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HODNOCENÍ HLAVNÍ – UMùLECKÉ âINNOSTI MùSTSKÉHO
DIVADLA BRNO ZA ROK 2012

Mûstské divadlo Brno pfiipravilo pro své náv‰tûvníky v roce 2012 
deset nov˘ch inscenací:

4. února Dennis Martin, Christoph Jilo, Peter Scholz
PAPEÎKA

11. a 12. února Pierre Corneille
CID

24. bfiezna Milan Uhde, Leo‰ Kuba, Milo‰ ·tûdroÀ
DIVÁ BÁRA

28. a 29. dubna Jaroslav Vostr˘
T¤I V TOM

2. ãervna Willy Russell
POKREVNÍ BRAT¤I

23. ãervna na Biskupském dvofie
Stano Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán
BARON TRENCK

8. a 9. záfií Lucius Annaeus Seneca
FAIDRA

22. záfií Jule Styne, Bob Merrill, Isobel Lennartová
FUNNY GIRL

27. a 28. fiíjna Milan Kundera
JAKUB A JEHO PÁN

15. a 31. prosince Joseph Kesselring
JEZINKY A BEZINKY 
aneb Arsenik a staré tety
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Dennis Martin, Christoph Jilo, Peter Scholz

PAPEÎKA

Pfieklad: Stanislav Mo‰a, Mikulá‰ Bryan 
ReÏie a úprava: Stanislav Mo‰a
Hudební nastudování a dirigenti: 
Ondfiej Tajovsk˘, Dan Kalousek
Instrumentace: Igor Vavrda
Choreografie: Julia Poulet
Scéna: Christopher Weyers 
Kost˘my: Andrea Kuãerová 
Vokální nastudování: Dan Kalousek, 
Karel ·karka
Korepetice: Monika Jakubíãková, 
Marek Paºa, Karel ·karka
Hudební a zvuková supervize: Petr Gazdík
Asistenti reÏie: Petr Gazdík, 
Jana Gazdíková
Asistenti choreografie: Aneta Majerová,
Simona Lepoldová
Dramaturgie: Klára Latzková

Premiéra: 4. února 2012 na Hudební scénû

V ãeské premiéfie a jako druhé divadlo na svûtû jsme realizovali dlouho dopfiedu avizo-
vanou inscenaci historického muzikálu Dennise Martina a Christopha Jilo PapeÏka, která
vznikla na bázi stejnojmenného románu Donny W. Cross. V koprodukci s nûmeckou agen-
turou Spotlight, v reÏii Stanislava Mo‰i, scénû Christophera Weyerse, kost˘mech Andrey
Kuãerové, choreografii Juliy Poulet a za svûtelné reÏie Davida Kachlífie získala uÏ rok pfied-
tím pfii své svûtové premiéfie v  Zámeckém divadle v  nûmecké Fuldû skvûlá hodnocení
v odborném tisku a pro velk˘ diváck˘ úspûch tam byla znovu nasazena na letní období roku
2012 a 2013 vÏdy v sedmdesáti pfiedstaveních. Tato inscenace navíc v Nûmecku získala
cenu Muzikál roku 2011! Hned na poãátku je nutno konstatovat, Ïe ãeská verze této novin-
ky, o kterou intenzivnû peãovala dramaturgynû Klára Latzková v pfiekladu Stanislava Mo‰i
(libreto) a Mikulá‰e Bryana (texty písní), byla v na‰em divadle pfiijata, a to i nejen samot-
n˘mi autory, s je‰tû vût‰ím nad‰ením. Herecké obsazení a nová instrumentace realizova-
ná Ïiv˘m orchestrem vynesly inscenaci na je‰tû vy‰‰í úroveÀ. 

Legenda o dívce Janû, která sv˘m intelektem i morálnû etick˘mi kvalitami vysoce pfie-
vy‰uje své okolí tak, Ïe nakonec logicky, i kdyÏ samozfiejmû mnoh˘mi shodami okolností,
usedne na papeÏském stolci, se stala pfiedlohou pro historick˘ román americké spisova-
telky Donny W. Cross, kter˘ byl jiÏ pfieloÏen do tfiiceti ‰esti jazykÛ a podle kterého byly nato-
ãeny dva celoveãerní filmy. Atraktivitu tématu v‰ak oba mladí nûmeãtí autofii neshledávají 
v onom atrakcionu Ïeny v papeÏském rou‰e, n˘brÏ ve svém díle akcentují fenomény mno-
hem dÛleÏitûj‰í, jak˘mi jsou touha po vzdûlávání i maximální snaha po co nejlep‰ím v˘ko-
nu svého, a to jakéhokoli povolání. Údûl kfiehké Ïeny, která je vystavena tvrdé konfrontaci
se svûtem kariérismu, korupce a prospûcháfiství, plnû ospravedlÀuje její jedinou úãelovou
leÏ, kterou je vydávání se za muÏe. Pfiíbûh je oproti románu v˘raznû zjednodu‰en, av‰ak
zachovává ve‰keré podstatné scény z  Janina útlého dûtství, dospívání i z  jejího v˘konu
lékafiské a následnû pak papeÏské funkce. Samozfiejmû Ïe by bylo moÏné dát je‰tû vût‰í
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prostor období, kdy je Jana papeÏem, av‰ak jsem pfiesvûdãen, Ïe by to jiÏ tak docela dlou-
hému dílu nepfiineslo nic dal‰ího pozitivního. 

