘ svÛdce Ïen Henry Lodge
si chce pÛjãit právû onen byt bûhem úãasti Mark-
hamov˘ch na jisté slavnostní veãefii – a samozfiejmû
pro nic jiného neÏ nemanÏelské zálety. Philip mu
byt nakonec pÛjãí, netu‰í ov‰em, Ïe k veselému do-
staveníãku jej slíbila dát k dispozici i jeho Ïena Jo-
anna – a to nikomu jinému neÏ Henryho Ïenû
Lindû. A aby toho nebylo dost, bûhem nepfiítom-
nosti Markhamov˘ch si na byt brousí zuby i archi-
tekt Spenlow, aby v nûm koneãnû svedl
Markhamovic sluÏku Sylvii. Tfii páry a dvojí nevûra
v jediném apartmá – uÏ tím je na pofiádnou fra‰ku
zadûláno!
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Markéta Sedláãková, Viktor Skála, Petr ·tû-
pán, Hana Kováfiíková, Andrea Bfiezinová nebo
Marta Matûjová, Alan Novotn˘, Rastislav Gajdo‰,
Erika Kubálková a Svetlana Janotová.  

hrajeme

   
 

  

   

 

Dokoran_prosinec2014_Sestava 1  25.11.14  10:08  Stránka 17



18

Program Prosinec

činoherní scéna hudební scéna

1.12. charleyova tetapo 18.00

3.12. mrtvé dušest 19.00

4.12. jezinky a bezinkyčt 18.00

5.12. jezinky a bezinkypá 19.00

6.12. jezinky a bezinkyso 19.00

7.12. Princ homburskýne 19.00 D

12.12. težká Barborapá 14.00

12.12. težká Barborapá 19.00 A5

13.12. težká Barboraso 19.00 P

14.12. težká Barborane 19.00 E7

15.12. težká Barborapo 19.00

16.12. dvojitá rezervaceút 18.00 PPP

17.12. dvojitá rezervacest 18.00 P18

18.12. dvojitá rezervacečt 18.00 PP1

19.12. težká Barborapá 19.00 C5 

20.12. težká Barboraso 14.00

20.12. težká Barboraso 19.00 AB6

21.12. težká Barborane 14.00

21.12. težká Barborane 19.00

22.12. křídla 2013/2014po 18.00

31.12. težká Barborast 18.00

2.12. jekyll a hydeút 18.00 zadáno

1.12. jekyll a hydepo 19.00

4.12. Papežkačt 19.00

5.12. Papežkapá 18.00

6.12. Papežkaso 14.00

6.12. Papežkaso 19.00

7.12. advent a andělé 2014ne 18.00

8.12. Flashdancepo 19.00

9.12. Flashdanceút 18.00

11.12. Zorročt 18.30 zadáno

17.12. noc na karlštejněst 14.00

17.12. noc na karlštejněst 19.00

18.12. noc na karlštejněčt 18.00 zadáno

19.12. noc na karlštejněpá 18.00

20.12. noc na karlštejněso 14.00

20.12. noc na karlštejněso 19.00

21.12. noc na karlštejněne 14.00

21.12. noc na karlštejněne 19.00

22.12. vánoční koncert javorypo 18.00

23.12. vánoční koncert javoryút 15.00

23.12. vánoční koncert javoryút 18.00

27.12. donaha!so 19.00

28.12. donaha!ne 14.00

28.12. donaha!ne 19.00

29.12. donaha!po 19.00

31.12. noc na karlštejněst 18.00

Hudební scény
Mûstského divadla Brno

Dvojitá rezervace

Noc na Karl‰tejnû
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Program leden

činoherní scéna hudební scéna

PREMiéRA vEřEjná gEnERálkA DivADElní kluB DERniéRAhoSTování

2.1. težká Barborapá 18.00

3.1. težká Barboraso 19.00

4.1. težká Barborane 19.00 D

5.1. mrtvé dušepo 19.00 AB1

6.1. mrtvé dušeút 19.00 AB2

7.1. Princ homburskýst 19.00 AB3

9.1. Brouk v hlavěpá 18.00

10.1. Brouk v hlavěso 18.00

11.1. Podivný případ se psemne 18.00

12.1. jakub a jeho pánpo 19.00

13.1. Princ homburskýút 19.00 A2

14.1. Princ homburskýst 18.00 SP

15.1. težká Barboračt 19.00 A4

16.1. težká Barborapá 19.00 AB5

17.1. dokonalá svatbaso 19.00

18.1. dokonalá svatbane 18.00

19.1. strýček váňapo 19.00 A2015

20.1. strýček váňaút 19.00 M2015

21.1. riverside drivest 21.00

25.1. charleyova tetane 18.00

26.1. strýček váňapo 19.00 X2015

27.1. strýček váňaút 19.00 T2015

28.1. dvojitá rezervacest 19.00 Z2015

29.1. dvojitá rezervacečt 19.00 R2015

31.1. dvojitá rezervaceso 19.00

2.1. noc na karlštejněpá 19.00

2.1. noc na karlštejněpá 14.00

3.1. noc na karlštejněso 14.00

3.1. noc na karlštejněso 18.00

4.1. tříkrálový koncertne 18.00 zadáno

19.1. let snů lilipo 14.00

19.1. let snů lilipo 19.00 A1/AB1

20.1. let snů liliút 19.00 C2/E2

21.1. let snů lilist 19.00 A3/AB3

22.1. let snů liličt 19.00 A4/AB4

23.1. let snů lilipá 19.00 C5/E5

24.1. let snů liliso 19.00 P

25.1. let snů liline 19.00 D/E7

26.1. let snů lilipo 19.00

27.1. let snů liliút 19.00 A2/AB2

28.1. let snů lilist 18.00 SP

29.1. let snů liličt 19.00 C4

30.1. let snů lilipá 19.00 zadáno

31.1. let snů liliso 14.00

31.1. let snů liliso 19.00 A6/AB6

Hudební scény
Mûstského divadla Brno

Jakub 
a jeho pán

Noc na Karl‰tejnû
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Heinrich von Kleist:
PRINC HOMBURSK¯
Z her nejvût‰ího dramatika nûmeckého roman-
tismu Heinricha Kleista se na ãesk˘ch jevi‰tích
nejãastûji hraje komedie Rozbit˘ dÏbán, v Nû-
mecku samém v‰ak za Kleistovo vrcholné dílo
platí romantické drama Princ Hombursk˘. Vy-
práví pfiíbûh mladého váleãného hrdiny, snílka,
kter˘ je zamilován do kurfifitovy dcery Natálie,
a kurfifit sám jejich lásce pfieje. Jejich naprosté
‰tûstí v‰ak ve chvíli pomine, kdyÏ princ snící 
o Natálii pfieslechne pfii váleãné poradû nejvy‰‰í
rozkaz a pfii bitvû vede svÛj oddíl do zakázaného
útoku. Sice uspûje, za neuposlechnutí rozkazu je
v‰ak odsouzen k smrti. Mezní situace vede
prince k zásadnímu pfiehodnocení v‰eho, v co
doposud vûfiil a co uznával. Váleãná událost se
promûÀuje ve velké drama o lásce, cti a spravedl-
nosti. Pro tuto inscenaci pfiipravil zcela nov˘ pfie-
klad Václav Cejpek. 
ReÏie:Mikolá‰ Tyc
Hrají: Luká‰ Janota, Viktor Skála, Eli‰ka Ská-
lová, Lenka Janíková, Jaroslav Matûjka, Jan
Mazák, Zdenûk Junák, Jifií Mach a dal‰í. 

Milan Kundera:
JAKUB A JEHO PÁN
Svûtoznám˘ ãesk˘ prozaik napsal v roce 1971
brilantní melancholickou komedii, popisující
roztodivné pfiíhody ‰lechtického Pána a jeho ple-
bejsky moudrého sluhy Jakuba. Text s podtitu-
lem „pocta Denisi Diderotovi“ v‰ak není pouhou
dramatizací Diderotova románu Jakub Fatalista
– je labuÏnicky rozko‰nickou variací jeho hlav-
ních 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 vyprá-
vûní: radostnû se kochá vûãnû se opakující lid-
skou 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 ne-
jistém svûtû, kde víme jen to, Ïe jdeme vpfied,
protoÏe „vpfied – to je v‰ude“ – v postavách Ja-
kuba a Pána neokázalou poctu muÏskému pfiá-
telství. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a

Hrají: Jan Mazák, Viktor Skála, Andrea Bfiezi-
nová, Lucie Zedníãková, Martin Havelka, Patrik
Bofieck˘, Jakub Zedníãek, Mária Lalková nebo
Eva Ventrubová, Jaroslav Matûjka, Jana Musi-
lová, Ladislav Koláfi a Vojtûch Blahuta. 

