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Klasické zamy‰lení nad smyslem na‰eho poãínání…
Lidé si v prÛbûhu historie uvykli nav‰tûvovat rÛzná pﬁedstavení, a to z rÛzn˘ch dÛvodÛ. A vlastnû dodnes zde stojí
v protikladu dvû základní lidské tendence zájmu a zvûdavosti,
které jsou ukryté na jedné stranû v na‰í lidské duchovní
u‰lechtilosti touÏící po skuteãn˘ch mimoﬁádn˘ch umûleck˘ch
událostech a na stranû druhé tendence zneuÏívají na‰i druhou
– ﬁeãeno s J. W. Goethem – zvíﬁecí podstatu. Pro její ukojení to
bylo v historii napﬁíklad pﬁedvádûní rozliãn˘ch neobvyklostí,
mezi které patﬁila tﬁeba poprava. Av‰ak i my jsme v na‰em
souãasném, nûkteﬁí tvrdí, Ïe civilizovaném svûtû, vystavováni
spoustû nabídek, po kter˘ch mnozí z nás nikdy ani nezatouÏili. Útoãí na nás ze v‰ech stran a je jenom na nás samotn˘ch,
jak s nimi naloÏíme. KdyÏ se mi onehdy dostal do rukou jak˘si
bulvární plátek, mûl jsem vskutku pocit, Ïe se jenom jeho
pouh˘m dotekem vnitﬁnû umaÏu. A co jsem mûl dûlat, kdyÏ mû
na cestách m˘m mûstem je‰tû pﬁed nedávnem potkávaly na
neuvûﬁitelném mnoÏství plakátkÛ, plakátÛ a billboardÛ na mû
tupû a ne‰Èastnû zírající z kÛÏe staÏené lidské mrtvoly provázející v˘stavu Bodies? Zavﬁít oãi a nabourat se? SnaÏil jsem se
s opatrností odvracet zrak a pﬁi tom si kladl otázku, jak˘ je
zájem tûch, kteﬁí jsou s mrtv˘m lidsk˘m tûlem ochotni takto
nakládat – tedy vystavovat je za úãelem zisku. Jen stûÏí by mi
vysvûtlovali, Ïe se jim jedná o to, abych byl moudﬁej‰í.
A obdobnû tûÏko mû o své u‰lechtilosti ducha pﬁesvûdãí ti,
kteﬁí pro své sochy potﬁebují zvíﬁecí lejna nebo zmrzlou krev
zvíﬁat. A právû tito „kalkulanti“ se dnes vydávají za umûlce, za
nûkoho mimoﬁádného. VÏdyÈ Ïijeme ve svûtû, kde bulvár (tím
slovem nemíním pouze ten zatraceníhodn˘ bulvár, ale v‰echny
jarmareãnû uvaÏující novináﬁe v médiích) touÏící po penûzích,
ne po na‰em vzdûlání, po na‰em odu‰evnûní, popularizuje rÛzné lidsky podﬁadné projekty a je schopen vydávat za umûní
i to, Ïe nûkdo vezme nûjak˘ pﬁedmût, napﬁíklad staré kolo (jak to provedl souãasn˘ ﬁeditel âeské národní galerie) a pak
tvrdí, Ïe jeho zvlá‰tním umístûním, (obvykle na pozadí s bílou zdí, ty totiÏ pﬁedstavují procentuálnû nejvy‰‰í poãet pouÏit˘ch zdí v galeriích), z nûj vzniklo umûlecké dílo… Nebo vezme jin˘ pﬁedmût a pouze ho pﬁemaluje (tﬁeba namodro, nebo
narÛÏovo) a hned je z nûj umûlec hodn˘ na‰í pozornosti! A pﬁitom se jedná pouze o ãiré a chladné obchodníky, kteﬁí vûdí
mnoho o lidské ‰patnosti i hlouposti a s chladn˘m kalkulem ji vyuÏívají ve svÛj prospûch.
Robert Hugh Benson ve své knize „Neviditelné svûtlo“ pí‰e o daru vidûní, kter˘ prostû není a ani nemÛÏe b˘t dán kaÏdému z nás. Konkrétnû ﬁíká: jen nûkteﬁí jsou obdaﬁeni pronikavou vnímavostí a citem pro krásu a vnímají ji i tam, kde jin˘
by snad Ïádnou krásu neobjevil a to tím, ãemu se ﬁíká umûlecká vnímavost. Kromû toho, Ïe jsme schopni pojmenovat
ideu, musíme mít schopnost ji taky uskuteãnit – zmaterializovat. Za tím úãelem jsme vzdûláváni, proto nás taky naz˘vají
profesionály v na‰ich umûleck˘ch ﬁemeslech. Ov‰em to ke splnûní na‰eho Ïivotního poslání nestaãí. Nenab˘váme tvrdû
a komplikovanû na‰e schopnosti, abychom pouze exhibovali. Na‰e snaÏení musí mít hlub‰í smysl, neÏ jen odvést profesionální v˘kon. Opakovanû jsem formuloval ná‰ úkol, zkrácenû ﬁeãeno, jako laskavé zprostﬁedkovávání smyslu údûlu lidského Ïivota skrze divadlo. V na‰em divadelním usilování, a jedná se u nás o mimoﬁádnû komplikovanou záleÏitost, je
tím nejpodstatnûj‰ím cílem prÛbûÏné hledání laskav˘ch, a pro nás jako tvÛrce i pro na‰e publikum harmonizujících odpovûdí na v‰echny nejrÛznûj‰í znepokojivé otázky, které si jen ãlovûk mÛÏe ve svém Ïivotû poloÏit, ãi které jen tu‰í, ãi které
ho i bez tu‰ení obklopují – a právû této fascinaci z nepoznatelného se dá a mÛÏe pﬁi mimoﬁádném zvládnutí techniky své
profese ﬁíkat umûní. Zámûrnû se vyh˘bám krutosti, zá‰ti, závisti, hledání viny mimo sebe a snaÏím se spoleãnû se v‰emi
kolegy Mûstského divadla Brno pﬁiná‰et na repertoár tituly, které jsou autorsky tzv. „introspektivní“, tzn., Ïe jejich tvÛrci
vnímají problémy i hrÛzu svûta kolem nás sami v sobû, Ïe nepovykují, Ïe za v‰echno stra‰livé a ‰patné mohou ti pitomci kolem nás, jedin˘ch chytr˘ch.
Vidûl jsem v posledním ãase mnoho rÛzn˘ch produkcí, z nichÏ nûkteré mûly charakter v˘teãné úrovnû, nûkolik pak
bylo i posvûceno oním mimoﬁádn˘m du‰evním kouzlem, které promûÀuje mimoﬁádné v zázrak. Ale tak, jak jedni svlékají
mrtvá lidská tûla z kÛÏe proto, aby je vystavovali za peníze, jak jiní vzdûlaní pomlouvají jiné v bulváru, aby vydûlali prachy, tak ze stejn˘ch dÛvodÛ jiní znásilÀují umûní, aby zneuÏívali tûch nejniÏ‰ích lidsk˘ch pudÛ, parazitují tak na skuteãném umûní a pﬁitom ho przní. Vzpomínám, jak mû pﬁed dvûma mûsíci oslovila produkce jedné privátní televize, Ïe by po
vzoru nûkter˘ch americk˘ch televizních stanic pﬁebírali do svého pﬁenosu nûkteré na‰e divadelní inscenace. Nejdﬁíve
jsem zajásal a teprve pak se dotázal, jak ten americk˘ vzor vypadá. I mi bylo odpovûzeno, Ïe se jedná o standardizovan˘ tﬁicetiminutov˘ sestﬁih záznamu jakéhokoliv divadelního pﬁedstavení. Ale pr˘ to musí b˘t pﬁedstavení dobré. Logicky
jsem rychle odmítl.
Sice mi to v‰echno mÛÏe b˘t líto, mÛÏe mû to zlobit, ale nic jiného nezmÛÏu, neÏ tyto zhÛvûﬁilé, machinaãní tendence jako ãlovûk i umûlec bojkotovat a neúãastnit se podobn˘ch hloupostí a pouze a jedinû se spoleãnû se v‰emi spolupracovníky MdB snaÏit pro na‰e diváky vytvoﬁit z na‰eho divadla chrám poznání, kultivované zábavy a fascinace ze skuteãn˘ch umûleck˘ch událostí.
Stanislav Mo‰a
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Alain Boublil, Jean-Marc Natel, Claude-Michel Schönberg