Hudba Dennise Martina je veskrze souãasná a v mnohém i originální, byÈ se v oblasti
kompozice jednotliv˘ch ãísel a jejich aranÏmá nevystfiíhá i jin˘mi souãasn˘mi autory pouÏí-
van˘ch postupÛ, které jsou v‰ak pro dramatickou úãinnost a mnohdy i pfies svou délku
nesmírnû povedené. U nás se o hudební nastudování na absolutnû nejvy‰‰í kvalitativní
úrovni postaral pfiedev‰ím dirigent Dan Kalousek, se kter˘m se za dirigentsk˘m pultem stfií-
dá Ondfiej Tajovsk˘. Jednoznaãnû nepfiehlédnutelná je nová instrumentace Igora Vavrdy,
která posunuje hudební ãást inscenace do zcela jiné dimenze. Pfiedev‰ím se to t˘ká typic-
ké Vavrdovy geniality ve vyuÏívání souzvukÛ a barev rÛzn˘ch nástrojov˘ch skupin ãi sól.
V˘kon celého orchestru znamenitû spoludotváfií siln˘ pfiíbûh, kter˘ se odehrává na jevi‰ti.
Nádherná jsou napfiíklad melodická sóla na basklarinet, která jsou interpretována
Antonínem Mühlhanslem nebo Luborem Pokludou ãi hostujícím Vítem Spilkou – specialis-
tou ve hfie na tento nástroj. ZároveÀ je nutné podotknout, Ïe zakoupení nového a kvalitní-
ho nástroje pfied zaãátkem uplynulé sezóny v˘znamnou mûrou pfiispûlo k zvládnutí poÏa-
davkÛ v aranÏmá jak této, tak i pfiedcházející inscenace Jekyll a Hyde na vysoké úrovni.
Nezvykle vysoké nároky na intonaci jsou zde kladeny ve skupinû prvních houslí, která se
s tímto úkolem bájeãnû vyrovnává. V˘znamn˘ je i podíl Petra Gazdíka, kter˘ opût skvûle
realizoval hudební a zvukovou supervizi, stejnû jako i v˘sostnû dokonalá práce Milana
Vorlíãka ve funkci zvukového reÏiséra. 

Je dobré si znovu uvûdomit, Ïe textafii písní v hudebním divadle se mimo hranice na‰í
zemû s básnickou kvalitou nijak zvlá‰È „nepárají“. I Mikulá‰ Bryan Ïijící uvnitfi tohoto na‰e-
ho komplexu vytváfií sv˘m vskutku „pfiebásnûním“ vy‰‰í kvalitu zpívan˘ch textov˘ch pasáÏí
této inscenace. 

ReÏisér se opírá o neb˘vale funkãní scénografii Christophera Weyerse, která díky své
promy‰lenosti umoÏÀuje rychlé stfiídání jednotliv˘ch prostfiedí od barbarské chatrãe pfies



– 7 –

rÛzné chrámy a klá‰tery aÏ do fiímsk˘ch ulic, papeÏského paláce i pfied chrám sv. Petra.
Svûtelná reÏie Davida Kachlífie dávala uÏ ve Fuldû zapomenout na to, Ïe nejsme ve ‰piã-
kovû vybaveném broadwayském divadle. Mimofiádnou vizuální kvalitu doplÀují i historicky
pfiesné, stejnû jako jednotliv˘m charakterÛm odpovídající kost˘my Andrey Kuãerové, která
dokázala obdivuhodnû v˘tvarnû odli‰it spoleãenské postavení hlavních hrdinÛ tohoto díla. 
I nyní byla nucena, obdobnû jako napfiíklad v  inscenacích BídníkÛ ãi Krásky a zvífiete
a mnoha dal‰ích pfiedtím, „pfievlékat“ neãetn˘ sbor do nekoneãného poãtu rozliãn˘ch kost˘-
mÛ a masek. âiní tak s bravurou, která se mÛÏe jevit po v‰ech tûch nádhernû vyveden˘ch
inscenacích teì jako samozfiejmá, av‰ak zku‰enosti s jin˘mi kost˘mními v˘tvarníky ukazu-
jí na onen fakt, Ïe ne kaÏd˘ mÛÏe b˘t k takto nároãné práci povolán. 