Martin Lingnau, Jurrian van Dongen, 
Koen van Dijk:
LET SNÒ LILI
Tfiináctiletá holãiãka Lili hledá své místo ve
svûtû. S rodiãi se neustále dohaduje o tom, co by
mûla a nemûla dûlat, rodiãe sami se spolu ãasto
hádají a vytváfiejí tak kolem sebe nepfiíjemnou
atmosféru. Dosud bylo pro Lili velkou radostí
vyrábût s babiãkou Knihu elfÛ, malovat do ní
obrázky, vym˘‰let pfiíbûhy. Kamarádi se jí ale vy-
smívají, Ïe uÏ je na podobné fantazírování velká.
KdyÏ se tedy Lili na zaãátku na‰eho pfiíbûhu
znovu ocitá u babiãky, nechce uÏ její vyprávûní
o Elfí fií‰i poslouchat. Jakmile Lili usne, zaãnou
se ov‰em dít podivné vûci… Z Elfí fií‰e pfiilétá
Aloë, elf svûtlu‰ka, a hledá svoji ztracenou se-
stfiiãku Amyru. Ukazuje se, Ïe král elfÛ Oberon
má velké starosti, neboÈ dosud mírumilovn˘
trollí národ se pod vedením urputného FÛriuse
snaÏí elfy vystrnadit z jejich území. Elfové pfii-
cházejí o svou magickou sílu, která dokáÏe svût
harmonizovat, neboÈ lidé na nû pfiestávají vûfiit.
Lili se tedy s babiãkou vydává na cestu, na které
je ãeká dobrodruÏn˘ pokus o záchranu Elfí fií‰e.
Po cestû potkávají trolla Nemotoruse, kter˘ touÏí
b˘t elfem, do cesty se jim postaví i popleten˘ FÛ-
riusÛv ‰pion Netop˘rus. Zaãne díky Lili v Elfí
fií‰i znovu padat kouzeln˘ prach? Podafií se Obe-
ronovi a jeho Ïenû Titanii znovu nastolit klid
mezi elfy a trolly? Jak je to vlastnû s babiããinou
minulostí? A stalo se to v‰echno doopravdy nebo
to byl jen sen?
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Jana Gazdíková nebo Dana Herzowa, Na-
tálie Grossová nebo Katefiina Marie Fialová,
Milan Nûmec nebo Igor Ondfiíãek, Alena Anta-
lová nebo Jana Musilová, Luká‰ Janota nebo
Jakub Uliãník, Jan Apolenáfi nebo Luká‰ Vlãek,
Jifií Mach nebo Karel ·karka a dal‰í.
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    VYDÁNÍ KAŽDÝ PÁTEK

  NOVÝ TÝDENÍK, 
  KTERÝ SE NEBOJÍ
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ČESKÁ 
KORUPCE MÁ 
ZÁPADNÍ 
STANDARDY

ROZ HOVOR :  LE N K A BR A DÁČOVÁ

T É M A : N EBE Z PEČNÁ PROM Ě N YA Z E M Ě V E ST Ř EDN Í E V ROPĚ

V čem  
selhává 
Obama
M A RT I N W EIS S

ORBÁNOVO 
VELKÉ 
MAĎARSKO
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svetlana janotová

čert tě vem
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Svetlana Janotová je zaloÏením romantická
du‰e, ov‰em místo sladkoboln˘ch písniãek
radûji poslouchá energick˘ pop. O své práci
hodnû pfiem˘‰lí a je pfiedev‰ím dobrá a zku-
‰ená hereãka. A právû tento koktejl vlastností

zfiejmû sehrál jednu z dÛleÏit˘ch úloh ve
chvíli, kdy reÏisér pfiedstavení Stanislav Mo‰a
hledal hlavní obsazení pro novou a ve svûtû
velmi slavnou inscenaci DUCH. S pfiedstavi-
telkou Molly jsme si povídali o tom, jak se
rodí postava, která je díky filmu témûfi kaÏ-
dému divákovi známá. Jak zraje a jak se dá
nauãit sladkoboln˘ smutek. 
Na zaãátek si dovolím fiíct, Ïe není zase tak ob-
tíÏné na jevi‰ti trpût a plakat. ¤ekla bych, Ïe
nûkdy je mnohem nároãnûj‰í dobfie zahrát po-
stavu tfieba v konverzaãní komedii. A moje
postava v inscenaci DUCH je ta ne‰Èastná,
ukfiivdûná, plaãící. Pod vedením Stanislava
Mo‰i jsme se v‰ak od prvopoãátku uÏ 
pfii zkou‰kách snaÏili, 
abychom na jevi‰ti jen
netruchlili. VÏdyÈ kon-
krétnû moje postava
Molly zaÏívá zvrat velmi
brzo po zaãátku pfied-
stavení. Po dvou po-
mûrnû bezstarostn˘ch
milostn˘ch scénách pfii-
jde zásah smrti. Ten
v‰ak nesmí celou insce-
naci a hlavnû mou po-
stavu pohltit. Je tam
jeden moment, kdy se
Molly vyzpívává z toho,
jak je ne‰Èastná a Ïe uÏ
nemá pro co Ïít, ov‰em
tyto smutné pocity
kontrastují s dal‰ími
písnûmi a texty, kdy se
spí‰ objevuje na‰tvání,
odhodlání, nadûje, víra.

A to v‰echno jsou protiklady a momenty,
které ten celek vyvaÏují. Samozfiejmû je Molly
po smrti své lásky zoufalá a opu‰tûná, zároveÀ
se v‰ak snaÏí tûmto pocitÛm moc nepoddávat,
ale naopak s nimi bojovat. A kdyÏ zjistí, Ïe

existuje moÏnost se znovu pfiiblíÏit ke svému
milovanému Samovi a pomoct mu, nachází
v sobû sílu a odhodlání. A nakonec zaÏívá 
i smífiení se sv˘m osudem. Zkrátka jsem se
snaÏila v chování této nekonvenãní Ïeny,
umûlkynû a tak trochu bohémky najít i jiné
barvy a v˘razové prostfiedky, neÏ je jen smutek
a pláã. Jinak by hrozilo, Ïe by ta postava byla
pro mû ale i pro diváky velmi nudná.
Stávalo se vám bûhem zkou‰ek, Ïe jste si tak-
zvanû brala práci domÛ? Tedy, Ïe se pfii zkou-
‰kách a prvních reprízách s novou postavou
natolik ztotoÏníte, Ïe vás provází i mimo di-
vadlo?
Je pravda, Ïe o sv˘ch rolích pfiem˘‰lím i doma,
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DUCH není jen o smutku, je i o Ïivotû.

S Ale‰em Slaninou v muzikálu DUCH,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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a to zejména v prÛbûhu zkou‰ení. ZáleÏí
hodnû na tom, jak je role nároãná na text, cel-
kové ztvárnûní, pûveckou nebo fyzickou kon-
dici. TakÏe v mnoha pfiípadech práce na roli
pokraãuje i ve volném ãase, mimo zkou‰ky.
KdyÏ máme na nazkou‰ení nového kusu nûco

málo pfies mûsíc, tak vám ani nic jiného ne-
zb˘vá. Má práce je ale zároveÀ i mÛj koníãek,
takÏe mi to nepfiekáÏí. Samozfiejmû aÏ pfiibude
starost o dûti, asi budeme s m˘m muÏem fie‰it
jiné vûci, neÏ je práce na textu, pûvecké tech-
niky a podobné vûci. Teì si ãas od ãasu sdûlu-
jeme záÏitky ze zkou‰ení a názory na práci
toho druhého. Ale není to tak, Ïe kdyÏ zkou-
‰íme tragickou postavu, chodíme domÛ v de-
presi. 
S jak˘mi pocity by mûl podle vás divák po
tomto pfiedstavení odcházet?  
Já doufám, Ïe i pfiestoÏe vût‰ina divákÛ pfiíbûh
DUCHa zná, nechá na sebe jeho sílu pÛsobit
a emoãnû je to aspoÀ tro‰ku rozvibruje. 
A i kdyÏ má pfiíbûh i napínavé i komické mo-
menty, závûr je velmi dojemn˘. A podstatnou
souãástí na‰í inscenace jsou i skvûlé dyna-
mické choreografie Hanky Kratochvilové 
a hezké melodie písní. TakÏe si myslím, Ïe
kaÏd˘ citliv˘ divák si tu nûco najde. 
S kter˘m pfiedstavením mÛÏete brnûnského
DUCHa srovnávat?  