BÍDNÍCI
Pﬁeklad: Zdenûk Borovec
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Scéna: Christoph Weyers
Hudební nastudování: Jiﬁí Petrdlík
Vokální nastudování: Karel ·karka
Dirigenti: Jiﬁí Petrdlík, Dan Kalousek, Franti‰ek ·terbák
Choreografie: Aneta Majerová
Dramaturgie: Pavlína Hoggard
Premiéra: 13. února 2009 na Hudební scénû
Bylo jen otázkou ãasu, ov‰em také získání autorsk˘ch
práv, nalezení odpovídajícího obsazení a odvahy k realizaci tohoto legendárního titulu, kdy se tento klenot objeví
v repertoáru na na‰í Hudební scénû. Po skvûl˘ch úspû‰ích
originálních pﬁedstavení muzikálÛ Oliver! a âarodûjky
z Eastwicku, které „hlídá“ stejná agentura, jsme dokonce
získali moÏnost dûlat si s Bídníky, co chceme, tzn. vytvoﬁit
svou originální jevi‰tní verzi a nemuset opakovat lond˘nsk˘ úspû‰n˘ model, tak jak tomu bylo v Praze pﬁed osmnácti, respektive pûti lety, tak, jak je tomu v pﬁeváÏné
vût‰inû produkcí tohoto díla.
JestliÏe byly prvé dvû ãeské inscenace inscenacemi
v obsazení poskládan˘mi ze v‰ech koutÛ na‰í zemû,
mÛÏeme se u nás v Brnû hned py‰nit tím, Ïe aÏ na pár
v˘jimek se jedná o kompletní a pﬁitom mnohanásobné
obsazení pouze z ãlenÛ na‰eho divadla. To samo jiÏ
svûdãí o úspû‰né, dlouhodobé kontinuální práci pﬁi budování v‰ech souborÛ na‰eho divadla. Zde leÏí i jeden z nejpodstatnûj‰ích rozdílÛ mezi na‰í brnûnskou a praÏskou hudebnû divadelní produkci. Tam, kde se v Praze sází pﬁedev‰ím na
popularitu mnohdy neopodstatnûnou v˘konem, my tvoﬁíme zásadnû na bázi schopnosti kaÏdého jednoho kolegy odvést
maximálnû dosaÏiteln˘ v˘kon a to ne pouze ve vztahu k jeho schopnostem, n˘brÏ k potﬁebám a oãekávání díla samého.
Není náhodou, Ïe se znamenit˘ román Victora Huga stal námûtem pro ‰piãkové filmaﬁe a Ïe neunikl ani pozornosti
autorÛ hudebního divadla. Mnozí logicky hovoﬁí o návratu romantismu, zajisté mají pravdu. V ãem je tedy pro nás dnes
tolik v˘znamn˘ i potﬁebn˘? Hlavní my‰lenková i citová hodnota díla, která dominuje jak románu, tak jeho geniálnímu
hudebnímu zpracování, je u‰lechtilost zrozená z bídy i odhodlání zemﬁít za vy‰‰í smysl na‰ich ÏivotÛ – chcete-li za pravdu. Proto je nám dnes tolik sympatick˘ chud˘ Gaskonûc d’Artagnan, kter˘ je ochoten zemﬁít za své ideály, proto tolik fandíme Jeanu Valjeanovi, neboÈ nejenÏe nesnese nespravedlnost, ale celou svou bytostí, cel˘m sv˘m osudem je ochoten
vzdát se svého osobního ‰tûstí ve prospûch sv˘ch bliÏních. Své slovo nemûní podle situace a svého prospûchu, n˘brÏ je
mu vûrn˘ po zbytek svého Ïivota. A dále – Eponine – ta pro lásku, o které ví, Ïe nebude naplnûna, umírá. A k tomu dnes
pro mnohé tolik nepochopitelná aristokratiãnost. Jen se podívejme kolem sebe… konkrétnû na ty, kteﬁí nám vládnou.
Jakou disponují velkorysostí, jak umûjí drÏet své slovo, jak jsou schopni neurazit slab‰ího a jak umûjí udrÏet tajemství jen
proto, aby neublíÏili?
ReÏie spoleãnû s v˘pravou, jejímÏ autorem je Christoph Weyers, buduje na bázi hyperrealistické scény i témûﬁ filmov˘ch kost˘mÛ Andrey Kuãerové prostor pro to, co dûlá divadlo divadlem – totiÏ symbol a básnickou zkratku. Podstatn˘m
se proto jeví dÛraz na materiál, kter˘ zdÛrazÀuje ubohost v˘chozího prostﬁedí – iluze kamene, starého, témûﬁ plesnivého
dﬁeva, a to v konfrontaci s lidsk˘mi bytostmi, které jako by mûly této ubohosti podlehnout a pﬁesto se nad ni dokáÏou nádhernû povznést. DÛleÏit˘m momentem je i velká promûnlivost jednotliv˘ch prostﬁedí, která v na‰í inscenaci dosahuje
témûﬁ filmové kvality. V precizním „‰erosvitovém“ svícení je zde pﬁes ve‰kerou iluzívnost v‰ak vÏdy na prvém místû herec
- ãlovûk.
Vidûl jsem pﬁedstavení BídníkÛ na mnoha svûtov˘ch jevi‰tích a pﬁál bych to i tûm, kteﬁí o hudebním divadle pﬁem˘‰lejí,
pí‰í a rozprávûjí si mezi sebou. Tedy aby mûli moÏnost srovnání na‰í inscenace s tûmi jin˘mi. Podle vyjádﬁení mnoha kolegÛ ze zahraniãí, kteﬁí mûli tutéÏ moÏnost jako já, není na‰e pﬁedstavení ve srovnání s tûmi nejlep‰ími na svûtû v Ïádném
pﬁípadû hor‰í, spí‰e naopak. Pﬁíãiny tohoto v˘sledku jsou hned tﬁi:
- skvûlé hudební nastudování, o které se postarali s na‰ím orchestrem dirigenti Jiﬁí Petrdlík a Dan Kalousek, a autor vokálního nastudování Karel ·karka
- optimální obsazení skvûl˘mi herci, kteﬁí suverénnû zvládnou témûﬁ operní party tohoto muzikálu
- komplexní reÏie, která vedle témûﬁ aÏ filmov˘ch stﬁihÛ sází pﬁedev‰ím na sílu jevi‰tní imaginace.
KdyÏ jsem, pﬁed asi pûti lety, zaãal váÏnû uvaÏovat o nastudování BídníkÛ, vûdûl jsem, Ïe v té dobû dospûje do optimálního vûku Petr Gazdík. Jeho v˘kon v této inscenaci povaÏuji jednoznaãnû za svûtov˘. (V‰ak byl po zásluze nominován na Cenu Thálie a doufáme, Ïe ji i spravedlivû získá.) Technickou stránku zpûvu dnes zvládá jako málokdo a to mu
dovoluje i v tûch nejvypjatûj‰ích a nejnároãnûj‰ích místech nezapomínat na vnitﬁní v˘raz, smysl sdûlení, ãímÏ se jeho
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v˘kon jednodu‰e stává absolutním. V˘znamná je i role Petra Gazdíka v roli hudebního supervizora na‰í inscenace. Jsem
pﬁesvûdãen, Ïe pomûry orchestru a zpûvu jsou v této produkci zatím u nás nejzdaﬁilej‰í a stejnû tak mimoﬁádn˘ je i záÏitek z komplexního zvuku orchestru. Proto, abychom nebyli závislí jenom na jednom pﬁedstaviteli tolik nároãné role Jeana
Valjeana, pﬁizval jsem z velmi ﬁídké nabídky mezi ãesk˘mi herci a zpûváky Jana JeÏka, kter˘, pakliÏe nepodléhá plo‰‰ímu v˘kladu své role, stává se pro obecenstvo rovnûÏ v˘born˘m pﬁedstavitelem. Z trojice hercÛ v roli komisaﬁe Javerta mi
osobnû, stejnû jako velké ãásti publika, uãinil obrovskou radost sv˘m skvûl˘m v˘konem mlad˘ Luká‰ Vlãek v nevídanû
zralé úrovni realizace tohoto nároãného úkolu. Hvûzdami inscenace jsou vzhledem ke sv˘m hereck˘m i pûveck˘m v˘konÛm oba dal‰í pﬁedstavitelé Javerta, kﬁeãovitû fanaticky umanut˘ Igor Ondﬁíãek i introvertnû dogmaticky fundamentalistick˘ Petr ·tûpán. Po svém návratu z mateﬁské dovolené na‰la Markéta Sedláãková, (která jiÏ byla hvûzdou v jiné roli,
a to Eponiny v druhé praÏské produkci), jednu ze sv˘ch Ïivotních rolí v postavû Fantiny. Herecky i pûvecky naprosto dokonal˘ v˘kon, k jehoÏ úrovni se blíÏí i dal‰í dvû pﬁedstavitelky z obsazení na‰eho divadla - kﬁehká Lenka Janíková, ãi pﬁeváÏnû melancholická Eva Jedliãková. Jako host se v této roli úspû‰nû pﬁedstavila v˘bornû zpívající Hana Fialová.
Jsem potû‰en, Ïe i pro komickou dvojici manÏelÛ Thénardierov˘ch jsme v na‰em divadle nalezli odpovídající pﬁedstavitele ve skotaãivû pitoreskním Janu Mazákovi, respektive odpornû parazitujícím Tomá‰i Sagherovi, a v jejich Ïensk˘ch
protûj‰cích – v humpolácké Lence Bartol‰icové, dryáãnické Janû Musilové a v neposlední ﬁadû v tom nejlep‰ím slova
smyslu obludné Zuzanû Maurery.
V roli Maria exceluje fanfarónsk˘ Du‰an Vitázek, v˘born˘ v˘kon podávají i Tomá‰ Novotn˘, Jakub Uliãník a Radek
Novotn˘. Enjolrase hrají v na‰em divadle rovnûÏ tﬁi kolegové, z nichÏ mû nejvíce uchvacuje Jiﬁí Mach. Odevzdan˘ své
víﬁe aÏ do posledního okamÏiku, strhávající s sebou i ostatní pﬁátele. Podobnû se dá hovoﬁit i o kvalitním provedení této
role Robertem Jíchou a Vladimírem Voleãkem.
Zcela suverénní Cosettou je v na‰í inscenaci Radka Coufalová, brilantní v nelehkém úkolu naivní dívenky, jak herecky, tak i technicky. Podobnû úspû‰nû se s tímto úkolem vyrovnávají i Marta Prokopová a Kateﬁina Krejãová. Pro roli
Eponiny disponuje na‰e divadlo hned tﬁemi pﬁedstavitelkami, z nichÏ je kaÏdá sv˘m zpÛsobem absolutnû dokonalá
a pﬁesto jiná neÏ její kolegynû. Drsná i kﬁehká Johana Gazdíková, odevzdanû dojemná Kateﬁina Halíãková a lyrická i citovû zbídaãelá Hana Holi‰ová, jejíÏ osobnostní nasazení i kvalita zpûvu, podobnû jako u Petra Gazdíka, pﬁekonává jiné
svûtové interprety.
I v dûtsk˘ch rolích se na na‰em jevi‰ti mimoﬁádnû daﬁí ‰ikovn˘m dûtem, za v‰echny budiÏ zde jmenováni Kateﬁina
Kolãavová, Marek Hurák a David Îák. V inscenaci vystupuje je‰tû dal‰ích padesát kolegÛ na celkem jedenadvaceti
pozicích, z nichÏ kaÏdá pﬁedstavuje na deset hereck˘ch úkolÛ. Právû díky kvalitû tûchto kolegÛ, z nichÏ kaÏd˘ svÛj úkol
plní naprosto bez rezerv, je koneãn˘ efekt herecké energie na‰í inscenace pﬁijímán jako jednoznaãn˘ úspûch. V obdobn˘ch pﬁípadech si zakazuji mluvit o sboru. ByÈ jsou jednotlivé role sebemen‰í, musejí b˘t právû v takovémto nakupení
hrány i pﬁedvádûny s absolutní odevzdaností a tedy nejenom sboristicky, n˘brÏ stejnû tak individuálnû, jako i t˘movû!
Orchestr na‰eho divadla odvádí v pﬁedstavení bezmála tﬁi hodiny hudby této „muzikálové opery“ postavené na maximálním vyuÏití dynamick˘ch, barevn˘ch, kontrastních i technick˘ch moÏnostech. Celkem tﬁiatﬁicet hráãÛ podává opravdu
strhující v˘kon, kter˘ je postaven na excelentních v˘konech kaÏdého jednotlivce. I zde, bûhem studia, byli vyzkou‰eni noví
externí hráãi, av‰ak ne v‰ichni pro‰li sítem kvality s úspûchem. Vyzdvihovat zde jedince by bylo vÛãi ostatním neobjektivní, protoÏe na v˘borném v˘sledku jsou zainteresováni tentokrát opravdu v‰ichni. Nastudování probûhlo pod vedením
Dana Kalouska a Jiﬁího Petrdlíka. Do jiÏ zabûhnutého procesu hran˘ch pﬁedstavení s neb˘valou jistotou naskoãil dirigent
Franti‰ek ·terbák. Jeho pﬁínosem je kromû absolutní pﬁesnosti i maximální „vyhecování“ jak hráãÛ v orchestru, tak v‰ech
aktérÛ na jevi‰ti.
To, Ïe Mûstské divadlo Brno patﬁí dnes do svûtové extratﬁídy hudebního divadla, se potvrdilo právû i v na‰em nastudování tohoto nelehkého svûtoznámého titulu.
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Tennessee Williams

KOâKA NA
ROZPÁLENÉ
PLECHOVÉ ST¤E·E
Pﬁeklad: Milan Luke‰
ReÏie a úprava: Zdenûk âernín
Kost˘my: Alice La‰ková
Scéna: Jan Du‰ek
Dramaturgie: Jan ·otkovsk˘
Premiéra: 28. února 2009 na âinoherní scénû
KdyÏ jsem po poradû se ‰éfdramaturgem na‰eho divadla Jiﬁím Závi‰em nasazoval toto drama Tennessee
Williamse v reÏii ZdeÀka âernína, tû‰il jsem se na úÏasnû
rozko‰atûlou psychologickou sondu do osudÛ nûkolika lidsk˘ch bytostí odsouzen˘ch ke spoluÏití v témûﬁ saharském
prostﬁedí, ve kterém i ty nejukr˘vanûj‰í city a my‰lenky
nutnû vzlínají na povrch, aby s neuvûﬁitelnou promy‰leností, jindy spontánní náhodností, jitﬁivû zasahovaly své blízké
a následnû pak niãily i samotné autory tûchto útokÛ a v˘padÛ z nezbytí, z ãiré nudy, z prosté nechuti existovat se
sebou sam˘m, z nespokojenosti ad hoc. Na‰i inscenaci
v‰echny tyto oãekávané rozmûry postihuje.
ReÏie ZdeÀka âernína se koncentruje na vytvoﬁení jednotliv˘ch mizanscén s cílem vytvoﬁit co nejzajímavûj‰í prostor pro témûﬁ váleãné stﬁetávání se jednotliv˘ch hrdinÛ pﬁíbûhu. Jeho úprava zbavuje hru ve‰ker˘ch „meandrÛ
a mokﬁadel“, samotn˘ text hry se podobá umûlému korytu, ve kterém se pﬁíbûh valí na diváka jako divoká voda. Scéna
Jana Du‰ka má v‰echny rysy úspû‰né minimalistické scénografie, kde se v‰e koncentruje na herce.
Mezi herci se nejvíce daﬁí ZdeÀku Junákovi, jehoÏ pﬁítomnost pﬁiná‰í na scénu tolik v této hﬁe Ïádanou mnohov˘znamnost. Stejnû tak zajímavou kreací je v˘kon Jany Gazdíkové, která je spontánnû laskavá, milující i oddaná, pﬁesto
v‰ak jsou v ní jasnû ãitelné
momenty ublíÏení, které
vÏdy s nádhernou, i kdyÏ
jednoduchou noblesou umí
pﬁekonávat. V˘kon Hany
Brie‰Èanské v hlavní roli je
snaÏiv˘ a technicky velmi
slu‰nû odveden˘. Luká‰i
Hejlíkovi je reÏií vymezen
pomûrnû mal˘ a jednoduch˘
prostor, ve kterém stále opakuje procesy sebestﬁednosti
utápûné v alkoholu. Pﬁesvûdãivû hraje svou roli
Pavla Vitázková. Roli ne‰Èastného a marnû se
snaÏícího Goopera ‰ikovnû
i s pﬁehledem hraje Patrik
Boﬁeck˘.
Inscenace se setkává
s mimoﬁádnû soustﬁedûnou
pozorností u sv˘ch divákÛ
a i kritika ji pﬁijala velmi
vstﬁícnû.
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Andrew Lloyd Webber, Tim Rice