V˘raznû úspû‰nû se v na‰em divadle hned napoprvé pfiedstavila choreografka korsic-
kého pÛvodu Julia Poulet. Její kreace byla ozdobena dravostí, nápaditostí a vzhledem
k tomu, Ïe se vesmûs jedná o souãasnou hudbu, na kterou se tanãí, je nutné vyzvednout 
i její schopnost kombinace moderního s historick˘m. 

Samozfiejmû Ïe nejv˘znamnûj‰í práce reÏiséra zde spoãívá v realizaci hereckého v˘kla-
du v‰ech zúãastnûn˘ch postav i v jejich nejednoduchém vedení skrze „ãasovû skotaãiv˘“
pfiíbûh, kdy ani jeden obraz chronologicky nenavazuje na pfiedcházející. Zde se mohl
v mnohaãetném obsazení opfiít o mimofiádnû disponovan˘ hereck˘ soubor Mûstského diva-
dla Brno, kter˘ v celé ‰ífii postav a charakterÛ dokázal na nejvy‰‰í úrovni a s pfiehledem
vytvofiit onen ohromn˘ a pestrobarevn˘ svût v‰ech tûch bytostí dan˘ch pfiíbûhem. 

Poãínaje Îáky-chlapci v klá‰terní ‰kole, byÈ mají jen drobné roliãky, zaãínám v˘ãet v‰ech
tûch, ktefií se sv˘m interpretaãním hereck˘m, pûveck˘m a taneãním umûním podílejí na cel-
kové kvalitû inscenace. Na odpovídající pûvecké úrovni napomáhají sv˘mi v˘kony i kolegy-
nû, které zpívají za scénou – Dana Puková, Martina Severová a Magda Vitková. V kaÏdé
jevi‰tní situaci si kolegynû a kolegové, kter˘m se v souhrnu fiíká sbor, nalézají své v˘znam-
né individuální uplatnûní – na jarmarku, v nevûstinci, na ulici, v klá‰tefie… Eva Jedliãková,
Gabriela Karmazínová, Ivana Skálová a Tereza ·kodová brilantnû zvládají ony jednotlivé 
a pfiitom nesmírnû nároãné v˘stupy obdobnû jako jejich muÏské protûj‰ky – Radek
Novotn˘, Martin KfiíÏka, Radek Láska, Vladimír Strouhal a Luká‰ Vokál, i kdyÏ musím kon-
statovat, Ïe se mi v˘sledky práce dam zamlouvají mnohem více. Nároãnou práci swingÛ
v˘bornû zvládají a vykonávají Marta Prokopová, Eva Ventrubová, Michal Matûj a Bohumil
Vitula, kter˘ své herecké zku‰enosti je‰tû teprve sesbírává. Díky jejich ‰ikovnosti a dal‰ím
alternacím u v‰ech rolí nemusíme mít obavy z  nebezpeãí ohroÏení uvádûní, a to nejen 
u této inscenace. V˘slovnou ozdobou jsou zde taneãní v˘kony Igora Mar‰álka, Simony
·eligové a Dany Baãinské v rolích havranÛ. Rád vyzdvihuji v˘kony kolegÛ v men‰ích rolích,
které si v‰ak vÛbec nezadají s úrovní práce kolegÛ v rolích hlavních – Hana Kováfiíková,
Andrea Bfiezinová, Katefiina Krejãová, Kristian Pekar, Jakub Uliãník a Jakub Zedníãek. 

Oba autofii, ktefií strávili závûr na‰ich zkou‰ek spoleãnû s námi, závidûli na‰emu divadlu
v˘jimeãné herecké osobnosti, kter˘mi jsme mohli obsadit celou ‰kálu tolik v˘znamn˘ch
postav tohoto muzikálu. Hodnotili stejnû jako já osobitû mile vtipn˘ v˘kon Jana Mazáka
v bodrém i trochu my‰lenkovû nemotorném papeÏi Sergiovi, razantnost obou pfiedstavite-
lÛ franského císafie Lothara v podání Alana Novotného ãi Tomá‰e Saghera, v˘bornû skr˘-
vanou agresi Lenky Janíkové a Máriy Lalkové v postavû Richild, Geroldovy Ïeny, pfiiãemÏ
obû dámy v˘teãnû vytváfiejí je‰tû celou fiadu dal‰ích rolí stejnû jako Jakub Przebinda, jehoÏ
nejv˘znamnûj‰í kreací je zde ponûkud omezen˘ bratr Jany Jan. Rolí Janina bratra Jana
v dûtství byli povûfieny dûti Lubomír Hrdliãka a Petr ·imãák, ktefií díky hereckému vedení
asistentky reÏie Jany Gazdíkové obstáli na poÏadované úrovni. Sv˘m talentem, ale i pfies
svÛj vûk pfiekvapivû vytfiíbenou jevi‰tní technikou na vysoké úrovni zaujaly obû pfiedstavi-
telky Jany-dítûte, lyriãtûj‰í Karolína Bure‰ová ãi eruptivnûj‰í Krist˘na Kuãerová. Sv˘mi
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v˘kony se obdobnû jako i v minulosti zcela vyrovnaly v daném rozsahu sv˘m mnohem star-
‰ím kolegÛm. 