Je zvlá‰tní, Ïe kdyÏ jsem toto pfiedstavení vi-
dûla pfied dvûma roky v Lond˘nû, vÛbec jsem
nad‰ená nebyla. S manÏelem jsme tam nav‰tí-
vili nûkolik inscenací a toto se nám líbilo ze
v‰ech nejmíÀ. Bylo to totiÏ aÏ moc perfektní,
dokonalé, v˘borná kouzla, bezchybné pûvecké

a taneãní v˘kony. Bylo
se sice na co dívat a po
technické stránce to
bylo opravdu obdivu-
hodné, ale jako celek
nás to dost nudilo. AÏ
kdyÏ jsem zaãala tento
kus sama studovat, oslo-
vila mne hodnû muzika.
Ráda fiíkám, Ïe jsem po-
pová du‰e a jednoduché
zpûvné melodie mi 
nevadí. Spí‰e naopak. 
A líbí se mi hlavnû ener-
gie, kterou z ní cítím.
Na lond˘nské pfiedsta-

vení ov‰em vzpomínám hlavnû kvÛli tech-
nické stránce pfiedstavení, která hraje
v inscenaci jistû velmi dÛleÏitou roli. Dovolím
si tvrdit, Ïe v na‰í inscenaci pociÈuji, díky
panu reÏiséru Mo‰ovi a úsilí v‰ech hercÛ, ja-
kousi Ïivoãi‰nost a „‰pínu“, která pfiidala na
lidskosti a pravdivosti, a to nejen celkovému
vyznûní pfiedstavení, ale i jednotliv˘m posta-
vám.
Premiéru, stejnû jako první reprízy, máte za
sebou. Jak se podle va‰eho názoru DUCH pu-
bliku líbí? MÛÏete pfiiblíÏit napfiíklad reakci
nûkoho, kdo je pro vás hodnû dÛleÏit˘?
Z premiéry i z doteì odehran˘ch repríz mám
dobr˘ pocit. Samozfiejmû, kaÏdá repríza je
jiná, ale to je kouzlo divadla. A jestli mû zdání
neklame, vût‰ina divákÛ odchází spokojená. Já
dám hodnû na názor m˘ch rodiãÛ, kter˘m ne-
uteãe Ïádná z na‰ich premiér, a tûm se to lí-
bilo, takÏe je v‰e v pofiádku.

Text: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil
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V muzikálu DUCH,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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MUZIKÁL DUCH KOUZLÍ JAK HERCI,
TAK ORCHESTREM
Dal‰í ãeskou premiéru svûtového muzikálu si
pfiipsalo do svého repertoáru Mûstské divadlo
Brno. Novinka s názvem DUCH mnoh˘m
napoví, Ïe jde o divadelní adaptaci stejno-
jmenného amerického filmu z roku 1990,
kter˘ získal dva Oscary a v hlavních rolích za-
záfiili Demi Moore, Patrick Swayze a Whoopi
Goldberg. Divadelní muzikálové zpracování
Ducha mûlo premiéru pfied tfiemi lety v brit-
ském Manchesteru, titul se brzy pfiesunul na
lond˘nsk˘ West End a pozdûji i na Broadway.
A není bez zajímavosti, Ïe tuzemské uvedení
pfiedstavuje teprve ãtvrtou evropskou zemi,
kde se titul hraje.
Muzikál DUCH, tedy pfiíbûh záhrobní lásky,
kdy mrtv˘ Sam ochraÀuje svou Molly, aby
jeho du‰e posléze mohla odejít do nebe, není
jenom prvoplánová love story. Autor divadelní
verze, kter˘ se podílel i na filmu – tedy scená-
rista Bruce Joel Rubin, se drÏel originální
pfiedlohy. Právû on získal Oscara za story, která
v‰ak umnû kombinuje zamilovan˘ pfiíbûh
mladého bílého páru a napínavou krimi zá-
pletku s ukázkov˘mi gaunery a navrch v‰e
roubuje na crazy komedii se ‰vihlou ãerno‰-
skou senzibilkou.
DUCH je vlastnû ideální materií pro muziká-
lov˘ soubor z Lidické ulice, protoÏe ten do-
káÏe nabídnout v‰e, co si tento druh
hudebního divadla Ïádá. A sice v˘teãné sólisty
i sbor, na‰lapan˘ orchestr a také efektní scé-
nické pojetí, které se musí vyrovnat s fígly 
z filmu. Filmové triky umoÏnily, Ïe se prostu-
povala hmotná a nehmotná tûla, s pomocí
animace se skákalo do vagónÛ jedoucího
metra nebo levitovaly drobné mince. Divadlo
má zase v ruce jiné trumfy a ty se tady poda-
fiilo objevit, pouÏít i naplnit.
Pojìme si to v‰e postupnû probrat u brnûn-
ského divadelního provedení. ReÏisér insce-

nace Stanislav Mo‰a jako zku‰en˘ muzikálov˘
matador ví, Ïe podobná látka vyÏaduje ze-
jména sviÏné provedení. Ostatnû jedenaãtyfii-
cet pfiedepsan˘ch scén, v nichÏ se neustále
mûní prostfiedí, mluví samo za sebe. Mo‰ova
inscenace v pfiesnû podchyceném tempu, které
se ov‰em nezalyká sebou sam˘m, pomyslnû
rotuje ve dvou pólech. Romantick˘, nikoliv
v‰ak jednostrunnû sladkoboln˘ pfiíbûh lásky
prorÛstá do technické podívané, v níÏ se
kouzlí efektními lasery, vzná‰ením osob 
i pfiedmûtÛ a také svûtly a scénick˘mi projek-
cemi Petra Hlou‰ka a Dalibora âernáka. Svû-
telná reÏie a dotáãky pfiedstavují záÏitek sám
o sobû.
Brnûnsk˘ DUCH v‰ak neokouzlí diváka
jenom pfiehr‰lí technick˘ch fines, jejichÏ
mnoÏství je na‰tûstí umûfiené – hudební di-
vadlo není utlaãené ãistû vizuální show. 
K opulentnímu v˘slednému záÏitku pfiistu-
puje i hbité hudební nastudování dirigenta
Dana Kalouska. Jeho taktovka nedá muzikan-
tÛm ale ani divákovi vydechnout a popov˘
hudební standard Davea Stewarta a Glena
Ballarda podepfie právû svûÏím tempem.
Jedin˘m velk˘m hitem ve smyslu tohoto slova
je v muzikálu DUCH stará píseÀ z 50. let,
která se od svého vzniku doãkala desítek verzí.
Jednu z nejslavnûj‰ích podob Unchained Me-
lody nazpíval v 70. letech Elvis Presley a právû
ji si pamûtníci filmu okamÏitû vybaví od prv-
ních tónÛ.
Jak uÏ jsem naznaãil, jednou z efektních po-
loÏek Mo‰ovy inscenace jsou skvûle zvuãená
sborová ãísla se svûÏí choreografií Hany Kra-
tochvilové, zejména z pouliãních ãísel na Wall
Street. Oba pfiedstavitelé hlavních rolí diváka
postupnû naplno vtáhli do pfiíbûhu. Vitázek
svého Sama nesrazil do sladkobolného podání,
i kdyÏ by k tomu vy‰‰í polohy mnoha jeho
písní i tenorov˘ part lehce svádûly. MoÏnou
uplakanû strhanou polohu tesknící milenky
obe‰la také Janotová, která dokázala ze své role
vytûÏit dramatickou a energickou esenci.
I kdyÏ jmenovan˘ pár tanãí i zpívá s velk˘m
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nasazením, dluÏno pfiiznat, Ïe pfii premiéfie je
bezmála zastínila generaãnû odrostlej‰í Zdena
Herfortová jako ãerno‰ská ‰arlatánka Oda
Mae. Bez vût‰í nadsázky se dá fiíci, Ïe právû
Herfortová v luxusnû karikované a s plnou ko-
mediální vervou i zku‰eností odehrané úloze
je vlastnû nosn˘m pilífiem a ozdobou veãera.
Její v˘kon diváky elektrizuje a vyvolává v nich