EVITA
Pﬁeklad: Michael Prostûjovsk˘
ReÏie a scéna: Pavel Fieber
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Dirigenti a hudební nastudování:
Jiﬁí Petrdlík, Karel Albrecht, Martin Procházka
Vokální nastudování: Karel Albrecht, Martin Procházka
Choreografie: Vladimír Kloubek
Dramaturgie: Pavlína Hoggard
Premiéra: 28. bﬁezna 2009 na Hudební scénû
Muzikál - jihoamerické rytmy - Madonna v hlavní roli stejnojmenného muzikálového filmu - tohle prostû musí b˘t velkolepá taneãní show! Takto o tomto díle uvaÏují mnozí, kteﬁí
pﬁed náv‰tûvou muzikálu Evita netu‰í, Ïe nav‰tíví provokativní a kruté, více operní neÏ taneãní pﬁedstavení, které
klade neobvykle tvrdé otázky o smyslu jednoho z nejv˘znamnûj‰ích zboÏ‰tûní politika - Ïeny Evy Peron. S neb˘valou ironií inscenace pﬁedvádí její cestu za kariérou, její
dvû tváﬁe: tu, kterou pﬁedstavuje svému zuboÏenému lidu,
i tu, se kterou touÏí po nejvy‰‰ích státních funkcích a s tím
samozﬁejmû spojen˘mi penûzi. Autoﬁi, kteﬁí jsou si vûdomi
obecnû pﬁevládající lidské primitivnosti, ozﬁejmují pro publikum své teze i poslání díla skrze programového revolucionáﬁe Che, aby je‰tû dÛraznûji onu domnûlou „svatou madonu“ sesadili z trÛnu obecnû tupého veﬁejného mínûní. Vidûl
jsem mnoho pﬁedstavení tohoto díla od ploché a chabé
praÏské inscenace aÏ po neúspû‰nou poslední lond˘nskou
produkci, která vsadila na temperament hlavní pﬁedstavitelky sice skuteãnû pocházející z Argentiny, ov‰em neskonale ve
svém sebevûdomí nudné, ãímÏ byla zcela potlaãena útoãnost podstatn˘ch sdûlení pÛvodního konceptu autorÛ.
I proto jsem byl okamÏitû nad‰en z koncepce reÏiséra Pavla Fiebera, kterou jsem zhlédl pﬁi jeho premiéﬁe
v Dortmundu. Bylo to úÏasnû racionální tak, jak to je nejvíce v˘hodné ve vztahu k v‰eobecnû pom˘lenému názoru, Ïe je
Evita svatá i v kontrapozici k senzaãní hudbû, která vÏdy emocionálnû strhává, byÈ by byla zde ve sluÏbû my‰lenkám více
neÏ pocitÛm. Ale jak to provést, aby to bylo jasné? Pavel Fieber v na‰em divadle rozehrál v souladu se sv˘m pohledem
jak na toto dílo, tak na tento svût, burleskní obÏalobu lidské pitomosti, které se vysmívá tûmi nejdivadelnûj‰ími prostﬁedky – inteligentním kabaretním ‰klebem, nadsázkou, kaÏd˘m mimick˘m gestem, zcizujícím herectvím, koncentrací na
v˘tvarnû vtipn˘ symbol a pﬁi tom v‰em s nádhern˘m úvodním i závûreãn˘m symbolick˘m povzdechem: „je to v‰echno
jenom d˘m!“
Pﬁi nastudování tohoto díla do‰lo ze strany majitelÛ autorsk˘ch práv ke zmûnû v názoru na pouÏitou instrumentaci. To,
Ïe se s tímto faktem, byÈ v neuvûﬁitelnû krátkém ãase vyrovnal jak orchestr, tak i zpûváci, pouze znovu svûdãí o vysoké
profesionalitû na‰eho divadla. Z dirigentÛ nejvíce nastudování díla prospûl ‰éfdirigent na‰eho orchestru Jiﬁí Petrdlík, pﬁesn˘, nároãn˘, stejnû jako inspirativní.
Nov˘ pﬁeklad pro inscenaci vytvoﬁil, podobnû jako v pﬁíkladech muzikálÛ Jesus Christ Superstar a Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È, Michael Prostûjovsk˘, tentokrát na pﬁímou objednávku divadla. A to pﬁedev‰ím pro nedostateãnost prvého pﬁekladu tohoto díla, kter˘ byl uvádûn v Praze (Jiﬁí Bryan). Prostûjovského pﬁeklad je rázn˘, jasn˘ a aÏ na
detaily i kvalitnû básnick˘ a zpûvn˘.
ReÏisér Pavel Fieber se stal rovnûÏ i scénografem s tím, Ïe na jevi‰tû – do prostoru pﬁipomínající nejspí‰e mauzoleum nechává pﬁiváÏet, resp. pﬁiná‰et jen ten nejnutnûj‰í mobiliáﬁ, kter˘ zde v‰ak funguje spí‰e jako dûtské rekvizity,
vytváﬁející nebo symbolizující rÛzná reálná prostﬁedí. Za jeho nejvût‰í pﬁínos k úspûchu inscenace vedle jiÏ dﬁíve ﬁeãeného povaÏuji koncepci muÏe – Che, kter˘ se stal skrze mnohaãetné pﬁevleky jak˘msi prÛvodcem a aÏ brechtovsk˘m
komentátorem tohoto pﬁíbûhu. Kost˘my a masky, které vze‰ly z ateliéru Andrey Kuãerové, jsou velmi peãlivû zvoleny
a vytvoﬁeny s témûﬁ precizní historizující kvalitou. I tímto kontrapunktem mezi kost˘mováním historick˘ch postav a souãasného pozorovatele je zv˘raznûn i koncept reÏiséra.
Skuteãn˘m záÏitkem se v na‰í inscenaci pro mne stali pﬁedstavitelé hlavních postav Evity a Che. Radka Coufalová je
dnes zcela jedineãnû vyzrálou interpretkou a to zdaleka ne jenom této role. Zde s nebûÏnou rozko‰í i vtipn˘m nadhledem
si dokáÏe uÏívat i ty nejjemnûj‰í nuance uchvatitelského, proradného, poÏivaãného a veskrze naskrz fale‰ného charakteru své hrdinky.
Obdobnû úspû‰nû se role zhostila i Hana Holi‰ová. Její Evita je jen více pﬁímoãará, tak jako si dravé zvíﬁe vyhlédne
obûÈ a jde bez zaváhání za ní. I ona vládne umûním zkratky i zde tolik potﬁebného nadhledu. Obû navíc zpívají naprosto
znamenitû. Tﬁetí pﬁedstavitelkou Evity se stala suverénní, byÈ je‰tû mladinká Ivana Skálová. (MoÏná je pro nûkteré dobré
pﬁipomenout, Ïe ona „slavná zpûvaãka“ Madonna zpívá ve filmovém zpracování muzikálu Evita part této role o celou kvartu níÏe, neÏ je originál, kter˘ brilantnû zvládají v‰echny tﬁi pﬁedstavitelky v na‰em divadle.)
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Za jeden z nejpozoruhodnûj‰ích v˘konÛ sezony povaÏuji kreaci Du‰ana Vitázka v roli Che. To, jak˘m zpÛsobem je
schopen do posledních gestick˘ch detailÛ rozehrát i ty nejménû snadné „rytmy“, jak mûní jednotlivé pozice komentáﬁÛ,
s jakou energií plnou spravedlivého opovrÏení vÛãi nespravedlivû adorovan˘m osobám, s jak bezchybn˘m a strhujícím
pûveck˘m projevem dokáÏe tento ná‰ kolega nakládat, je naprosto ojedinûlé. V˘teãn˘ v˘kon ve stejné postavû realizuje
i Ján Jackuliak, kter˘ je zde aÏ ìábelsky cynick˘. Provokuje zvlá‰tním zpÛsobem zh˘ralého intelektu s vûdomím ‰ílen˘ch
souvislostí.
Igor Ondﬁíãek jako Chuan Domingo Peron brilantnû zvládá herecké i pûvecké nároky své role, vystupuje zprvu
s nad‰ením, posléze v‰ak jako stále unavenûj‰í a skeptiãtûj‰í vÛdce mas, kter˘ logicky nemÛÏe rozumût hysterick˘m
i nemocí zdeformovan˘m ambicím své Ïeny. Karel ·karka tuto roli zvládá v˘teãnû pﬁedev‰ím pûvecky. Peronovu milenku Mistress hrají a zpívají skvûle, byÈ na velmi malé plo‰e, Johana Gazdíková i Mária Lalková.
Kouzelnû vtipn˘ je v roli Augustina Magaldiho Jiﬁí Mach, kter˘ se sympaticky nebojí ani jisté sebeironie, podobnû jako
i jeho alternant, mlad˘ a v této roli velmi úspû‰n˘ Radek Novotn˘. Robert Jícha pojímá tuto postavu více nabubﬁele a oficiálnû, pﬁesto i on pomáhá sv˘m standardním hereck˘m i pûveck˘m v˘konem ke zdaﬁilému prÛbûhu inscenace.
V˘znamnou pochvalu si zaslouÏí i v‰ichni kolegové, kteﬁí vystupují v mnoha drobn˘ch, av‰ak pro inscenaci v˘znamn˘ch úkolech. I zde platí, Ïe pﬁesnost, nasazení a potﬁebná pozitivní energie spolu zakládají na mimoﬁádn˘ komplexní
záÏitek z celého díla. Inscenace je v‰emi diváky i kritiky oznaãována za suverénní, pﬁekvapivû originální a v oblasti bourání zaÏit˘ch politick˘ch pravd i nesmírnû vzácná. Uspokojit jsme logicky nemohli pouze ty, kteﬁí od Evity oãekávali velkolepou, barevnou a taneãní show o jakési „sv. madonû“.
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Anton Pavloviã âechov