Jejich matku vytváfiejí s  potfiebn˘m porozumûním, úãinnou jímavostí a s  laskavostí
Johana Gazdíková ãi Ivana VaÀková, obû navíc obûtavû otevírající sv˘m nároãn˘m pûvec-
k˘m sólov˘m partem tuto inscenaci. Stanislav Slovák se pro svÛj zarputil˘ fanatismus,
ostentativní omezenost, divokost a vypjat˘ vztek pfii zpívan˘ch pasáÏích stává nejenom pro
malou Janu dûsiv˘m zjevením a noãní mÛrou, n˘brÏ i pro celou inscenaci v˘znamn˘m nosi-
telem tehdy pfievládajícího názoru na podfiadn˘ údûl Ïen v  celé spoleãnosti. V˘slovná
jevi‰tní radost pr˘‰tí z v˘konÛ Rastislava Gajdo‰e v roli poÏivaãného a vychytralého bisku-
pa z Dorstadtu Fulgentia – i on pak kvalitnû slouÏí v inscenaci dál v mnoha dal‰ích rolích.
Na nevelké, av‰ak efektní plo‰e se zaskví sv˘m v˘konem v roli fiímské kurtizány Mariozy
Tereza Martinková, která má svou roli vypracovánu do sebemen‰ího gesta, zpívá lehce 
a pfiitom pfiesnû, obdobnû jako ve stejné roli Michaela Horká, které k dokonalosti schází jen
zbavit se je‰tû pro mû zcela nepochopitelné nervozity. 

Pfiíbûhem nás provází postava fieckého uãence Aeskulapia, kterého s pro sebe typickou
noblesou, nádhernou moudrostí a kouzelnû jednoduch˘m, av‰ak perfektním zpíváním
ztvárnil Ladislav Koláfi. Jeho kaÏd˘ v˘stup v inscenaci pfiiná‰í na jevi‰tû ojedinûlou hlubo-
kou lidskou harmonii. ZpÛsob, jak˘m rámuje sv˘mi promluvami celé dílo, je nevídan˘ 
a pomáhá dokonale spoluvytvofiit tolik nutnou a potfiebnou katarzi. Dal‰ími pozitivními „zje-
veními“ v inscenaci jsou v˘kony Roberta Jíchy i dominantnûj‰ího Petra Gazdíka v roli mar -
krabûte Gerolda – Janiny Ïivotní lásky. Mimofiádnû nároãnou roli pfiedev‰ím pro její v˘voj 
i emocionální vypjatost zvládají naplnit kaÏd˘ sv˘m typem osobnosti, kdy u Roberta Jíchy
pfievládá dobrosrdeãnost, u Petra Gazdíka pak starostlivost. Oba se skvûle vyrovnávají se
sv˘mi vskutku nejednoduch˘mi pûveck˘mi party. Jejich duel s Anastasiem i jejich sólová
balada patfií jednoznaãnû k  vrcholÛm tohoto muzikálu. Skuteãného odpÛrce a hlavního
nepfiítele Jany Anastasia hraje Ale‰ Slanina v dokonalém pfievtûlení se do lidské kreatury,
která na rozdíl od hlavní hrdinky svÛj talent a schopnosti nakonec aÏ chorobnû promûÀuje
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za sen o kariéfie. Jeho sólo, kdy se ne nepodobn˘ Chaplinovu Hitlerovi oddává sv˘m pfied-
stavám o papeÏské vládû, je jedním z dal‰ích vrcholÛ tohoto díla. Nadûjn˘ v˘kon podává
ve stejné roli i Radek Novotn˘. Anastasiova otce Arsenia, umanutého ãlovûka, kter˘ star-
tuje synovu touhu po moci, vytváfií s pfiehledem Igor Ondfiíãek. Jeho rozhodnost a energie,
byÈ se v prÛbûhu ãasu promûÀují v úÏas a strach z „vypu‰tûní Krakena“ v podobû vlastní-
ho chorobnû ambiciózního syna, vytváfiejí vzácnou hodnotu v kompozici této inscenace. 