neskuteãné salvy smíchu. Její zápal, kter˘
nikdy nesklouzne k vlezlému pocitu, Ïe by he-
reãka aÏ pfiíli‰ tlaãila na pilu, tady funguje 
i jako skvûl˘ pendant k pfiece jenom lehce usl-
zené love story, kterou nepfiekazí ani smrt.
Uznání zaslouÏí také Robert Jícha jako pû-
vecky enigmatick˘ a herecky pfiedpisovû od-
porn˘ padouch Carl.
Za zmínku jistû stojí také kost˘my Andrey
Kuãerové, která své duchy oblékla do ‰atÛ pfie-
cházející od ãerné po ‰edou, tedy bytostí, které
nepatfií je‰tû na Ïádn˘ bfieh pozemského ani
posmrtného Ïivota. Návrháfika kost˘mÛ se
posléze vyfiádila také na etnickém obleãku ãer-
no‰ské vûdmy. Funkãní a rychlé promûny
umoÏÀuje scéna Christopha Weyerse, kter˘
hodnû vyuÏívá posuvn˘ch stolÛ a umoÏÀuje
realizovat vizi reÏie, co se spádu tfiíhodinového
kusu t˘ãe.
Mo‰Ûv DUCH je ukázkou muzikálové pro-
dukce, která je minuciózní ve v‰ech sloÏkách.
Jin˘mi slovy: tady se nebloudí mezi v˘stupy
hlavních hvûzd a sborov˘mi choreografiemi,
ale v‰e je precizováno aÏ do nejmen‰ího epi-
zodního v˘stupu. Inscenace je ukázkou sviÏné

zábavy, v níÏ si pfiijdou na své milovníci ro-
mantiky i ctitelé moderního muzikálového di-
vadla.

Lubo‰ Mareãek, 
www.mestohudby.cz, 20. 10. 2014

MUZIKÁLOV¯ DUCH POBAVÍ 
I STRHNE SMR·TÍ EFEKTÒ
Romantick˘ pfiíbûh o lásce silnûj‰í neÏ smrt
nastudoval brnûnsk˘ t˘m pod vedením reÏi-
séra Stanislava Mo‰i tfii roky od svûtové pre-
miéry. S nároãnou adaptací plnou jevi‰tních
pfiemûn, rychlého sledu scén a moderních
technick˘ch efektÛ si poradil na v˘bornou.
Divák od zaãátku sleduje plynul˘ pfiíbûh,
kter˘ umnû kombinuje mluvené pasáÏe s pís-
niãkami, stejnû tak jako dramatické a komické
scény.
V závratném tempu a za vyuÏití takfika filmo-
v˘ch stfiihÛ se v nûm obrazy stfiídají jeden za
druh˘m. V˘jimkou pfiitom nejsou ani nûko-
likanásobné zmûny prostfiedí v prÛbûhu jedné
písnû. Hned úvodní dvacetiminutovka muzi-
kálu tak sice nedává divákovi pfiíli‰ moÏností
vydechnout, ale od této chvíle si mÛÏe naplno
zaãít uÏívat napínavé detektivky s mysterióz -
ními prvky a chvílemi aÏ bláznivou komikou.
Je‰tû vût‰í grády pfiíbûh dostává po zapojení
pra‰tûné ‰arlatánky Ody Mae. Jedinû ona je
totiÏ schopná zprostfiedkovat kontakt mezi
mrtv˘m Samem a Molly. Ostfiílená ãinoherní
i muzikálová hereãka Zdena Herfortová ucho-
pila postavu ãerno‰ské spiritistky s velkou
chutí. V obdivuhodném tempu a s neutucha-
jícím elánem si uÏívá vdûãnû napsané figury 
s mnoÏstvím komick˘ch replik, za coÏ po
právu sklízí hned nûkolikrát potlesk na ote-
vfiené scénû.
Právû ve spoleãn˘ch v˘stupech s Herfortovou
je nejsilnûj‰í i pfiedstavitel dvojrole Sama 
a ducha Du‰an Vitázek (v˘borné je pouÏití
klasické nekoneãné dûtské písniãky Pes ji -
trniãku seÏral). Frustraci a bezmoc z toho, Ïe
jej v‰ichni na scénû vlastnû jen pfiehlíÏejí 
a nikdo ho nemÛÏe sly‰et, Vitázek pfiesnû pro-
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mítl do v˘razu a gest, kdy je jeho tûlo stále ja-
koby v napûtí a odhodlané jednat. Velkou mu-
zikálovou pfiíleÏitost vyuÏil v „záporÀákovi“
Carlovi i Robert Jícha.
Po hudební stránce muzikál kombinuje pe-
strou smûs stylÛ od romantick˘ch duetÛ (Vy-
znání), popov˘ch písní (Víc), rockovû
ladûn˘ch songÛ aÏ po swingovû-jazzové melo-
die (Bludná du‰e), ãerno‰sk˘ gospel (Za vodou)
a dokonce i rapové pasáÏe. Ústfiední melodií
muzikálu je v‰ak i z filmu znám˘ hit Un -
chained Melody, kter˘ autofii Hy Zaret a Alex
North pÛvodnû napsali uÏ v roce 1955. Mi-
lostnou píseÀ, kterou sv˘m podáním proslavil
Elvis Presley nebo u nás Karel Gott, nechali
brnûn‰tí tvÛrci zaznít jako jedinou zámûrnû 
v anglickém originále.
Na co v‰ak divák ãeká u muzikálu DUCH nej-
více, je jevi‰tní ztvárnûní filmov˘ch trikÛ. Tím
spí‰e, Ïe brnûnsk˘ divák je od produkcí Mûst-
ského divadla z minulosti „namlsan˘“ speci-
alitami typu vzná‰ející se lidé vzduchem
(âarodûjky z Eastwicku), stepování hlavou
dolÛ (Mary Poppins) ãi tanec pod sprchou
(Flashdance).
Scéna Christopha Weyerse vyuÏívá principÛ
pfiekr˘vání rÛzn˘ch geometrick˘ch tvarÛ. Za
pomoci náznakÛ jednodu‰e stfiídá prostfiedí
bytu Molly, kanceláfie Sama a Carla, vû‰tírny
Ody Mae ãi baru. V˘znamovû je tentokrát
hodnû propojená s projekcemi, animacemi 
a trikov˘mi efekty, ãímÏ se fiadí k technicky
vÛbec nejnároãnûj‰í inscenaci v historii Hu-
dební scény.
I na jevi‰ti se tak diváci doãkají procházení zdí
a zavfien˘mi dvefimi, levitování pfiedmûtÛ 
i lidí, odchodÛ mrtv˘ch do nebe ãi naopak
stahování padouchÛ do pekla. Mnoho trikÛ
funguje za pfiiznané divadelní iluze, s velk˘m
podílem moderního zvukového a svûtelného
designu, ve vût‰inû pfiípadÛ i za vyuÏití osvûd-
ãen˘ch principÛ ãerného divadla. Jako celek
v‰ak pÛsobí jevi‰tní kouzla kompaktnû a di-
váky nepochybnû ohromí i díky tomu, v jak
rychlém tempu se na nû valí.

Muzikál DUCH se na repertoáru Mûstského
divadla Brno s jistotou zafiadí k hitÛm, jak˘mi
uÏ teì jsou Flashdance, Jekyll a Hyde nebo Do-
naha!. Kombinace silného pfiíbûhu, líbiv˘ch
melodií, skvûl˘ch hereck˘ch v˘konÛ a hlavnû
u nás dosud nevídané koncentrace scénick˘ch
trikÛ zafungovala na diváky uÏ pfied premi-
érou natolik, Ïe v‰echny reprízy DUCHa jsou
aÏ do konce roku vyprodané.