T¤I SESTRY
Pﬁeklad: Leo‰ Suchaﬁípa
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Scéna: Emil Koneãn˘
Hudba: Zdenek Merta
Dramaturgie: Jiﬁí Závi‰
Premiéra: 30. kvûtna 2009 na âinoherní scénû
Proã se vlastnû poﬁád hraje ten Shakespeare?
Proã se vlastnû poﬁád hrají Tﬁi sestry? ProtoÏe se
v historii divadla napsalo zatracenû málo tak dobrého! A proto si stále opakovanû rádi uÏíváme nad
genialitou tûchto naprosto v˘jimeãn˘ch autorÛ.
Nejenom na‰e a nejenom ãeské divadlo se k nim
bude neustále i opakovanû vracet.
âechov je a bude stále moderní pouze i pﬁedev‰ím svou schopností psát vícelomná dramata –
komedie, které aÈ jsou vykládány jakkoli, vÏdy
nacházejí zaujatého diváka. A zde bych rád na
pomoc svému reÏijnímu konceptu této inscenace
odcitoval filozofa Bergsona, kter˘ ve své studii
„Smích“ pí‰e: „Komedie je bliÏ‰í skuteãnému Ïivotu
neÏ tragédie. âím je drama tragiãtûj‰í, tím více
musel básník dramatu podﬁídit skuteãnost, aby
dosáhl tragiãna v jeho ãisté podobû. Naopak, komedie se odli‰uje od skuteãného Ïivota v niÏ‰ích formách – vaudevillu a fra‰ce. âím více se povznese,
tím více se spojí se Ïivotem. Ve skuteãném Ïivotû
jsou scény, které jsou natolik blízké u‰lechtilé komedii, Ïe by se daly pﬁenést na jevi‰tû, i kdybychom
v nich nezmûnili jediné slovo. To, co v nás vzbuzuje smích, je skuteãná absurdita v konkrétní podobû, „absurdita viditelná“, tedy na jedné stranû absurdní, na stranû druhé pﬁirozenû vysvûtlitelná.“
Domnívám se, Ïe právû takovéto ãtení âechovova textu nechalo v na‰í inscenaci rozkvést absurditu z pﬁirozeného
toku Ïivota a tím vykouzlit smích obecenstva. NeboÈ právû v âechovovi nese Ïivot spoleãnosti (malé i té vût‰í) ve sv˘ch
kaÏdodenních obﬁadech latentní komiku, která pouze ãeká na to, aby se projevila navenek. ReÏijní koncepce je zde aÏ
prÛzraãnû ãistá: nad v‰emi situacemi, nad v‰emi charaktery, nad v‰emi podtexty vládne normalita. Ono bizarní, absurdní, pitoreskní a smû‰né vzniká aÏ pﬁi akcentaci nûkter˘ch momentÛ bûÏné normality.
Pﬁi ve‰keré eruptivnosti v na‰í inscenaci Tﬁí sester vládne pozoruhodn˘ ﬁád, ve kterém zcela nic není náhodné, kdy je
v‰e koncentrováno na dan˘ okamÏik, z nûhoÏ se rodí okamÏik následující.
Jsem rád, Ïe diváci i kritika jednoznaãnû pozitivnû a s nad‰ením hovoﬁí o vnímání hereck˘ch v˘konÛ, scény, kost˘mÛ,
hudby i celku inscenace. Scéna Emila Koneãného, i kdyÏ se promûÀuje, zÛstává vlastnû stále stejnou, pﬁíjemnou a hebkou „klecí“, z níÏ není jediného úniku neÏ pﬁíkazem ãi smrtí. Scéna symbolicky, av‰ak naprosto pﬁesnû, evokuje jak sociální niveau hrdinÛ této hry, i pﬁestoÏe v mnoha ohledech nemá s prostou realitou nic spoleãné. Podobné je to i s pﬁenádhernû pﬁesn˘mi kost˘my Andrey Kuãerové, které v úÏasn˘ch stﬁizích a jen nûkolika barevn˘ch odstínech pﬁi minimalistické práci s nûkolika promûnami promlouvají o sv˘ch hrdinech opût na symbolizující úrovni velmi jemnû a pﬁesnû. Nûkolik
taktÛ, více zvukÛ neÏ hudby Zdenka Merty, které se vracejí v jemn˘ch modifikacích, v rÛzn˘ch variacích s neodbytnou
tr˘znivostí svûdomí propadání se lidského Ïivota v ãase.
Aãkoliv bylo v inscenaci ze hry pouÏito témûﬁ v‰e, co A. P. âechov napsal a ãasto se hraje beze slov, jeví se inscenace v koncentraci na herecké v˘kony a jevi‰tní situace napínavá od poãátku aÏ do svého konce. V klání, jak nakládáme
s nejvy‰‰ím darem, kter˘ jsme získali, tedy s darem Ïivota, je nutné mít na kolbi‰ti takové herecké obsazení, které umoÏÀuje divákovi nerozptylovat svou pozornost niãím jin˘m, neÏ osudem kaÏdého jednoho aktéra. Zde je nutné vyjádﬁit
nad‰ení i p˘chu nad tím, v jaké síle v‰ichni kolegové v této inscenaci vystupující se sv˘mi individuálními i kolektivními
úkoly vyrovnali.
Pﬁiznám se, Ïe bych velmi nerad reÏíroval tuto hru bez moÏnosti mít v roli podplukovníka Ver‰inina obsazeného Petra
·tûpána. VÏdyÈ jsou to právû Ver‰ininovy repliky, které reÏiséﬁi a dramaturgové je‰tû dávno pﬁed první zkou‰kou ‰krtají,
jenÏe obludnost charakteru této postavy vzkvétá právû z oné neuvûﬁitelnû Ïvanivé mnohamluvnosti, která v‰ak musí b˘t
sv˘m hrdinou interpretována jako to nejv˘znamnûj‰í na celém svûtû. Petr ·tûpán disponuje nejenom odpovídající vizuální potencí, n˘brÏ i jeho osobnostní v˘kon nedovoluje nikomu ani na chvíli, aby ho pﬁestal vnímat. Kromû toho se právû
v této postavû v jeho replikách nejvíce odráÏí bída planosti na‰ich ÏivotÛ.
Nezastírám, Ïe Tﬁi sestry jsou pﬁedev‰ím modelov˘m dramatem - komedií o marném zápase ãlovûka s ãasem. Proto
tﬁi sestry, kaÏdá v jiném vûku, kaÏdá s jinou zku‰eností, kaÏdá s jin˘m oãekáváním. A proto i ony ãasové posuny mezi
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jednotliv˘mi dûjstvími, aby bylo zﬁetelné, jak onen ãas nakládá s jednotliv˘mi charaktery, jak se tyto charaktery a pﬁedev‰ím ona oãekávání s postupem ãasu promûÀují. A právû proto je publikum uchváceno z v˘konu Svetlany Slovákové,
která ztvárÀuje jednu z nejkomplikovanûji napsan˘ch postav. Figuru na poãátku pﬁeplnûnou témûﬁ idiotsk˘m naivismem
dokáÏe hrát vûrohodnû, obstojí skvûle i v procesu konfrontace s nejrÛznûj‰ími omezeními, které niãí její ideály a zvládá
znamenitû i následné kru‰né momenty tvrdého zklamání a skeptického prozﬁení. Její kreace je absolutnû pﬁesná v kaÏdém gestu i v kaÏdé intonaci. Událostí pro diváky je sledovat i non‰alantní, mnoha v˘znamy elegantnû rozkvetl˘ v˘kon
Ivany VaÀkové. Její pﬁítomnost na jevi‰ti strhuje v‰echny diváky k pozornosti i v okamÏicích, kdy tzv. není v hlavním zábûru. Nejménû vdûãnou rolí mezi tﬁemi sestrami b˘vá ta nejstar‰í, Olga. Pochvala Markétû Sedláãkové a poklona pﬁed
jejím v˘konem se konstituuje nad její schopností b˘t v kaÏdém okamÏiku absolutnû razantní, podezíravá, zaujatá, byÈ
vesmûs v pozicích pro tuto postavu nev˘hodn˘ch a nesympatick˘ch.
Nejvût‰í promûnou v inscenaci prochází Natálie, Ïena, která se na konci zcela pragmaticky a chladnû stane majitelem v‰eho materiálnû dostupného. Samozﬁejmû, Ïe se dá pochybovat o tom, jedná-li se o vítûzství, v kaÏdém pﬁípadû
v‰ak je nutno smeknout pﬁed brilantnû bystr˘m a barvit˘m v˘konem Lenky Janíkové v této roli pﬁi její mnohovrstevnaté
cestû za pochybn˘m triumfem. Michal Isteník jako Andrej Prozorov zaujímá diváky kaÏdou vteﬁinou své jevi‰tní existence. Jeho v˘kon se dá charakterizovat jako mimoﬁádnû koncentrovan˘ a pﬁitom úÏasnû obsaÏn˘. Jeho osobnostní zaujatost mu dovoluje ãinit v ﬁádu inscenaãní koncepce vûci, které by u jin˘ch fungovaly strojenû. Zajisté, Ïe ho vnímáme
jako jednu z nejuboÏej‰ích obûtí tohoto pﬁíbûhu, av‰ak Michal Isteník tuto obûÈ hraje v pozici jasnozﬁivého intelektuálního
blázna – klauna témûﬁ hamletovského rozmûru. Inscenaci v tom nejlep‰ím slova smyslu „slouÏí“ Pavel Kunert v roli milého
sluhy Feraponta i Eva Jelínková jako starostlivá, ponûkud vnitﬁnû rozbitá chÛva Anfisa. Do hry vná‰ejí vÏdy úÏasné
nad‰ení Jakub Przebinda v roli infantilitu a optimismus pﬁedstírajícího, ve skuteãnosti mimoﬁádnû citlivého Fedotíka
i Radek Novotn˘ coby navenek popleten˘, av‰ak vnitﬁnû rozbolavûl˘ podporuãík Rode.
Na závûr hodnocení hereck˘ch v˘konÛ jsem si nechal ãtyﬁi kolegy, kteﬁí stejnû jako ãtyﬁi strany ãtverce, jako ãtyﬁi
známé Ïivly nemohou b˘t stejné, tedy kaÏd˘ z nich je originální bytostí sám o sobû. Vojtûch Blahuta, Jaroslav Matûjka,
Milan Nûmec a Jan Mazák. Baron Tuzenbach Vojty Blahuty je v této ãtveﬁici ÏivlÛ vzduchem. Je obdobnû éterick˘, svûÏí,
sv˘m permanentním nad‰ením Ïivotodárn˘. Kapitán Solen˘ Jaroslava Matûjky pﬁedstavuje oheÀ. V˘bu‰n˘, nevypoãitateln˘, blázniv˘, sebevûdom˘ i zakomplexovan˘. Profesor Kulygin Milana Nûmce zde pﬁedstavuje vodu, která v‰e obteãe
beze zmûny, nechá do sebe proniknout cokoliv bez promûny a v‰echny problémy své rodiny, podobnû jako voda, rychle
uzavírá. Stejnû jako voda snaÏiv˘, chladn˘, sebezaujat˘. A nakonec Zemû, vojensk˘ lékaﬁ âebutykin Jana Mazáka. Ve
svém vûku, se sv˘mi zku‰enostmi, pﬁedstavuje podobnû jako Zemû jedinou konstantu. DokáÏe b˘t sice zaujat˘, zamilovan˘, chápající, ale po celou hru u nûj pﬁevládá ironická skepse vûdoucího filozofa, kterého nemÛÏe nic pﬁekvapit.
Jinakost kaÏdého z tûchto ãtyﬁ charakterÛ je v˘znamn˘m fundamentem celé inscenace, která Ïije právû tak, jako teãou
na‰e bûÏné Ïivoty, ze sráÏek rozdíln˘ch lidsk˘ch bytostí, jejich snÛ, vÛlí a moÏností.
Inscenací Tﬁi sestry jsme se ocitli v nejvy‰‰ích patrech svûtové dramatické tvorby. Díky neobvyklé, av‰ak v niãem
kﬁeãovité reÏijní koncepci, díky zcela mimoﬁádn˘m individuálním hereck˘m v˘konÛm, za maximálnû vstﬁícného nad‰ení
obecenstva i kritiky.
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Daniel Fikejz, Ivan Huvar, Rino Brezina, Petr Gazdík