Pro obsazení titulní role Jany jsme v divadle uspofiádali pfiedzpívání, z nûhoÏ vze‰ly obû
pfiedstavitelky této role – Hana Holi‰ová i Svetlana Slováková. Jedna i druhá, kaÏdá samo-
zfiejmû po svém, vytváfiejí sv˘mi v˘kony skuteãnou jevi‰tní interpretaãní událost, která se
logicky stává ozdobou ve‰keré na‰í ãinnosti v  uplynulé sezónû. Svetlana Slováková se 
s hlubok˘m porozumûním v kaÏdé dílãí situaci pro publikum zfietelnû vyrovnává s nejedno-
duch˘m osudem své postavy. âasové skoky mezi jednotliv˘mi obrazy pomáhá pfieklenout
suverenitou odpovídajícího mentálního vfiazení se do novû daného ãasového úseku.
Osobními emocemi, rozhodností i technickou vybaveností pfiedvádí svou hrdinku natolik
pfiesvûdãivû, Ïe je nakonec kaÏd˘ divák jejím v˘konem prostû a jednodu‰e uchvácen. To
Hana Holi‰ová dosahující v ohlasu kritiky i obecenstva stejného efektu hraje tuto postavu
více jako osudem zmítanou bytost. Její absolutní ztotoÏnûní se s postavou Jany, její vnitfiní
razance touhy a chtûní po vzdûlání, po pomoci bliÏním i lásce nás natolik fascinují, Ïe si
nakonec i díky v˘konÛm obou dam neklademe otázku po historické vûrohodnosti tohoto pfií-
bûhu.  

Mnohem podstatnûj‰í, a takto je i inscenace obecnû hodnocena, se ukazuje proces,
skrze kter˘ máme moÏnost analyzovat Ïivotní cestu i údûl silné lidské individuality se v‰emi
aspekty krásy i krutosti na‰í lidské existence. 

Inscenace byla vskutku mimofiádnû vstfiícnû pfiijata a v‰echny realizované reprízy byly
publikem ohodnoceny potleskem vstoje. 

Poãet repríz k 31. 12. 2012: 28
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Pierre Corneille

CID

Pfieklad: Vladimír Mike‰
ReÏie: Roman Polák
Scéna: Pavel Borák
Kost˘my: Peter âaneck˘
Hudba: David Rotter
Choreografie: Hana Kratochvilová
Dramaturgie: Jifií Závi‰
Asistent reÏie: Patrik Bofieck˘

Premiéra: 11. a 12. února 2012
na âinoherní scénû

Událost uvedení Corneillova Cida na na‰í âinoherní scénû je pro mû (a doufám, Ïe i pro
v‰echny kolegy z na‰eho divadla) vskutku ctí a zároveÀ v˘jimeãn˘m divadelním potû‰ením. 

Osobnû vÛbec nechápu dÛvody tak fiídkého uvádûní tohoto, v pfiekladu Vladimíra Mike‰e
obzvlá‰È povedeného básnického dramatu. Snad se ten ná‰ umazan˘ svût uÏ nechce hlu-
boce a intenzivnû zaobírat nûãím tak nemoderním a pofiderním jako je osobní ãest. VÏdyÈ
existujeme v prostfiedí, ve kterém nám i ti nejv˘‰e postavení tvrdí o sv˘ch prokazateln˘ch
lÏích, Ïe ‰lo o pouhé mystifikace, kde prokazateln˘ mnohonásobn˘ vrah tvrdí, Ïe je nevi-
nen. 

Já osobnû nemohu zapomenout na první, byÈ literární setkání s touto geniální a pro mû
nadãasovou hrou, a i proto jsem se snaÏil získat pro realizaci této divadelní události reÏi-
séra nadmíru kvalitního, coÏ se mi podafiilo svûfiením této práce právû osobitému Romanu
Polákovi. ByÈ se inscenace v kritick˘ch ohlasech nesetkala s velk˘m nad‰ením, její diváci
ji i pfii tfiíhodinové délce vnímají nesmírnû pozornû a koncentrovanû, a tak vûfiím, Ïe v˘sle-
dek obecnû dosáhl cíle, proã jsme tento titul do repertoáru nasadili. 