Lenka Suchá, 
Brnûnsk˘ deník, 20. 10. 2014

MUZIKÁL DUCH: JEVI·TNÍ TRIKY 
A âERNO·SKÁ VùDMA 
P¤IVÁDÍ DIVÁKY DO VARU
Jevi‰tní podoba díla vznikla nedávno, muzikál
mûl premiéru v bfieznu roku 2011 v Manches-
teru, odkud se v ãervnu pfiesunul do Lond˘na,
kde zaznamenal více neÏ 500 repríz a v dubnu
2012 byl uveden na americké Broadwayi. Po
velmi krátké dobû, 18. fiíjna 2014, dorazil
DUCH coby neokoukaná novinka na Hu-
dební scénu Mûstského divadla v Brnû.
Nutno podotknout, Ïe krom dal‰ích duchafi-
sk˘ch ãi fantasy muzikálÛ se velmi podobn˘m
tématem zaobírá uÏ slavn˘ Carousel Richarda
Rodgerse a Oscara Hammersteina II. z roku
1945, jehoÏ titulní hrdina Billy Bigelow se
rovnûÏ „z pÛli cesty“ vrací na jedin˘ den do
na‰eho svûta, aby napravil, co pfied smrtí za-

nedbal. Toto dílo je ov‰em vystavûno dûjovû
zcela romanticky a hudebnû hovofií jazykem
tehdej‰ích velk˘ch muzikálÛ. DUCH v nastu-
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Dennis Martin, Donna W. Cross

PAPEÎKA
režie a úprava: STANISLAV MOŠA

hrajeme na hudeBní scéně 4.  –6. Prosince  2014 
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Jako ztfie‰tûná mladá holka Alena, která je
ochotná z lásky k Pe‰kovi udûlat snad cokoliv,
se v krátké dobû uÏ podruhé pfiedstaví hereãka
Andrea Bfiezinová. PÛl roku od open air pre-
miéry Noci na Karl‰tejnû na Biskupském dvofie
se tento legendární muzikál pfienese na prkna
Hudební scény Mûstského divadla Brno.
„Sama jsem zvûdavá, jak to bude celé pÛsobit
uvnitfi v divadle,“ pfiiznává sedmadvacetiletá
tmavovláska. 
S jak˘mi pocity jste pfied prázdninami vstupo-
vala do Noci na Karl‰tejnû?
Moc jsem se na to tû‰ila, stejnû jako teì. Zkou-
‰ení s Igorem Ondfiíãkem, pro kterého to byla

první velká reÏie, bylo v˘borné. Se‰li jsme se tam
vÛbec skvûlá parta a uÏívali jsme si to. I díky
tomu, Ïe bylo léto a mohli jsme hrát venku.
Navíc Noc na Karl‰tejnû je pro hodnû lidí napro-
sto kultovní záleÏitostí. Hodnû m˘ch kolegÛ umí
nazpamûÈ celé pasáÏe ze hry, protoÏe je mají na-
poslouchané z filmu. Já k nim sice nepatfiím, ale
mám tento muzikál a písniãky z nûho ráda. 
A zrovna moje postava Aleny tam má jednu
hodnû vdûãnou melodii – Hoja hoj, která to tam
celé pofiádnû rozpohybuje. TakÏe se mÛÏu v roli
pofiádnû vyblbnout. 
V ãem bude divadelní verze uvnitfi jiná?
Sama jsem zvûdavá, jak to bude pÛsobit uvnitfi

andrea BřeZinová

čert tě vem
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v divadle. Pfiece jenom je to celé pfiipravené na
míru pro Biskupsk˘ dvÛr. Navíc venkovní pro-
stfiedí s vûÏemi Petrova v pozadí tomu dodávaly
specifickou atmosféru. Pro nás s Pe‰kem, kterého
hraje Ale‰ Slanina, bude hodnû podstatnou zmû-
nou i to, Ïe na Biskupském dvofie se mnoho na-
‰ich scén odehrávalo okolo ka‰ny. Tak uvidíme,
jak to pro nás reÏisér Igor Ondfiíãek vymyslí. UÏ
dopfiedu naznaãil, Ïe by se chtûl v divadle vy-
hnout velk˘m projekcím a spí‰ to zachovat v ta-
kovém ãist‰ím duchu. Bude i trochu obmûnûné
herecké obsazení, navíc s Ïiv˘m orchestrem. Tak
uvidíme. Ale je vidût, Ïe to diváky hodnû láká,
protoÏe uÏ dlouho dopfiedu jsou v‰echny reprízy
do konce roku vyprodané.
Alena se dostane na Karl‰tejn v pfievleku za krá-
lovské páÏe. Chtûla byste si i vy nûkdy v Ïivotû
vyzkou‰et, jaké to je b˘t muÏem? 
Ani ne, i kdyÏ si myslím, Ïe to muÏi mají v Ïivotû
nûkdy snaz‰í. Ov‰em je pravda, Ïe jako muÏ
mÛÏu b˘t na jevi‰ti uvolnûnûj‰í a nemusím si
tolik hlídat tfieba elegantní chÛzi na vysok˘ch
podpatcích. Ale vlastnû zase taková zmûna oproti
bûÏnému Ïivotu to pro mû není, protoÏe v civilu
si na sebe tfieba sukni nevezmu skoro vÛbec.
Jsem spí‰ sportovnûj‰í typ, takÏe nejrad‰i nosím
dÏíny a triãko. U postavy Aleny je pro mû spí‰
neÏ kalhotov˘ kost˘m nezvyklá krátká paruka.
Jsem zvyklá na svoje dlouhé vlasy a najednou si
nemám prsty s ãím hrát (smích).
Alena musí ve své lásce k Pe‰kovi pfiekonat hodnû
pfiekáÏek. Co byste byla pro lásku ochotná obû-
tovat vy?
Kdyby to byla fakt velká láska, tak myslím, Ïe
v‰echno. Dovedla bych se myslím vzdát hodnû
vûcí, ale zase tfieba úplnû nevím, jestli bych se
dokázala vzdát divadla. Ale stejnû tak jako
Alena bych urãitû dovedla riskovat hodnû,
protoÏe ona je taky taková rebelka a jde si za
sv˘m, kdyÏ je o tom pfiesvûdãená. To se mi
líbí. Vím, Ïe podobnou otázku jsem fie‰ila 
i jako Jessika v Benátském kupci. Ta se zase mu-
sela postavit proti svému otci ·ajlokovi a ode-
jít od nûj ke svému milému. To uÏ je ale
myslím hodnû velká obûÈ. 

Na jevi‰ti se znovu setkáte ve dvojici s Ale‰em
Slaninou. Pokolikáté uÏ?
Spoãítané to nemáme, ale hrajeme spolu hodnû
ãasto. A jsme za to oba moc rádi! Známe se s Ale-
‰em dlouho, studovali jsme spolu na JAMU 
v jednom roãníku u Láryho Koláfie. Trochu jsme
si aÏ dûlali srandu z toho, Ïe minulou sezónu
jsme mûli vlastnû celou spoleãnou. Zaãalo to
muzikálem Flashdance, kde jsme tvofiili pár
Jimmy a Gloria. Potom v Donu Juanovi jsme si
zahráli milence Petronilu a Diega. A zakonãili
jsme to Pe‰kem a Alenou v Noci na Karl‰tejnû. 
A teì se na jevi‰ti ãasto potkáváme vlastnû 
i v DUCHovi, kdyÏ hraji ãerno‰skou senzibilku
Odu Mae. 
PÛvodnû jste ale v DUCHovi nazkou‰ela roli
Louisy.
Ano, Odu Mae jsem si poprvé zahrála koncem
fiíjna jako docela rychl˘ záskok. I kdyÏ je pravda,
Ïe uÏ v generálkovém t˘dnu mi pan fieditel Mo‰a
naznaãil, Ïe v˘hledovû bych se mohla potkat 
i s postavou Ody Mae. Nakonec bylo potfieba
neãekanû zaskoãit za nemocné kolegynû Zdenu
Herfortovou a Markétu Sedláãkovou právû uÏ
koncem fiíjna. Tak jsem se za pochodu biflovala
text, narychlo se pro mû do‰íval kost˘m, udûlalo
se pár zkou‰ek na jevi‰ti, a ‰la jsem do toho. 
A tû‰í mû, Ïe podle ohlasÛ jsem to snad zvládla. 
Jak˘ pro vás bude závûr leto‰ního roku?
Celkem hektick˘ a pracovní, ale to mi aÏ tolik
nevadí. 7. prosince vystoupím ve Znojmû v Kos-
tele svatého Mikulá‰e jako host na Vánoãním
koncertû Ale‰e Slaniny, 23. prosince dopoledne
zazpíváme s Robertem Jíchou pfii vánoãním pro-
gramu v Brnû na Nové radnici. Potom strávím
Vánoce a svátky s rodinou, ale uÏ 26. prosince
odjíÏdíme s muzikálem Flashdance hostovat do
Ingolstadtu. Odehrajeme tfii reprízy a vracíme se
na Silvestra, kdy uÏ veãer zase hrajeme u nás 
v divadle silvestrovské pfiedstavení Noci na Karl-
‰tejnû.