BALADA O LÁSCE
ReÏie a scénáﬁ: Petr Gazdík
Kost˘my: Sylva Hanáková
Scéna: Daniel Dvoﬁák
Dirigenti: Karel Albrecht, Dan Kalousek, Igor Vavrda
Hudební nastudování: Dan Kalousek
Vokální nastudování: Karel ·karka
Choreografie: Lucie Holánková
Dramaturgie: Pavlína Hoggard
Premiéra: 6. ãervna 2009 na Hudební scénû
Podobnû jako pﬁed pár lety dalo na‰e divadlo prostor
k vytvoﬁení hudebnû-divadelního eposu Odysseia, uãinili
jsme nyní nastudováním Balady o lásce exkurz na opaãnou
stranu mytologického svûta, k severské báji Singoalla.
Tento titul obcházel na‰e divadlo jiÏ del‰í dobu a nûkteﬁí
z na‰ich ãlenÛ se dokonce podíleli na prvém uvedení této
látky v Hradci Králové, pﬁiãemÏ je nutné zdÛraznit, Ïe matérie i forma hradecké inscenace byly zcela odli‰né od té
na‰í.
ReÏisér a následnû i spoluautor libreta Petr Gazdík provedl celou ﬁadu zdaﬁil˘ch úprav i pﬁeskupení v pÛvodním
libretu. Díky jeho zásahÛm vznikl naprosto jin˘ a lépe
akcentovan˘ pﬁíbûh. V˘znamnû tím napomohl celému dílu.
Na‰tûstí se setkal s otevﬁen˘mi partnery, pﬁedev‰ím autorem pÛvodní my‰lenky Rinem Brezinou, kter˘ v‰echny jeho
návrhy rád akceptoval. PísÀové texty Ivana Huvara zÛstaly
témûﬁ beze zmûny. V˘znamnou a zásadní promûnou pro‰la kompletní hudební podoba inscenace, pﬁedev‰ím díky
zcela novému aranÏmá Igora Vavrdy. Petr Gazdík si ke
své práci pﬁizval scénografa Daniela Dvoﬁáka, kter˘ jednoduch˘m, av‰ak úãeln˘m ﬁe‰ením vytvoﬁil po v‰ech stránkách v˘hodn˘ prostor pro znázornûní rychle se stﬁídajících prostﬁedí. Kost˘my Sylvy Zimuly Hanákové jsou v mnoha ohledech jak objevné, tak i neobvyklé.
V˘znamnou spolupracovnicí se
reÏisérovi stala dnes jiÏ v na‰em
divadle osvûdãená choreografka
Lucie Holánková. Jsem nesmírnû
rád, Ïe její pohybové kreace jsou
plné dynamiky, nespoutané energie,
pﬁitom mají ﬁád i hlubok˘ vnitﬁní
smysl, posilují hlavní sdûlení tohoto
díla a navíc se na‰tûstí v niãem
nepodobající levn˘m muzikálov˘m
kli‰é zvlá‰tû praÏsk˘ch produkcí.
Pﬁíbûh o osudové lásce, která je
schopna pﬁesáhnout lidské Ïivoty,
o hledání i nalézání osobního ‰tûstí,
o nenávisti a pomstû, o ‰tûstí
i nezvratn˘ch ranách osudu, to v‰e
se s úÏasnou dynamickou obrazivostí odehrává pﬁed oãima zaujatého obecenstva v pevnû sevﬁeném
tvaru i za v˘jimeãn˘ch herecko-pûvecko-taneãních v˘konÛ.
Jim dominuje Johana Gazdíková
v roli Singoally. Jako kdyby Petr
Gazdík psal tuto postavu pﬁímo pro
ni. Na poãátku bláznivû vá‰nivá,
uprostﬁed z donucení racionální,
v závûru vyprahlá, skeptická, av‰ak
plná energie ke splnûní poslání
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svého mateﬁství. Johana Gazdíková je zde i technicky dokonalá a její psychofyzické jednání aÏ zázraãnû odpovídá charakteru postavy Ïijící pﬁed tisíci lety. Martû Prokopové ve stejné roli sice neschází suverenita pﬁi realizaci divokého charakteru její hrdinky, av‰ak v technickém zvládnutí pûveckého partu je, bohuÏel, je‰tû ne tolik úspû‰ná.
V roli Erlanda excelují hned dva mimoﬁádní interpreti. Jiﬁí Mach nás okouzluje aÏ minuciózní pﬁesností ve strukturování a realizaci komplikovaného charakteru této, v mnohém nejednoznaãné, postavy. Du‰an Vitázek svého hrdinu pﬁedstavuje v rozvolnûn˘ch konturách tak, jak to odpovídá divokému prostﬁedí, ve kterém pﬁeÏívají jen ti nejsilnûj‰í. Oba kolegové zvládají s pﬁehledem i své pûvecké a pohybové kreace. Velmi úspû‰nû si v inscenaci poãíná Jakub Uliãník v roli ·eka.
Je nenucenû vtipn˘ i nepateticky dojímav˘. Alan Novotn˘ dosahuje obdobnû kvalitního v˘sledku. I v˘kon Milana Nûmce
v této roli je v˘jimeãn˘ pﬁedev‰ím pestrostí a pﬁesvûdãivostí. Role Heleny, kterou s pﬁehledem hrají v alternaci Eva
Jedliãková a Pavla Vitázková, je v na‰í inscenaci ponûkud upozadûna. Vdûãnou, i kdyÏ z hlediska proporãního uplatnûní problematickou figuru ·amanky úspû‰nû zpívají a deklamují Jana Musilová a Zuzana Maurery. S velk˘m potû‰ením
jsem si uÏíval v˘konÛ ZdeÀka Junáka a Ladislava Koláﬁe, kteﬁí, byÈ na malé plo‰e, pﬁedvedli osobit˘ a brilantní v˘kon
podobnû jako Martin Havelka v roli Asima. Jeho kreace je pozoruhodnû autentická a jeho kaÏdou jevi‰tní existenci, kaÏdé
jeho gesto, provází absolutní pozornost publika. I Michal ·ebek v této roli prokazuje své individuální schopnosti na v˘borné úrovni. Vysokou jevi‰tní kultivovaností, skvûlou technikou a naprosto dokonal˘m hereck˘m umûním se pﬁedstavují
kupodivu oba mládenci v dûtsk˘ch rolích, jemnûj‰í Marek Hurák i rozháranûj‰í David Îák. Zcela úchvatná je jejich naprosto dokonalá dikce.
Opût je zapotﬁebí smeknout pﬁed maximálnû disciplinovan˘mi, ale stejnû tak nad‰en˘mi v˘kony v‰ech kolegÛ
v men‰ích rolích, bez kter˘ch by v‰ak inscenace zdaleka nedosáhla té úrovnû, pro kterou je více neÏ vstﬁícnû pﬁijímána
sv˘m obecenstvem i kritikou.
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Thomas Bernhard

SÍLA ZVYKU
Pﬁeklad: Josef Balvín
ReÏie: Hana Bure‰ová
Scéna: Tomá‰ Rusín
Kost˘my: Zuzana ·tefunková-Rusínová
Dramaturgie: ·tûpán Otãená‰ek
Premiéra: 12. záﬁí 2009 na âinoherní scénû
Evropsk˘mi divadly prochází stra‰idlo! MÛÏeme mu
ﬁíkat divadlo absurdní, nonsensové, bezpﬁíbûhové,
které je reprezentované celou ﬁadou dramatikÛ, pro
jejichÏ tvorbu se vÏil úzus boje proti tzv. mû‰Èáckému
obecenstvu. Je to vlastnû zvlá‰tní úkaz: autoﬁi se
pﬁedhánûjí v tom, jak diváka, kter˘ nav‰tíví jejich pﬁedstavení, znudit, vyprovokovat, znechutit a jinak vnitﬁnû
rozãílit. A jako kaÏdé stra‰idlo funguje takovéto divadlo pﬁedev‰ím tehdy, kdy se setká obdobn˘ autor
s reÏisérem, jehoÏ realizace je chabá, nepﬁehledná ãi
pouze útoãící. Takovéto divadelní setkání pak logicky
konãí smrtí vystra‰eného diváka. Musím se pﬁiznat, Ïe
mû v pﬁípadû na‰eho uvedení Bernhardovy Síly zvyku
rozãílili nûkteré poznámky kritikÛ (kteﬁí jednoznaãnû
povaÏují inscenaci za mimoﬁádnû úspû‰nou), Ïe na‰e
obecenstvo není na obdobnou nároãnou dramatiku
pﬁipraveno. I to je jeden z rysÛ této souãasné negativisticky zamûﬁené dramatiky. To, Ïe si je pﬁisvojována
pﬁedev‰ím okruhem jist˘ch pseudointelektuálÛ, kteﬁí
jsou pﬁesvûdãeni o své v˘jimeãnosti, Ïijí ve strachu
z infekce, kterou pﬁedstavuje 99 % zb˘vající „blbstvím
nakaÏené“ populace. V pﬁípadû na‰í inscenace v reÏii
Hany Bure‰ové, která jde v‰emi dostupn˘mi prostﬁedky daleko za literu autorova textu, dochází k nesmírnû
dobrodruÏnému a atraktivnímu divadelnímu záÏitku.
V‰e, co se na jevi‰ti odehrává, má svou hlubokou logiku, je vﬁazeno skrz jednotlivé momenty do celku s aÏ mrazivou neúprosností. Mnohokrát pﬁi pouÏití prvkÛ komediálních, které z díla burcujícího nás z my‰lenkové letargie, skepticismu,
deprese a nihilismu tvoﬁí fra‰ku. Hra je brilantnû pﬁeloÏena Josefem Balvínem. Scéna Tomá‰e Rusína je úspû‰nû koncipována jako izolovan˘, z reality vytrÏen˘ ostrov, na kterém despoticky vládne diletant, aby o to více fungoval pﬁesah pﬁesvûdãující nás o moÏném zobecnûní takovéto skuteãnosti. Kost˘my Zuzany ·tefunkové-Rusínové oscilují mezi felliniovsk˘m vidûním bizarní skuteãnosti a pro cirkus uÏívan˘mi „uniformami charakterÛ“ jednotliv˘ch rolí.
Ve‰keré reÏisérãino snaÏení by v‰ak bylo marné neb˘t zcela v˘jimeãn˘ch hereck˘ch v˘konÛ, které se tentokrát nerodí pouze ze situace, charakteru a okolností, n˘brÏ i z jakési vnitﬁní neformulovatelné ztracenosti, která je zde tím hlavním
iniciátorem ve‰kerého dûní. Pﬁedev‰ím Jan Mazák, kter˘ se za tuto roli ocitl v ‰ir‰í nominaci na Cenu Thálie za rok 2009,
pﬁedvádí strhující v˘kon, kdy v naprostém odevzdání se krut˘m bûsÛm jeho vnitﬁního Ïivota, eruptuje jako sopka své pﬁíkazy, ponauãení i jakoby nesmyslné v˘kﬁiky. V jeho pﬁípadû se zde jedná o zcela pﬁíkladn˘, osobnostnû i technicky vrcholn˘ v˘kon propracovan˘ do kaÏdého detailu. Znamenit˘m partnerem je mu zde Viktor Skála v roli Îongléra, kter˘ s noblesou a zároveÀ v pitoreskním vnitﬁním souboji prohrává ve stﬁetech s autoritou svého ﬁeditele cirkusu Caribaldiho (J.
Mazák), pro neschopnost opustit tr˘znivé prostﬁedí, ve kterém pﬁeÏívá pﬁi nutkavé touze b˘t absolutnû dokonal˘ a pﬁesn˘ jak mu to jinde ukládá jeho profese Îongléra. Je roztomile roztrÏit˘, tûkav˘ a ve v˘sledku dojímav˘. Igor Ondﬁíãek v roli
Krotitele v úradku s reÏijnû-v˘tvarnou koncepcí úspû‰nû pouÏívá vnûj‰í komické prvky. Bohatá pﬁiznaná ãerná paruka,
naddimenzované bﬁicho, vnûj‰í nezdvoﬁilé projevy jako krkání a ﬁíhání, ãímÏ na jedné stranû dotváﬁí charakter prostﬁedí,
ve kterém se pohybuje jako divá zvûﬁ v kleci a na stranû druhé tím v‰ím marnû bojuje proti svému mocipánu a usurpátorovi. Dal‰í dvû postavy inscenace, Klaun Michala Isteníka a Vnuãka Barbory Jelenové, naprosto dokonale plní své role
ut˘ran˘ch poskokÛ svého pána, pﬁiãemÏ pﬁestoÏe jsouce si vûdomi svého tragického Ïivotního údûlu, jemnû naznaãují
v rozliãn˘ch momentech inscenace, Ïe jsou schopni drobnû realizovat svou svobodnou osobní existenci. Oba dva tyto
v˘kony jsou brilantní jak v oblasti nároãné pohybové sloÏky (i díky spolupráci choreografa Jiﬁího Bilbo Reidingera), tak
i v naprosto pﬁesném a odevzdaném psychicky vy‰inutém naplnûní nejednoduch˘ch rolí. Obecenstvo sleduje tento dvouhodinov˘ divadelní svátek s napûtím, vdûãn˘mi reakcemi i nad‰en˘m ohlasem pﬁi dûkování se hercÛ. ByÈ nejsem pﬁítelem „praÏsk˘ch anket“ (z 90 % jsou respondenty tûchto ÏebﬁíãkÛ lidé Ïijící v Praze, kteﬁí nikdy nenav‰tíví Ïádné jiné divadlo mimo hlavní mûsto), je nutno ocenit, Ïe na prvním mimopraÏském místû v anketû Inscenace roku 2009 vyhlá‰enou
Divadelními novinami se umístila právû na‰e Bernhardova Síla zvyku.
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Michael Kunze, Sylvester Levay