ReÏisér Roman Polák v souladu s pfiedlohou koncentruje ve‰keré dûní do jednotliv˘ch
hereck˘ch akcí a volí takové formální prostfiedky, aby diváka neupoutávalo témûfi nic jiné-
ho neÏ osa v˘voje hlavního tématu hry, postoje jednotliv˘ch postav, jejich cíle, jejich souboj
s v˘kladem mravnosti, etiky, povinnosti a cti v nádherném souboji s obecnou lidskou ten-
dencí vûci mravnosti, morálky a etiky bagatelizovat. Scéna Pavla Boráka jednoznaãnû evo-
kuje prostfiedí ‰panûlské koridy, ve které se odehrávají souboje, pfii nichÏ je jiÏ dopfiedu zfiej-
mé, kdo má zvítûzit a kdo svou krví zbarví ono boji‰tû. Syrové dfievo, rudé barvy a naddi-
menzované rekvizity koridy, podlaha s  evokacemi Miróov˘ch pláten, minimum rekvizit 
a k  tomu kost˘my Petera âaneckého, které jakoby z dílny scénografa pouÏívají noblesní
dobov˘ stfiih v jednotn˘ch barvách ãervené, bílé a ãerné bez rozdílu sociálních ãi charakte-
rov˘ch tak, aby znovu byla hlavní koncentrace divákova upfiena jen a jen na herce a jeho
akci. Tam, kde metaforické jednání pfiebírá sbor taneãníkÛ (Barbora Musilová, Pavla
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Princová, Kamil Dvofiák a Petr Nebfiensk˘), kter˘ mimo nûkteré pohybové kreace vytváfií
velmi kvalitní figurální scénografii, v‰e zapadá do kontextu reÏisérem zvolené koncepce,
kterou takto choreograficky vytvofiila Hana Kratochvilová. Av‰ak pfii pfienosu reÏijních v˘kla-
dÛ obdobn˘ch metaforick˘ch úkonÛ na konající herce (oblékání a svlékání, dychtivé pojí-
dání ovoce ãi pití vína) reÏisér dle mého soudu pfiekraãuje sám sebou zvolenou stylotvor-
nou hranici. Je to v‰ak jen má drobná v˘tka jeho precizní, v˘jimeãnû originální i nesmírnû
úãinné práci. 

Hudba Davida Rottera stejnû jako svûtelná reÏie Davida Kachlífie jen dále umocÀují jiÏ
reÏisérem zvolen˘ koncept dopfiedu rozhodnuté partie. 

U v‰ech hereck˘ch v˘konÛ je zapotfiebí v˘raznû pochválit i vzdát hold realizované pfie-
tûÏké stylizaci, která má své kofieny aÏ v témûfi nadlidské koncentraci na kaÏd˘ jevi‰tní oka-
mÏik. Nikdo se tzv. „necourá“, v‰ichni se aÏ s hysterickou nabuzeností úãastní jak scén
komorních, tak i tûch vícehlav˘ch. 

I Patrik Bofieck˘ potírá své sklony k osobnostní civilistické stylizaci a vytváfií zde v posta-
vû Dona Alonsa stejnû tak zajímav˘, jako i pro tuto inscenaci tolik dÛleÏit˘ doplÀující cha-
rakter k ostatním postavám. Podobnû i Jaroslav Matûjka jako Don Arias zde dává zapo-
menouti na sklony k prosazování své pfiirozené absurdní abnormality a sochá svou roli do
vytfiíben˘ch a jasn˘ch linií. Petr ·tûpán pfiedvádí své herecké mistrovství v  roli Dona
Gomeze natolik pÛsobivû, Ïe je ãlovûku aÏ líto, Ïe musí z  jevi‰tû odejít tak brzy. UÏ taky
proto, Ïe je jedním z  tûch, ktefií naprosto dokonale zvládají autorovy nároky kladené na
herce v podobû ver‰ovan˘ch textÛ. Viktor Skála svého dal‰ího krále pojednává na hranici
mezi chutí b˘ti rozmafiil˘m, na druhé stranû pak s jasn˘m uvûdomováním si své pozice,
z  níÏ vypl˘vá povinnost rozhodovat o osudu své zemû, svého království. Jako vÏdy je 
i v  této roli Viktor Skála ojedinûlou v˘raznou hereckou osobností, která vskutku vládne
jevi‰ti. V roli Leonory nás zaujme Irena Konvalinová jak svou témûfi fanatickou odevzda-
ností celku i roli, tak i pfiíkladnou mluvní kulturou a obdobnû krásn˘m zvládnutím ver‰e.
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TotéÏ lze fiíci i o Miroslavû Koláfiové, která je‰tû navíc s  pfiehledem zvládá také vût‰í 
a závaÏnûj‰í emocionální roztfií‰tûnost své postavy. I u ZdeÀka Junáka v roli Dona Diega je
nutno konstatovat, Ïe je ‰koda, Ïe v této inscenaci je tak krátkou ozdobou jevi‰tû. Pfiesto
v‰ak zásadnû utkví v pamûti kaÏdého diváka pfiedev‰ím pro svou bohem i zku‰enostmi mu
danou schopnost b˘ti v  kaÏdé situaci plnû autentick˘, a to i tehdy, vytváfií-li charakter
zesláblé a stárnoucí lidské bytosti, coÏ je de facto pfiesn˘m protiúkolem jeho gargantuov-
ské pfiirozenosti. Je potû‰ením sledovat koncentrované i emocionálnû vypjaté herectví
Pavly Vitázkové v roli Doni Urracy, kastilské infantky. Ten nádhern˘ souboj zachovat si svou
‰lechtickou hrdost s pfiirozeností neukojené lásky vÛãi vysnûnému idolu, navíc i v jejím pfií-
padû ozdobenou brilantní technikou. 