Text: Lenka Suchá,
foto: jef Kratochvil
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dování reÏiséra Stanislava Mo‰i je jin˘. I oproti
filmu v nûm vítûzí napûtí a humor nad nos-
talgií, koneckoncÛ (alespoÀ pfii premiéfie) di-
váci nevytahovali kapesníãky ani pfii
závûreãném setkání zamilovaného páru. A je
to tak dobfie – DUCH, v muzikálové podobû,
je pfiedev‰ím pfiehlídkou brilantních taneãních
scén, v˘bornû vypracovan˘ch vtípkÛ (vychá-
zejících vût‰inou z postavy ãerno‰ské vûdmy)
a neokoukan˘ch jevi‰tních trikÛ. V‰e zaãíná
uÏ od kvalitního pfiekladu Jifiího Joska. Je po-
zoruhodné, jak pfiirozenû text plyne, v dialo-
zích nic nedrhne, takÏe skuteãnost, Ïe se
nehraje v originálu, poznáte jen podle skry-
t˘ch slovních hfiíãek a vtipÛ, které Josek zda-
fiile pfiizpÛsobil vkusu ãeského publika.
A jako uÏ tradiãnû v Brnû Mo‰Ûv soubor
opravdu ‰lape. V˘stupy do sebe pfiesnû zapa-
dají, v‰e pÛsobí pfiirozenû a lehce. Choreogra-
fie Hany Kratochvilové je originální a svûÏí,
taneãníci pfiesní, radost pohledût. Kost˘my
Andrey Kuãerové jsou v souladu s dílem sou-
ãasné a civilní. Autorem vynikajícího scénic-
kého ztvárnûní je talentovan˘ Christoph
Weyers, mnoho promûn a trikÛ (projekce 
a svûtelné efekty vymysleli Petr Hlou‰ek a Da-
libor âernák) skuteãnû pfiekvapí. Stále bylo na
co se dívat, byÈ rozpoãty podobn˘ch produkcí
na West Endu a Brnû budou patrnû diame-
trálnû odli‰né. Pfiíkladnû nazvuãen˘ a tradiãnû
pfiesn˘ orchestr fiídil Dan Kalousek (alt. Ema
Mike‰ková, sbory nastudoval Karel ·karka).
V úloze Sama a posléze onoho ducha exceluje
Du‰an Vitázek, herec dostateãnû charisma-
tick˘, zároveÀ nepfiíli‰ afektovan˘, kouzeln˘
zejména v situacích, kdy jej „spoluhráãi“ ne-
vidí a nesly‰í. Jeho pûveck˘ projev je prakticky
dokonal˘, kdyÏ pfiidá na hlase, diváky mrazí.
Velmi oceÀuji, Ïe jsem tentokrát v próze ne-
postfiehl ani „slovensk˘ akcent“. U pfiedstavi-
telky Molly Svetlany Janotové bych vyzdvihl
zejména naprostou civilní bezprostfiednost, se
kterou postavu hraje. Nebo lépe fieãeno ne-
hraje, ale Ïije. Aã nemÛÏe tentokrát pûvecky 
a taneãnû excelovat jako ve Flashdance, pofiád

je to Ïivel, kter˘ je radost sledovat. Ústfiední
dvojici v pfiíbûhu, jak je postaven, ponûkud
zastiÀuje dal‰í figura: tak trochu nechtûné mé-
dium, Oda Mae Brownová, ve strhující inter-
pretaci Zdeny Herfortové, jeÏ na‰la pfiesnou
míru coby nositelka vût‰iny humorn˘ch situ-
ací a stala se hvûzdou premiérového pfiedsta-
vení. Po v‰ech stránkách famózní hereck˘
koncert v roli sice divácky vdûãné, nicménû
stylizaãnû nároãné. âtvefiici hlavních postav
doplÀuje Robert Jícha v roli „toho zlého“,
tedy Carla. Ten tajnû touÏí po velké kariéfie,
po Molly, po moci, po penûzích. A v‰emu
tomu je uÏ blízko, neÏ pfiijde trest z rukou bûs-
nícího ducha. Zprvu elegantní sympaÈák, na-
konec bídák – pfiesnû tak Jícha pÛsobí. 
A technicky dobfie zvládnut˘ zpûv? Ten 
k nûmu patfií odjakÏiva…
I pro pûtici uÏ men‰ích postav na‰li inscená-
tofii kvalitní interprety. Zfiejmû nejv˘raznûji
pÛsobil „vlakov˘ duch“ v podání robustního
Igora Ondfiíãka, dal‰í tajemnou záhrobní fi-
guru pak vytvofiil Milan Nûmec. Pohybem, lí-
ãením i gesty pfiivádûly do varu diváky Tereza
Martinková s Hanou Kováfiíkovou coby po-
mocnice svérázné vûdmy Brownové, padou-
cha a kriminálníka Willieho si s chutí zahrál
Jakub Zedníãek.
Muzikál DUCH posouvá Mûstské divadlo
Brno opût dopfiedu, zejména po stránce vy-
uÏití jevi‰tních technologií, projekcí a svûtel-
ného designu. Plnokrevná muzikálová show 
s neokoukan˘mi triky a slu‰nû napsan˘ a v˘-
bornû pfieloÏen˘ i zinscenovan˘ pfiíbûh na po-
mezí komedie, krimi a melodramatu vás
rozhodnû nudit nebude!

Vítûzslav Sladk˘, 
www.musical-opereta.cz, 24. 10. 2014

V POHÁDKÁCH KONâÍ 
CHAMTIVCI V PEKLE
Na muzikálové noãní obloze poseté hvûzdami
zazáfiila v Brnû nova. Do Mûstského divadla
se nûÏnû, ale nezdolnû vkradl DUCH Bruce
Joela Rubina, Davea Stewarta a Glena Bal-