MOZART!
Pﬁeklad: Michael Prostûjovsk˘
ReÏie: Stanislav Slovák
Hudební nastudování: Caspar Richter,
Franti‰ek ·terbák, Karel Albrecht
Scéna: Jaroslav Milfajt
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Choreografie: Igor Barberiç
Dramaturgie: Klára Latzková, Jan ·otkovsk˘
Premiéra: 3. ﬁíjna 2009 na Hudební scénû
Jako jiÏ mnohokrát, stala se Hudební scéna na‰eho
divadla místem pro ãeskou premiéru svûtovû uznávaného
muzikálu, kter˘ byl vytvoﬁen v nedávné dobû a zaznamenal
takov˘ ohlas u obecenstva i kritiky, Ïe se okamÏitû zaﬁadil
do „novodobé klasiky“ hudebního, resp. muzikálového
divadla. Jeden z recenzentÛ o nás napsal: „Hudební scéna
Brno se uÏ nadobro stala neoficiálnû a pﬁesto pevnû jak˘msi ãesk˘m „westendem“ a paradoxnû na tento status staãí
jedna jediná budova“ (Ondﬁej Doubrava, Musical.cz).
K tomu, abychom mohli uvádût ta nejv˘znamnûj‰í hudební
díla souãasnosti, nestaãí pouze v˘jimeãnû technicky vybavená budova Hudební scény. Je to pﬁedev‰ím mimoﬁádnû
kvalitnû i kapacitnû disponovan˘ umûleck˘ soubor, kter˘
umoÏÀuje realizovat i ty nejnároãnûj‰í inscenace na skuteãnû svûtové úrovni.
Muzikál Mozart! je dílem jiného typu souãasného hlavního muzikálového proudu, kter˘ se pﬁedev‰ím realizuje v New Yorku a Lond˘nû. âasto je zmiÀována strategie jednoho
z autorÛ Michaela Kunzeho spoãívající v akcentaci dramatu coby základního fenoménu v‰ech jeho dûl. AutorÛv recept
expozice, konfrontace a rezoluce je typick˘ i pro toto dílo, kde je pﬁíbûh geniálního hudebního komponisty W. A. Mozarta
konfrontován s nepﬁejícím a umûlecky i intelektuálnû omezen˘m prostﬁedím, ve kterém je nucen tvoﬁit i Ïít. V hudbû jsou
samotné opusy W. A. Mozarta citovány jen velmi zﬁídka a spí‰e v náznacích. Hudba zde funguje pﬁedev‰ím jako zdroj
dramatické akce, pravidelnû pﬁechází do sólového ãi sborového efektního ãísla, aby se vzápûtí vrátila ke své hlavní funkci, kterou je ona jiÏ zmínûná podpora dramatického úãinku. Inscenaci jsme v reÏii Stanislava Slováka pﬁedloÏili na‰emu
obecenstvu, které jiÏ na‰tûstí mûlo svou zku‰enost s jin˘m dílem o Ïivotû W. A. Mozarta – v Shafferovû geniálním
Amadeovi. Proto tolik nevadí jistá roztﬁí‰tûnost celého pﬁíbûhu i nezakotvenost nûkter˘ch pasáÏí. Navíc je reÏie Stanislava
Slováka úÏasnû pﬁehledná i strhující, propracovaná v detailech i celku. Obzvlá‰È pÛsobivá je vnûj‰í podoba inscenace,
kdy se v jednoduché a pﬁitom velmi variabilní scénû Jaroslava Milfajta daﬁí spoleãnû s úÏasnû prokomponovan˘mi
v barevnosti, stﬁihu i materiálech kost˘my Andrey Kuãerové vytváﬁet kompozice ne nepodobné tûm nejkrásnûj‰ím impresionistick˘m obrazÛm. V‰e jakoby se slévalo z mnohahlav˘ch obrazÛ do scén témûﬁ portrétních a inscenace tak dominuje naprosto originálnû jiÏ ve své optické podobû. Za tuto kvalitu, kterou reÏisér vytváﬁí z mnoha prvkÛ, je nutno vyzdvihnout i podíl svûtelné reÏie Davida Kachlíﬁe. Podobnû je to v‰ak i s choreografií Igora Barberiçe, která není postavena na
jakkoli nároãn˘ch pohybov˘ch variacích. Jeho práce spoluurãuje celek a ponejvíce pﬁipomíná pohyb améb. Je stejnû tak
funkãní jako nádherná. Smyslem takového úãinku, kdy v‰e, co se na scénû zjevuje a díky své materializaci pÛsobí ne jako
realita, n˘brÏ jako nádherná metafora lidské masy, je nastolit takovou jevi‰tní situaci, ve které se kdokoliv, v tomto pﬁípadû
W. A. Mozart, musí v takovém svûtû utopit. K tomu pﬁispívá i kost˘m a hereck˘ projev hlavního pﬁedstavitele, kter˘ se
odli‰uje naprosto od v‰eho, co ho obklopuje a niãí. Styl reÏijní práce identick˘ se základem práce skladatelské zaloÏen˘
na kontrastu a kontrapunktu. Ne náhodou oznaãují nûkteﬁí recenzenti inscenaci muzikálu Mozart! v na‰em divadle za
událost sezony.
Titulní roli jsme mohli obsadit hned tﬁemi rÛzn˘mi herci, pﬁiãemÏ kaÏd˘ z nich sv˘m osobit˘m zpÛsobem i muzikantsk˘mi dispozicemi dosahuje odpovídajícího a skvûlého v˘sledku. Du‰an Vitázek triumfuje s razancí a témûﬁ nezvladatelnou aÏ ‰ílenou emfasí. Je pﬁesnû tím provokujícím, skﬁeãkujícím a rozpustil˘m frackem, kter˘ nemÛÏe b˘t onou na jedné
stranû sucharskou, na stranû druhé stejnû tak nemorální jako farizejskou spoleãností akceptován byÈ by byl sebegeniálnûj‰í. Ale‰ Slanina je sice v této roli ménû dravûj‰í a provokativnûj‰í, o to v‰ak více rozehrává vnitﬁní bezohledné
nad‰ení ze sebe sama aÏ do úrovnû, ve které se stává pro obecenstvo líbezn˘m a proto i pochopiteln˘m dospûl˘m dítûtem. Pro své dobové okolí v‰ak nikoliv! Roli nazkou‰el i Luká‰ Janota, jehoÏ pﬁedev‰ím pûveck˘ projev dosahuje v˘borné a odpovídající úrovnû. S pﬁehledem vytváﬁí druh˘ základní konfliktní pól inscenace - v roli jeho otce Mozarta star‰ího Jan JeÏek. Je skuteãnou autoritou i tyranem. Pûvecky i herecky absolutnû dokonal˘! I Michal ·ebek, kter˘ ho pﬁi premiérovém ne‰tûstí rychle nahradil, dosahuje po v‰ech stránkách úrovnû svého kolegy. Jejich písnû, ve kter˘ch si otec
Mozart vyãítá svá provinûní vÛãi W. A., patﬁí k tomu nejlep‰ímu i díky jejich v˘znamné emocionální síle. Opût je nutno
vyzvednout naprosto profesionální práci dvou v˘jimeãn˘ch dûtsk˘ch hereck˘ch talentÛ Marka Huráka a Davida Îáka
v postavû Ïivoucího svûdomí W. A. V postavû Nany Mozartové se zaskvûla Ivana Skálová alternující s Martou
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Prokopovou. Heroick˘ v˘kon na
malé plo‰e podává v roli Hieronyma
Coloreda Petr Gazdík v alternaci
s Jiﬁím Machem. Osudovou roli
Baronky von Waldstätten s neb˘val˘m pﬁehledem, maximální úãinností
hrají a zpívají Markéta Sedláãková
s Janou Musilovou. Kouzelnû zbrklá,
oddaná, milující i tragicky zasaÏená
je Hana Holi‰ová v roli Constance
Webberové, s níÏ se v alternaci stﬁídá neménû úspû‰ná Johana
Gazdíková. Z celé ﬁady mnoha
dal‰ích rolí je nutno vyzvednout
úchvatnou kreaci Milana Nûmce
coby divadelního ﬁeditele a libretisty
Emanuela Schikanedera. S ním
alternuje stejnû v˘born˘ Jakub
Przebinda.
Znovu musím v této inscenaci
vyzvednout v‰echny kolegy, kteﬁí
úãinkují v rozliãn˘ch mal˘ch rolích
a ve sborech. Tentokrát o to více
komplikovanûji, oã se musejí chovat
ménû individuálnû.
Naprosté absolutorium patﬁí
hudebnímu nastudování a realizaci
nesmírnû komplikovaného a nároãného hudebního partu tohoto díla. Pﬁedev‰ím díky vedení Caspara Richtera a talentu
a schopnostem Franti‰ka ·terbáka je hudební nastudování jednou z dal‰ích mimoﬁádn˘ch hodnot této obecnû „oslavované“ inscenace, kterou publikum provází velk˘mi ovacemi.