Evelína Kachlífiová jako Jiména se stává onou základní srdnatou nositelkou imperativu
spravedlnosti za kaÏdou cenu, byÈ její pfiirozená touha je zde v ãisté a logické pozici proti
povinnostem dan˘m jejím vnímáním morálky, mravnosti, etiky a cti. V  jejích oãích, mysli,
du‰i i srdci se odehrává ten nejv˘znamnûj‰í odvûk˘ souboj lidského intelektu s lidskou pfii-
rozeností po smyslu slov zlidovûlé písnû Hádala se du‰e s tûlem… Její v˘kon je po v‰ech
stránkách strhující a je skuteãnou ozdobou celé inscenace. Jifií Mach coby Don Rodrigo je
autorem i reÏisérem veden v mantinelech dan˘ch skuteãností, kterou je existenciální bez-
v˘chodnost z jeho stávající pozice. Je spí‰e obûtí neÏ viníkem a stejnû tak i tuto svou roli
pojímá. Nic nemÛÏe vykoupit jeho vinu, byÈ se stává skuteãnou oporou spoleãnosti díky
svému váleãnému umûní, kter˘m ochrání a nadále má ochraÀovat svou zem. Je vÏdy pfii-
praven pfiijmout trest, pfiesto v‰ak je nádherné sledovat, jak i u nûj vítûzí pfiirozená touha
nad oním mravním imperativem. 

Jsem py‰n˘ za skuteãnosti, Ïe se na na‰em jevi‰ti objevilo toto ver‰ované drama, které
skrze nesmírnû originálnû reÏisérem vyprávûnou vnitfiní bitvu lidsk˘ch bytostí o vy‰‰í prin-
cip na‰í mravnosti zní i díky peãlivé supervizi dramaturga Jifiího Závi‰e tak naléhavû diva-
delnû, pfiísnû stylizovanû a pro citlivého diváka i nesmírnû aktuálnû. Jedna z hlavních rolí
na‰eho divadla – vést dialog o na‰ich povinnostech, o na‰em konání, o na‰í zodpovûdnosti
za nû, o na‰em svûdomí i o na‰í schopnosti vymanit se pfievaÏujícímu egoismu – byla tímto
uvedením smysluplnû vykonána. 

Poãet repríz k 31. 12. 2012: 25
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Milan Uhde, Leo‰ Kuba, Milo‰ ·tûdroÀ

DIVÁ BÁRA

ReÏie: Juraj Nvota
Hudební nastudování: Ondfiej Tajovsk˘
Dirigent a hudební supervize: Karel Cón
Sbormistr: Karel ·karka
Scéna: Tomá‰ Rusín
Kost˘my: Zuzana ·tefunková-Rusínová
Animace: Petr Hlou‰ek
Choreografie: Hana Litterová
Asistent choreografie: Simona Lepoldová
Korepetice: Lenka Císafiová, 
Monika Jakubíãková, Marek Paºa
Dramaturgie: Jan ·otkovsk˘
Asistent reÏie: Stanislav Slovák