Pokraãování ze str. 29
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larda. Do ãe‰tiny pfievedl Rubinovo libreto a vût‰inu písÀov˘ch textÛ mistr Jifií Josek, na jevi‰tû
pfiíbûh milencÛ, které ani smrt nerozdûlí, uvedl principál Stanislav Mo‰a.
Není to sice jako v uzavfieném svûtû operety, ale také muzikály po vlnû hitÛ svûtového repertoáru,
která zaplavila ãeská jevi‰tû po zpoÏdûní zavinûném 70. a 80. léty, se hledají stále obtíÏnûji. Na-
‰tûstí vznikají i nové. DUCH je jedním z nich.
Îádn˘ z inscenátorÛ ov‰em nemÛÏe popfiít inspiraci veleúspû‰n˘m filmov˘m Duchem (1990), jehoÏ
tfii nominace byly promûnûny ve dva Oscary: pro scenáristu Rubina a pro Whoopi Goldbergovou,
pfiedstavitelku svérázné vû‰tkynû a spiritistky Ody Mae. Její vedlej‰í role zastínila i hlavní s jejich

maliãkostmi Demi Moore-
ovou a Patrickem Swayzem.
Nepfiekvapuje, Ïe pfiíbûhu, ve
kterém spoleãník ve firmû 
a pfiítel Carl dá úkladnû za-
vraÏdit Sama (Ale‰ Slanina
nebo Du‰an Vitázek), jehoÏ
duch pak ãeká na rozhod-
nutí, jestli poputuje do ne-
bíãka, nebo do peklíãka, 
a vrací se dokonãit pozem-
skou misi – ochránit svoji
milou Molly (Svetlana Jano-
tová, Ivana Odehnalová) –
také v Brnû vévodí duchafika
Oda Mae Brownová. Tedy
vlastnû Zdena Herfortová
nebo Markéta Sedláãková. Ta
druhá uÏ muzikálovou Thálii
má, na dal‰í byla nomino-
vaná. Herfortová se mÛÏe
pochlubit „jen“ Thálií ãino-
herní – za AlÏbûtu anglickou
– a nominací za GurmyÏskou
v Ostrovského Lese, o tu mu-

zikálovou si s Odou Mae ov‰em v˘raznû fiekla. Její v˘kon je jedním slovem strhující. Herecky do-
konal˘, pûvecky hodn˘ osobnosti, která ten obor v‰tûpuje do hlav, noh a do du‰í „JamákÛ“.
Profesionalita, s jakou hereck˘ t˘m zvládá taneãní ãísla podle choreografky Hany Kratochvilové,
v kost˘mech Andrey Kuãerové, na scénû Christopha Weyerse, doplnûné jedineãn˘mi scénick˘mi
projekcemi Petra Hlou‰ka, Dalibora âernáka a kouzlením se svûtlem Davida Kachlífie, to je 
v âesku jinde nevídaná kvalita.
Ondfiej Studénka, Robert Jícha (fale‰n˘ kamarád Carl), Kristian Pekar, Jakub Zedníãek (vrah
Willie), Stanislav Slovák, Igor Ondfiíãek (Duch v metru), Ladislav Koláfi, Milan Nûmec (Duch
v nemocnici), Hana Kováfiíková, Andrea Bfiezinová (Louisa)…, to jsou brilantnû tlumoãené
osudy a charakteristiky. Ti zlí konãí nakonec v pekle.

Jifií P. KfiíÏ, 
Právo, 1. 11. 2014
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Anton Pavlovič Čechov

hrajeme na činoherní scéně19. – 20.  a 26. – 27. ledna 2015

režie: STANISLAV MOŠA
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PřiPravujeme těžká BarBora

„Aktualita, která je jedinû právoplatnou divadelní
vládkyní, nezmûnila barvu: je jen zase o nûco krva-
vûj‰í. Napsat tedy zase novou „hru ze Ïivota“, která
by se tou ‰erednou, stra‰idelnou aktualitou pfiímo za-
b˘vala, se nám nechtûlo. Víme v‰ichni víc, neÏ je
zdrávo, co se kolem nás dûje. Naã si to veãer pfiipo-
mínat ve stejné formû, v jaké to od rána do noci
ãteme v novinách. Vyprávûjme si radûji zábavné pfií-
hody a ãtûme barevné kroniky, které nás tfieba pouãí
o tom, Ïe v takov˘ch nesnázích, jako jsme my, byli
uÏ jiní, a Ïe se z nich koneckoncÛ také dostali. 
Vymysleli jsme pro vás historku o TûÏké Barbofie 
a postavili jsme kolem ní mûsteãko Eidam, ve kterém
se vám snad zalíbí a jehoÏ obyvatelé se vynasnaÏí 
o to, aby vás obveselili. Nebudou vám vyprávût 
o dne‰ních událostech, ale pokusí se vám dokázat, Ïe
lidé jsou k smíchu, Ïe si vzájemnû komplikují Ïivot,
Ïe v‰ak, kdyÏ je jim nejhÛfie, zachrání je zase právû
to, Ïe jsou lidmi.“
Tûmito slovy, která neztratila ani v roce 2014 nic
na své aktuálnosti, pfiedeslali v roce 1937 Jifií Vos-
kovec a Jan Werich svou hru TûÏká Barbora. Byla
to pfiedposlední hra uvedená v jejich Osvoboze-
ném divadle, rok na to se ukázalo, Ïe snáze zvítûzili
v Barbofie kuráÏní Eidam‰tí nad útokem mocich-
tivé sousední zemû zvané Yberland, neÏ odolávalo
âeskoslovensko blíÏícímu se pfiízraku nacismu.
TûÏká Barbora v‰ak zÛstala trvalou kvalitou ãeské

dramatiky, znalci Osvobozeného divadla byla jed-
noznaãnû uznána za vrchol jeho tvorby a je dodnes
zfieteln˘m dÛkazem toho, co mohli V+W na poli
ãeské divadelní komedie je‰tû dokázat, kdyby se
jejich spolupráci nepostavily do cesty dûjiny. Ne
náhodou se právû k TûÏké Barbofie vrátil Jan We-
rich v 50. letech v Divadle ABC v jevi‰tním part-
nerství s Miroslavem Horníãkem, ne náhodou se
doãkala na ãesk˘ch jevi‰tích skoro tfiicítky insce-
nací...
TûÏká Barbora uÏ totiÏ není jen nevázanou revuí,
tvofiící odrazov˘ mÛstek pro proslulé forbíny V+W
(v na‰í inscenaci „pfie‰ité“ na tûlo souãasn˘m inter-
pretÛm), jako byla fiada jejich her pfiedchozích –
kritici o Barbofie psali, Ïe je natolik „samonosnû“
napsaná, Ïe by se dokázala obejít i bez pfiímé úãasti
sv˘ch autorÛ na jevi‰ti. Fiktivní mûsteãko Eidam se
totiÏ podafiilo Voskovci a Werichovi zaplnit tolika
rázovit˘mi a dodnes povûdom˘mi typy, aÏ oãi pfie-
cházejí: nerozhodn˘ starosta, slabo‰sk˘ hejtman,
bodr˘ s˘rafi, hubatá sluÏka se srdcem na správném
místû, u‰lápnut˘ uãitelek, kter˘ se v pravou chvíli
dokáÏe zachovat jako chlap… A k tomu nesmrtelné
JeÏkovy melodie, kter˘ch si v na‰í inscenaci uÏijete
je‰tû o nûco víc neÏ v pÛvodním textu.
TûÏkou Barboru reÏijnû uvede na jevi‰tû MdB Sta-
nislav Slovák, a to za spolupráce Jaroslava Mil-
fajta (scéna), Andrey Kuãerové (kost˘my), Karla
Cóna (instrumentace, hudební nastudování a di-
rigent), Emy Mike‰kové (dirigentka), Martina
Packa (pohybová spolupráce) a Jana ·otkovského
(dramaturgie). „Werichem“ se na prknech Mûst-
ského divadla Brno stane v roli Prvního Ïoldnéfie
Michal Isteník, „Voskovcem“ coby Druh˘ Ïoldnéfi
Jifií Ressler. Doplní je Zdenûk Junák (starosta
Kristian Van Bergen), Patrik Bofieck˘ (hejtman
Hans Bols), Lucie Zedníãková (jeho Ïena Elisa-
beth), Vojtûch Blahuta (Gustav Harmoniensis,
uãitel), Marta Matûjová nebo Barbora Remi‰ová
(Siska, starostova sluÏka), Ladislav Koláfi (Vander-
grunt, zámeck˘ pán), Jakub Uliãník (Kri‰tof,
s˘rafi), Rastislav Gajdo‰ (Peter) a dal‰í. Premiéra
TûÏké Barbory se odehraje 13. a 31. prosince 2014
na âinoherní scénû.

-j‰-

Jifií Voskovec, Jan Werich, Jaroslav JeÏek
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V rámci veletrhu THEATRE TECH se pfiedstavili i na‰i 
umûlci.

Po premiéfie Prince Homburského spadlo napûtí a byl ãas na
skleniãku.

V Divadelním klubu se se‰la rodina Viktora Skály.

Ve foyer Hudební scény vystavujeme v listopadu a prosinci
díla sochafie Jifiího Netíka. Prostory jsou pro zájemce 
otevfieny vÏdy hodinu pfied zaãátkem pfiedstavení.