– 15 –

Václav Cejpek, Zbynûk Srba,
Jan ·otkovsk˘, Dalibor ·trunc

BETLÉM
ReÏie: Zbynûk Srba
Scéna: Jaroslav Milfajt
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Hudební nastudování: Dalibor ·trunc
Pohybová spolupráce: Martin Pacek
Dramaturgie: Jan ·otkovsk˘
Premiéra: 31. ﬁíjna 2009 na âinoherní scénû
Obzvlá‰È v na‰í ideologicky nezakotvené dobû, kdy kaÏdou sebekﬁehãí my‰lenku uchvátí souãasn˘ bÛh civilizace s názvem Komerce, je
nejenom vhodné, ba pﬁímo povinné pro v‰echny kulturní a umûlecké
instituce pﬁipomínat, Ïe se na‰e lidská existence nerodila pouze na bázi
materiálních hodnot, ale Ïe vznikala aÏ s fanatickou touhou po formulování vlastní existence jako záleÏitosti pﬁedev‰ím a hlavnû duchovního
rozmûru. I proto ná‰ návrat k Betlému, kter˘ se stal dûjinnou kﬁiÏovatkou velké ãásti lidstva, k Betlému, kter˘ je nejenom spojen s tûmito historick˘mi událostmi, ale pﬁedev‰ím s nûãím, co se dá jen velmi tûÏce
a komplikovanû charakterizovat – s pocitem v na‰ich myslích, du‰ích,
srdcích, s pocitem, ba i pﬁesvûdãením, Ïe ná‰ lidsk˘ údûl nemohl b˘t
zrozen ãirou náhodou, ãi jinak ﬁeãeno, nevznikl pouhou souhrou chemick˘ch procesÛ.
Hned tﬁi autoﬁi scénáﬁe spoleãnû s autorem hudby a hudebních aranÏmá Daliborem ·truncem nám nepﬁedstavují onu
zprávu „o narození a spasení na‰eho Pána a Spasitele JeÏí‰e Krista“ tak, jako bychom oãekávali skrze formu po staletí
hran˘ch lidov˘ch pastorálních her. Inscenace je i v tom nejlep‰ím slova smyslu moderní, nesmírnû kontaktní, emocionálnû
úãinná a pﬁedev‰ím pak zásadním zpÛsobem kladoucí nám otázky po smyslu na‰eho bytí, po schopnostech na‰í lidské
koexistence. PouÏívá celou plejádu divadelních fines a prostﬁedkÛ, je skotaãivá i ve v‰ech zde pouÏit˘ch Ïánrech. Od
nekﬁesÈansky hravû burleskního ráje, pﬁes lidové i hospodsky hrané pasáÏe (past˘ﬁi), pﬁes ãásti o vûrohodnost usilujícího
divadla (pﬁedev‰ím scény s Josefem a Marií, ãi s Herodem), aÏ po scénu znázorÀující holocaust, vãetnû oÏivlého loutkového betlému s jesliãkami. Tak jak se mûní jednotlivé Ïánry, promûÀují se i prostﬁedky v˘tvarné, kost˘mní i herecké, av‰ak
v souladu s kauzalitou chtûjící nás pﬁesvûdãit o v‰eprostupnosti, v‰edosaÏitelnosti a v‰esouvislosti ústﬁedního „boÏího“
tématu. V˘znamnou roli v této jevi‰tní koláÏi rozliãn˘ch lidov˘ch her biblick˘ch pﬁíbûhÛ, klezmerské muziky a poezie
v rámu hudebních vala‰sk˘ch tradic hrají hned dvû Ïivé hudební kapely – tﬁíãlenná Hudecká muzika a ãtyﬁãlenná muzika
Klezmerská, které se mnohdy vãleÀují i do hereckého dûje stejnû jako dûtsk˘ sbor Primavera ze ZU· J. Kvapila.
Je potû‰ující, s jakou neokázalostí a pﬁitom s nádhernou vnitﬁní noblesou hrají Mária Lalková s Ladislavem Koláﬁem
postavy Marie, resp. Josefa. Je stejnû tak kouzelné sledovat ponûkud rozpustilého Andûla Petra ·tûpána, kter˘ svou roli
vybavil vedle nutné a potﬁebné „oficióznosti“ i neãekanou potutelností. Postavu âerta hraje Michal Isteník tak pﬁesvûdãivû, Ïe jistû nejenom dûti nemohou pﬁi vzpomínkách na jeho v˘kon klidnû spát. Se skromn˘mi prostﬁedky, av‰ak velmi
úãinnû hraje v‰echny své postavy, vãetnû prvotní Evy, Eva Ventrubová. Teprve po zhlédnutí na‰í inscenace jsem si
uvûdomil, proã je na tom na‰e lidstvo tak bídnû, kdyÏ jeho pÛvodním prapﬁedkem byl takov˘ Adam, kterému své tûlo i du‰i
propÛjãil Milan Nûmec. Chtûnû, av‰ak mnohdy i nechtûnû pÛsobí komicky natolik pﬁesvûdãivû, aÏ se ãlovûk diví, Ïe lidstvo je‰tû zcela nezdegenerovalo. I v dal‰ích rolích, pﬁedev‰ím pak v roli Kováﬁe spoluvytváﬁí hereckou páteﬁ celé inscenace. Obdobnû jako dal‰í jeho vala‰‰tí kumpáni, z nichÏ nejvíce vyniká Stanislav Slovák a Alan Novotn˘.
V˘znamnou mûrou k úspûchu inscenace pﬁispûla sice
formálnû nenároãná, av‰ak energeticky mimoﬁádnû komplikovaná a inscenaãnû úãinná choreografie Martina
Packa.
Souãástí pﬁedvánoãních repríz se stala i pﬁedstavení
Îiv˘ Betlém ve dvoranû na‰eho divadla. I pﬁi dvacetistupÀov˘ch mrazech byla tato spontánní setkání s obãany
mûsta Brna za úãasti skuteãnû Ïivého betlému (kozy, ovce,
psi, slepice apod.) nádhernû ozvlá‰tÀujícím okamÏikem
pﬁedvánoãního období. Sama inscenace, hraná jiÏ 2 mûsíce pﬁed vánoãními svátky, se pak jednoznaãnû stala
du‰evnû harmonizujícím klenotem, kterého je v na‰í rozbolavûlé dobû tolik zapotﬁebí. Stalo se to pﬁedev‰ím díky
tomu, Ïe o vûcech tak notoricky znám˘ch mluvila tak neobvykl˘m a veskrze divadelnû objevn˘m jazykem.
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Duncan Sheik, Steven Sater

PROBUZENÍ JARA
Pﬁeklad: Jiﬁí Josek
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hudební nastudování: Karel ·karka, Martin Procházka
Scéna: Jaroslav Milfajt
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Choreografie: Aneta Majerová
Dramaturgie: Klára Latzková
Premiéra: 21. listopadu 2009 na Hudební scénû
Jednou za deset let se ve svûtovém hudebním divadle
stane nûco, co zásadním zpÛsobem poznamená jeho dal‰í
v˘voj. A to je pﬁípad premiéry Probuzení jara autorÛ
Duncana Sheika a Stevena Satera z roku 2006. ByÈ se
jedná o zpracování jiÏ pﬁes sto let staré divadelní hry
Franka Wedekinda (1891), je její provedení natolik souãasné i natolik v mnoha aspektech nové, Ïe se hned po svém
prvním uvedení na Broadwayi stala událostí svûtového
v˘znamu. Tím nejpodstatnûj‰ím dÛvodem pro tento fakt je
spontánní autenticita a úÏasná divadelnost. Îádné
z hudebních ãísel není psáno za úãelem okamÏité pozitivní
reakce vyjádﬁené potleskem obecenstva, i kdyÏ jsou
hudební ãísla formálnû (aranÏmá a uÏití mikrofonÛ do ruky)
oddûlena od ostatních okolností prÛbûhu inscenace. A pﬁitom nevzniká dojem, Ïe by hudební ãísla nesouvisela
s ãinoherními v˘stupy. Naopak! Hudba se z nich rodí
i v nich zaniká tak organicky, jak se to je‰tû Ïádnému jinému dílu zatím nepodaﬁilo.
Téma fyzick˘ch problémÛ spojen˘ch s dospíváním, netu‰en˘ch a zdrcujících informací souvisejících s niãím jin˘m neÏ
jsem já sám o sobû, je obecnû známé absolutnû, av‰ak na rozdíl od napﬁ. tématu obecné lásky se nám mnohem ménû
krutûji a vemlouvavûji zar˘vá pod kÛÏi a útoãí tvrdû na na‰e fale‰nou morálkou a zmanipulovanou etikou nejniternûj‰í
svûdomí, které se tak dostává do pﬁímé a drásavé rozpravy se v‰ím, co se na jevi‰ti odehrává. Je jasné, Ïe ne kaÏd˘
tento exkurs do sebe sama v konfrontaci s událostmi, které se na jevi‰ti odehrávají, snese, ãi vÛbec pﬁipustí. Pﬁesto v‰ak,
Ïe ãas od ãasu nûkdo z hledi‰tû na‰eho divadla pﬁed touto inscenací uteãe, jsou dojmy a záÏitky tûch, kteﬁí na‰e
Probuzení jara zhlédnou, jednoznaãnû nad‰ené.
Tato neobvyklá disputace o „hádání se du‰e s tûlem“ je autory umnû napsána jako koncentrovan˘ boj nûkolika mlad˘ch a právû dospívajících chlapcÛ a dûvãat v konfrontaci se svûtem dospûl˘ch, kter˘ je mistrovsk˘m upravovatelsk˘m
aktem libretisty Stevena Satera
pﬁeveden z mnohaãetného zástupu rÛzn˘ch dospûl˘ch postav do
pouh˘ch dvou figur – jedné Ïenské
a druhé muÏské, které zde
zástupnû demonstrují cel˘ ten
dûtskému vnímání svobody nepﬁátelsk˘ „lágr svûta“, kde vládnou uÏ
jenom ti rozumní. ReÏisér Stanislav
Mo‰a volí koncept jakéhosi veﬁejného procesu a tak je‰tû více
akcentuje zámûr autorÛ, kteﬁí touÏí,
aby se jimi pﬁedloÏené téma stalo
vskutku obecnû diskutovan˘m.
V‰ichni herci jsou neustále pﬁítomni,
stejnû jako orchestr a dokonce
i ãást divákÛ na jevi‰ti, které je ze
strany zadního horizontu obehnáno
neprostupnou klecí symbolizující
onen „Ïaláﬁ Ïivota“, kter˘ aãkoli
sami ob˘váme, nikdo z nás neobydlel skrze svou vÛli. I tím se inscenace stává v˘raznû provokující a zároveÀ vtahující obecenstvo do jednotliv˘ch mechanismÛ svého fungová-
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ní. Scénograf Jaroslav Milfajt
pouÏil jen nûkolik dﬁevûn˘ch Ïidlí,
se kter˘mi si kompletní scénografie zcela vystaãí, a tak se ústﬁedním prvkem ve‰kerého dûní stává
„falick˘ tubus“, kter˘ nejprve svou
energií jakoby roztrhal zemi, na
které Ïijeme, aby v poslední
scénû naznaãil, jak se po své
smrti souãástí této zemû opût stáváme. Kost˘my Andrey Kuãerové
odpovídají dobû, ve které pÛvodní
autor psal svÛj pﬁíbûh – tedy konci
19. století, mají v‰ak ve svém uÏívání: uniformy, bílé prvky, jemné
detaily pro pﬁevleky dospûl˘ch,
svou v˘znamotvornou vypovídající logiku. Je vlastnû kouzelné,
jak dokáÏí jednoduché copy, krátké ‰aty toho správného stﬁihu,
barvy, specifické podkolenky
i boty uãinit z tﬁicetileté hereãky
ãtrnáctiletou dívku. Samozﬁejmû
Ïe právû ona odpovídající autenticita vûku hraje nesmírnû v˘znamnou roli. V˘znamn˘m kapitálem na‰í inscenace se stala skuteãnost, ve které byl odpovídající vûk jednotliv˘ch postav nahrazen aÏ fanatickou odevzdaností v‰ech úãinkujících, pro které se stala inscenace skuteãn˘m obﬁadem zpytování tûch nejpodstatnûj‰ích otázek, které si mÛÏe dospívající lidská bytost klást a nad kter˘mi nelze
pro py‰nou a nabubﬁelou znalost vûcí z pozice dospûlého ãlovûka ohrnovat nos.
Choreografie Anety Majerové vychází zcela z normality pohybov˘ch inklinací kaÏdé lidské bytosti onoho vûku tﬁinácti
aÏ ãtrnácti let: du‰e dûtská - tûlo dospûlé = energie stáda buvolÛ… I proto tûÏké koÏené boty chlapcÛ, i proto dupání jako
jeden z v˘znamn˘ch choreografick˘ch prvkÛ. Choreografie soustﬁedûná na gesto rodící se v prÛseãíku souﬁadnic hudby
a hereck˘ch emocí bez ambicí na taneãní unifikované kreace. V˘jimeãnû zdaﬁil˘m je pﬁeklad Jiﬁího Joska. Je pln˘ kouzeln˘ch metafor, nádhern˘ch synonym, lexikálního bohatství a pﬁitom nikdy umûl˘. Pro ãeskou verzi jsme pouze zmûnili
nûkteré z pﬁímoãar˘ch vulgárních v˘kﬁikÛ, které by v ãe‰tinû pÛsobily zbyteãnû hrubû. Z podobn˘ch dÛvodÛ jsme vynechali jednu zbyteãnû sexuálnû naddimenzovanou scénu.
Hudební nastudování se stalo dílem dvou kolegÛ Martina Procházky a Karla ·karky. Druh˘ jmenovan˘ pak skvûle pﬁipravil vokální pﬁípravu v‰ech úãinkujících. V˘znamn˘ podíl na kvalitû tohoto hudebního nastudování má i Petr Gazdík,
kter˘ byl supervizorem zvukové stránky inscenace. Pouze sedmiãlenn˘ orchestr hraje bohaté a rytmicky nároãné aranÏmá suverénnû a strhujícím zpÛsobem.
Roli Wendly vytváﬁí Svetlana Slováková v tolika úrovních její psychické rozbolavûlosti dokládané bohatou mimikou
a zcela neobvykl˘m specifick˘m aÏ animálnû ladn˘m fyzick˘m projevem, aÏ má ãlovûk pocit, Ïe pﬁed ním v jednom tûle
defiluje celá ﬁada lidsk˘ch bytostí. Pﬁesnû tak, jak je to i se základním konceptem této inscenace. Kromû toho samozﬁejmû
je‰tû skvostnû zpívá. Ivana Skálová ve stejné roli se tolik neÏene za onou nevyzpytatelnou zku‰eností, je více obûtí onûch
okolností, které na ní fatálnû dopadnou a jako taková v nás vyvolává i zcela unikátní úãastenství. Její pﬁechod z brilantního hraní do uchvacujícího zpûvu je témûﬁ nezaznamenateln˘. Roli nastudovala úspû‰nû i Sára Milfajtová. Melchiora,
prvního Wendlina milence i její celoÏivotní lásky hraje Jiﬁí Mach, jehoÏ typologická pﬁesnost, herecká i pûvecká zku‰enost
a pﬁedev‰ím osobní stoprocentní angaÏovanost vytváﬁí z jeho komplexní herecké kreace úÏasn˘ diváck˘ záÏitek. Roli
vedle nûj nazkou‰el i mladink˘, je‰tû ne plnolet˘ Ondﬁej Bábor, kter˘ je fascinující ve v‰ech aspektech této nelehké práce
a i on se v této inscenaci stává v˘raznou a základní dominantou celku. Pﬁi této pﬁíleÏitosti je nutné konstatovat, Ïe v na‰í
zemi neexistuje divadlo se stál˘m souborem, které by mohlo tuto inscenaci vÛbec obsadit, a to nemluvím o tom, Ïe by
nûkterá z rolí mohla b˘t alternována. Hereckou událostí se v této inscenaci stala i práce Vojtûcha Blahuty v roli Morice.
Defétistick˘, upocen˘, kﬁehk˘, i kdyÏ stﬁípkovitû agresivní, pﬁesto v‰ak pro v‰echny pochopiteln˘ charakter. Se svou
postavou se ztotoÏnil aÏ do toho nejposlednûj‰ího tﬁasu svého tûla. Jeho pﬁer˘vaná ﬁeã, nedoslovené, i kdyÏ srozumitelné vûty, jakási „mezislova“, ãi spí‰e v˘dechy a polov˘kﬁiky s následn˘m a koneãn˘m zklidnûní se na prahu smrti, kterou
si sám volí… to v‰e se stává brilantním hereck˘m koncertem, kter˘ není hned tak k vidûní. Stejnou roli s podobn˘m
v˘sledkem, i kdyÏ jin˘mi prostﬁedky, nastudoval i Luká‰ Janota. Dívku Elsu hrají v na‰í inscenaci dvû mimoﬁádné hereãky své generace, obû v˘jimeãné zpûvaãky, Hana Holi‰ová a Michaela Horká. Hrají úchvatn˘m zpÛsobem. Z pomûrnû
malého obsazení nelze opomenout v˘borné a strhující v˘kony dal‰ích mlad˘ch kolegÛ, jako napﬁ. Jakuba Uliãníka, Radka
Novotného, Vladimíra ¤ezáãe, Jakuba Przebindy, Luká‰e Vlãka, Roberta Rozsochateckého, Tomá‰e Novotného, Viktora
Polá‰ka a Ale‰e Slaniny, stejnû tak nás coby dívky uchvacují Johana Gazdíková, Marta Prokopová, Kateﬁina Krejãová
a Klára ·Èastná. Jedním z vrcholÛ inscenace je duet Elsy s Martou o zneuÏívání tûchto dívek vlastním otcem. V roli Marty
na vysoké úrovni hrají a zpívají SoÀa Jányová, Tereza Martinková a Michaela Merklová.
Inscenace se tﬁi roky po svém prvém uvedení na Broadwayi stala událostí nejenom v na‰em divadle, ale i v celé na‰í
zemi, o ãemÏ svûdãí prÛbûÏné reakce obecenstva, i divadelníkÛ a kritiky, kteﬁí ji mûli moÏnost zhlédnout pﬁi na‰em hostování na festivalu âeské divadlo v Praze na jevi‰ti Nové scény Národního divadla a spoleãnû ji oznaãují za v mnoha ohledech zcela v˘jimeãnou.
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Francis Veber