Jana Musilová zazpívala ukázku z muzikálu Jesus Christ
Superstar.

DivákÛm zatanãily na‰e hvûzdy. Cel˘ pofiad natoãilo brnûnské studio âeské televize.

Knihu Za zrcadlem jefa Kratochvila slavnostnû pokfitili
Boleslav Polívka a Vlastimil Zábransk˘.

Rastislav Gajdo‰ s Pavlem Zedníãkem pfii natáãení seriálu
âetnické trampoty, kter˘ volnû navazuje na tradici âetnic-
k˘ch humoresek.

V luhaãovickém hotelu Popper se vedle Martina Donutila
objevila i baletka MdB Tereza ·kodová.

Slavnostní vernisáÏ probûhla 10. listopadu za úãasti prin-
cipála divadla Stanislava Mo‰i.

Prezentovali jsme se na prvním roãníku veletrhu divadelní
a jevi‰tní techniky THEATRE TECH 2014.

Alena Antalová se zúãastnila nikdy nekonãícího bûhu 
maminek âeskou republikou.

Vyhlá‰ení ankety Dobrovolní hasiãi 2014 uvádûli Jana
Musilová a Petr Rychl˘.

Na kost˘mní zkou‰ce Prince Homburského se se‰li Luká‰
Vlãek a Jakub Przebinda.

Veletrh probíhal na brnûnském V˘stavi‰ti zaãátkem listopa-
du a byl urãen pro ‰irokou vefiejnost.
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„uÏ jen pár dnÛ zb˘vá do vánoãních svátkÛ…!!!“ Tak, a touto vûtou jsem se dopustil obdobné neple-
chy, která je pro na‰e Ïivoty v prvních letech tfietího tisíciletí tolik smutnû typická. Jednoznaãnû se blíÏí 
okamÏik, kdy budou velikonoãní ãokoládoví zajíãci vystfiídáni na cca 8 mûsícÛ roz‰ífien˘m adventním ka-
lendáfiem, aby si dûti mohly dlouhodobû „odpoãítávat“ den po dni, kolik Ïe jich je‰tû dûlí od ·tûdrého
dne, a koledy nás budou doprovázet i na koupali‰tích… A ta na‰e lidská „smeãka“ si za to mÛÏe sama –
spûcháme a v onom spûchu, kdy je lidské setkávání nahrazováno virtuálními debatami pfies internet, pod-
léháme nûãemu, ãemu se fiíká konzum. A ve spoleãnosti, které vládne „císafi Konzum“, nemá ãas v˘znam
– dny se neproÏívají, ale „od‰krtávají“, protoÏe za tûmi v‰edními a zbyteãn˘mi dny na nás pfiece ãeká nû-
co mimofiádnû v˘znamného, ãímÏ jsou jednou Vánoce a jindy Velikonoce, a dny mezi tûmito diktátory
ãasu jsou jenom na obtíÏ. 

Onehdy mi jedna má dobrá známá poté, co jsem jí popfiál k narozeninám omylem o mûsíc dfiív, 
s úsmûvem fiekla: „Ale narozeniny se pfiece slaví kaÏd˘ den.“ A mûla pravdu, vÏdyÈ kaÏdá vtefiina na‰eho
Ïivota je natolik vzácná, Ïe by ji nic, byÈ sebedÛleÏitûj‰ího z budoucnosti, nemûlo pfiekr˘t.

TakÏe zpátky k oné vûtû, Ïe „uÏ jenom pár dnÛ nám zb˘vá do vánoãních svátkÛ…“ U nás v divadel-
ním svûtû se to má s ãasem zásadnû jinak neÏ ve svûtû ovládaném heslem onoho císafie Konzumu: „Tû‰te
se na vûci pfií‰tí!“ V divadelních sálech na‰eho divadla se musíme den co den maximálnû koncentrovat na
to, co právû probíhá – tedy na divadelní pfiedstavení, na zkou‰ku, která jej pfiedjímá, a ne na to, co zaÏi-
jeme zítra nebo za mûsíc. A to je zákon jakékoliv umûlecké profese. Neumím si pfiedstavit houslového 
virtuosa, kter˘ by pfii pfiednesu své skladby mohl pfiem˘‰let o vánoãních dárcích pro své blízké a pfiedsta-
voval si jejich reakce u vánoãního stromeãku, a ani malífie, kter˘ by se pfii jemn˘ch tazích svého ‰tûtce roz-
hodoval o tom, kam pojede na dovolenou, a zároveÀ si pfiedstavoval, jak si tam bude uÏívat. Ne, v mno-
ha na‰ich a nejenom umûleck˘ch profesích je odevzdanost aktuálnímu ãasu tím zásadním principem. 
A neb˘t oné absolutní koncentrace, docházelo by logicky díky nepatfiiãné roztrÏitosti, díky nepfiijatelné
nesoustfiedûnosti k vytváfiení paskvilÛ.  

„Narozeniny se pfiece slaví kaÏd˘ den…“ Nádherné ponouknutí k tomu, jak nakládat s nejvût‰ím da-
rem, kter˘m od narození disponujeme – s darem Ïivota. A oslava to nemusí b˘t vÏdy okázalá. Staãí vûdo-
mí, Ïe to nebyl zbyteãn˘ den, Ïe jsme jej neproÏili v oãekávání vûcí pfií‰tích a uÏ jsme si oddechli, Ïe ho
máme za sebou a ten tolik dlouho oãekávan˘ cíl se nám pfiiblíÏil tak, jak si pamatuju, Ïe se na nûj tû‰íva-
li vojáci na základní vojenské sluÏbû,  kdyÏ stfiíhali metr nebo zpívali: „Slunéãko zapadá za vysokú horu,
zas je den v ……, chvála pánu Bohu!“ Smutné, i kdyÏ vím, Ïe ta vojna byla váÏnû hrozná vûc, ale Ïivot
máme pfiece jenom jeden a narozeniny se slaví… Îe ano! 

TakÏe, uÏ jen pár dnÛ zb˘vá do vánoãních svátkÛ. A my vám pfiejeme, aby byly nádherné a milé 
a kouzelné a ‰Èastné a veselé…, ale hlavnû, kdyÏ uÏ tedy Vánoce, udûlejte radost sobû a va‰im bliÏním tím,
Ïe nav‰tívíte své divadlo, ve kterém, jak pevnû doufám, zapomenete na ãas, na to, co vás ãeká v blízké, ãi
vzdálené budoucnosti, a budete se oddávat skrze divadelní umûní zázraku z fascinace stávající pfiítomnosti.

TakÏe nádherné Vánoce a hlavnû kaÏd˘ den úÏasnou oslavu va‰ich narozenin vám za v‰echny kolegy 
z va‰eho Mûstského divadla Brno pfieje

PAPEÎKA
pÛvodní 

historick˘ 

muzikál

4. – 6. prosince
na Hudební scénû

Napûtí, emoce, pfiekvapivé zvraty a pfiedev‰ím jedineãn˘
pfiíbûh: v Mûstském divadle Brno usedne na papeÏsk˘
stolec Ïena! Stfiedovûká legenda vypráví o neobyãejnû
talentované dívce, která se svou touhou po vzdûlání,
svou odvahou a odhodláním naprosto vymyká 
uspofiádání svûta v 9. století. Do stfiedovûké atmosféry
vás vtáhne velkolepá scéna, kterou skvûle dokreslují
propracované dobové kost˘my. Poutavé melodie ná-
roãn˘ch lyrick˘ sól i sviÏn˘ch sborov˘ch ãísel vás nene-
chají v klidu. Za ztvárnûní hlavní role získala jedna
z pfiedstavitelek Hana Holi‰ová Cenu Thálie!

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

Zdeněk Podskalský   Karel Svoboda   Jiří Štaidl

režie: Igor Ondříček
scéna: Jaroslav Milfajt kostýmy: Andrea Kučerová

hudební nastudování a dirigent: Karel Cón choreografie: Michal Matěj

V hlavních rolích: Hana Holišová nebo Ivana Vaňková, Jaroslav Matějka,
Andrea Březinová, Aleš Slanina a další

MdB Uvádí v licenci provox Music Publishing s.r.o.
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