BLBEC K VEâE¤I
Pﬁeklad: Antonie Miklíková
ReÏie: Zdenûk âernín
Scéna: Jan Du‰ek
Kost˘my: Alice La‰ková
Hudba: David Rotter
Dramaturgie: Jiﬁí Závi‰
Premiéra: 12. prosince 2009 na âinoherní scénû
Na konci kaÏdého kalendáﬁního roku pﬁipravíme
v na‰em divadle komediální inscenaci, kterou uvádíme ve
dvou premiérách, z nichÏ ta druhá se odehrává právû na
Silvestra. UÏ to samo o sobû urãuje dramaturgickou volbu.
Tentokrát padla na svûtoznámû proslulou historku zpracovanou i ve filmu Blbec k veãeﬁi. Volba byla rovnûÏ uãinûna
i s ohledem na skuteãnost, Ïe na‰e divadlo disponuje jedním z nejlep‰ích ãesk˘ch hercÛ souãasnosti Erikem
Pardusem (Ceny ãeského divadla - Thálie, Alfréda
Radoka…) a Ïe jsou obecnû známy i jeho komediální dispozice. Pomûrnû jednoduchá zápletka pojednávající o chuti
vysmát se komukoliv, kdo je hloupûj‰í neÏ já, nese s sebou
i aspekty hlub‰ího sdûlení, kteréÏto logicky vypl˘vá ze závûru a poslání této inscenace, kdy je právû „ten, kdo jámu
kopá“ nalezen sám sebou na jejím dnû.
ReÏisér Zdenûk âernín utváﬁí prostor k velmi disciplinované hﬁe, kdy kaÏdá replika, kaÏdá vûta i kaÏdé slovo má
své místo i svÛj smysl, kdy se komika rodí z váÏnosti a kdy
se stává nejsmû‰nûj‰ím to, co je mínûno nejserióznûji.
Skuteãnou fra‰kou se pak inscenace stává, kdyÏ se na kolbi‰ti jednoho bohatého mû‰Èanského pokoje, (chytrá a úãelná
scénografie Jana Du‰ka), stﬁetávají mistrovské herecké v˘kony takov˘ch osobností, jak˘mi jsou Erik Pardus ãi Martin
Havelka. Erik Pardus je úÏasnû koncentrovan˘ sám na sebe, jakoby v kaÏdé vteﬁinû upjatû kontroluje své ve‰keré jednání. PÛsobí nesmírnû soustﬁedûnû a serióznû, aby tento vynucen˘ klid nahrazoval zﬁídka expandující agresivitou, mnohem ãastûji pak jasnozﬁivû vytrysknuv‰í lamentací nad svou blbostí. I Martin Havelka je ráznû soustﬁedûn na svÛj okázale odtaÏitû byrokratick˘ vztah ke svûtu, aby i on pouÏíval stﬁihov˘ch explozí tu prozrazujících jeho pravou zvíﬁecí náturu,
tu vzdání se a odhození oné vnûj‰í ‰lupky, aby spoleãnû s divákem si mohl uÏít své chvilkové hany. Luká‰ Hejlík v roli
Pierra Brochanta, stejnû jako ostatní ve slu‰iv˘ch kost˘mech Alice La‰kové, sv˘m jednáním vytváﬁejí podmínky pro vznik
zápletky a její rozvíjení, aby na konci komedie mohl veﬁejnû zaplakat nad svou lidskou malostí. Kouzelné jsou v˘stupy
divukrásné i pomatené Pavly
Vitázkové v roli Pierrovy
milenky Marléne. Ostatní kolegové na odpovídající úrovni
spoluvytváﬁejí sv˘m umûním
i disciplinou takové podmínky,
ve kter˘ch je radost sledovat,
jak mÛÏe vznikat skvûlá
komedie na bázi tak mála
vstupÛ. Staãí skvûl˘ text
a v˘born˘ herec. A to se, jak
o tom hovoﬁí v‰echny kritiky
i ohromn˘ zájem nad‰eného
obecenstva, v na‰em pﬁípadû
zdaﬁilo mûrou vrchovatou.
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Ceny a nominace v roce 2009
Cena Thálie
Nominace: Petr Gazdík za roli Jeana Valjeana v muzikálu Bídníci
·ir‰í nominace:
Jana Musilová za roli Baronky von Waldstätten v muzikálu Mozart!
Jan Mazák za roli Caribaldiho v inscenaci Síla zvyku

Festivaly:
âeské divadlo 2009 Praha – Charleyova teta
Festival smíchu Pardubice – Charleyova teta
Festival divadla Moravy a Slezska âesk˘ Tû‰ín – The Fantasy Musical Gala
Festival Dokoﬁán pro Hudební divadlo Brno – Evita a Balada o lásce
Zvolenské zámecké hry, Slovensko – Charleyova teta
Pát˘ roãník mezinárodního festivalu Dokoﬁán pro hudební divadlo Brno 2009 ve dnech 13. – 20. 6. 2009.

Mezinárodní reprezentace:
Nûmecko, Rakousko, ·v˘carsko, Lucembursko, Itálie – Evita
Slovensko – Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È
Charleyova teta
My Fair Lady ze ZelÀáku
Sluha svou pánÛ
Betlém
Jesus Christ Superstar
Fantasy Musical Gala
Nûmecko, Rakousko – Fantasy Musical Gala
Vydali jsme CD s pohádkov˘m muzikálem Snûhurka a sedm trpaslíkÛ a CD s nahrávkou muzikálu ·umaﬁ na stﬁe‰e.
Pﬁed vánoãními svátky jsme nastudovali krátké pﬁedstavení s koledami „Îiv˘ Betlém“ za velkého ohlasu divákÛ uvádûné
ve dvoranû divadla.

Galerie Milana Zezuly:
Martin ·paãek – obrazy, grafiky, fotografie, instalace
Ateliér Environment (FaVU) – celkem 12 vystavujících
Vladimír Havlík – obrazy
Roman Gajdo‰, Václav Koãí – obrazy
Hana Babyrádová – obrazy, grafiky
Mirek Kolãava – fotografie
Martin JabÛrek – obrazy
Jiﬁí Eli‰ka, Zoja Mikotová – fotografie, kresby, ilustrace
Radek Jaro‰ – fotografie (v rámci prezentace nadace Debra)

Nelze neÏ opût zopakovat, Ïe produkãními schopnostmi, umûleck˘mi v˘sledky, ohlasem divákÛ v místû, v mateﬁské zemi i ve svûtû na‰e divadlo stojí na ‰piãce evropského (chcete-li svûtového) divadelnictví. Lidsk˘ a umûleck˘ potenciál divadla je zcela neb˘val˘. Zájem divákÛ u nás i v zahraniãí to neustále potvrzuje.
Nad‰ení divákÛ ze v‰ech na‰ich inscenací – dramat i komedií, z fascinací umûleck˘mi v˘kony je zpûtnû vnímána
tvÛrci, realizátory i v‰emi zamûstnanci Mûstského divadla Brno, a tak vyprovokovává k dal‰ímu radostnému, i kdyÏ nelehkému usilování o divadelní pojmenování svûta – jeho problémÛ i radostí.
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