Premiéra: 24. bfiezna 2012 
na Hudební scénû

V duchu jednoho z hlavních cílÛ na‰eho divadla: „…poskytovat platformu souãasn˘m
autorÛm“ jsme na Hudební scénû uvedli ve svûtové premiéfie opus dramatika Milana
Uhdeho a hudebních skladatelÛ Milo‰e ·tûdronû a Leo‰e Kuby napsan˘ podle stejno-
jmenné novely BoÏeny Nûmcové Divá Bára. Inscenace byla kritickou obcí pfiijata s velk˘m
nad‰ením, ohlas obecenstva jiÏ není tak jednoznaãn˘. Osobnû si pfiedev‰ím váÏím schop-
nosti autora libreta i zpívan˘ch textÛ Milana Uhdeho vyprávût kfiehce, v náznacích, s roz-
liãn˘mi i kritick˘mi odkazy a pfiitom souãasnû. Jeho Divá Bára se stává pfiirozenou svo-
bodnû myslící lidskou bytostí, která chce za svÛj osud odpovídat pouze sama sobû, av‰ak
se svou „zvlá‰tností“ musí obstát v  prostfiedí intelektuálnû velmi chabém, de facto tedy
rasistickém aÏ fa‰istickém, v prostfiedí, kde pomluva váÏí tolik co pravda, kde je pfiedsudek
dÛleÏitûj‰í neÏ skuteãnost. Literární hodnotu díla povaÏuji od poãátku i po úpravách, které
probûhly za v˘znamné asistence na‰eho talentovaného dramaturga Jana ·otkovského, za
v˘teãnou. Jisté zklamání mû dodnes neopou‰tí z faktu, Ïe devadesátiprocentním autorem
hudby se nakonec stal oproti proklamovanému Milo‰i ·tûdroÀovi Leo‰ Kuba. A nefiíkám to
proto, Ïe povaÏuji hudební sloÏku inscenace za velmi, velmi problematickou. Erudovan˘
Milo‰ ·tûdroÀ mu nakonec byl, stejnû jako dirigent Ondfiej Tajovsk˘, kter˘ inscenaci hudeb-
nû nastudoval, i Karel Cón, kter˘ umnû odstranil fiadu muzikantsk˘ch chyb, velkou, i kdyÏ
ne vÏdy úspû‰nou oporou. Kubova hudba pfies ve‰kerou „v˘pomoc“ je totiÏ v  podstatû
mnohdy nahraditelná jinou hudbou, neboÈ jen zfiídka se vyrovnává s  charakterem
Uhdeov˘ch de facto ohlasov˘ch písÀov˘ch textÛ a fakticky i pro svou naddimenzovanou
komplikovanost mnohdy neodpovídá dramatické situaci. PÛvodní hudební materiál nesl tak
v˘razné stopy hudebního diletantismu, Ïe bylo nutno jej upravit, v podstatû kompletnû pfie-
aranÏovat. Na pult uÏ hráãi orchestru dostali party s docela svûÏí hudbou obsahující lidové
motivy. Ty jsou zv˘raznûny hudebnû i fyzicky zakomponovan˘m cimbálem, respektive hrá-
ãem na cimbál, v rámci orchestru MdB. Jedná se o dlouhodobû spolupracující externí hráãe
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Dalibora ·trunce ãi stfiídajícího Petra Gablase, ktefií vdechují konkrétním skladbám onen
lidov˘ charakter. Taktovku nad orchestrem si vymûÀují Ondfiej Tajovsk˘, kter˘ dílo nastu-
doval, a druh˘ dirigent Karel Cón. S obûma autory – s Milanem Uhdem i Milo‰em ·tûdro-
nûm – jsem se jiÏ jednoznaãnû shodl, Ïe jejich pfií‰tí opus bude realizovan˘ bez podobné
„spolupráce“ s dal‰ím autorem.

Od poãátku bylo zfiejmé, Ïe rozhodující postavou bude pro tuto inscenaci osoba reÏisé-
ra. Stal se jím Juraj Nvota, jehoÏ nejv˘znamnûj‰ím krokem bylo pfiizvání scénografa
Tomá‰e Rusína. Scénografie se zde totiÏ ukázala jako nejdÛleÏitûj‰í stylotvorn˘ prvek.
Svou mimofiádnou prostotou a ãistotou dokázala scéna za podpory svûtelné reÏie Davida
Kachlífie a s v˘znamn˘m podílem kouzelnû úãinn˘ch animací Petra Hlou‰ka vytvofiit vskut-
ku poetická prostfiedí pro v‰echny obrazy v inscenaci realizované. V  rámci mizanscén 
i volby rozliãn˘ch hereck˘ch „rekvizit“ se na jevi‰ti neodehrává nic v˘jimeãnû originálního,
coÏ v‰ak pfiispívá ke koncentraci na samotn˘ dûj a umoÏÀuje tak ve scénách poeticky sty-
lizovan˘ch, zpívan˘ch a tanãen˘ch (zde nutno vyzvednout v˘znamn˘ pfiínos choreografky
Hany Litterové, která mnohdy i z na první pohled smû‰n˘ch ãi trapn˘ch situací dokáÏe
vytvofiit nádherné, pÛsobivé a mnohdy vtipné pohybové obrazy a scény) uplatnit nejvût‰í
reÏisérovu devizu, kterou je konstrukce velmi pÛsobiv˘ch a pro jevi‰tû nezvykl˘ch situací
s  v˘jimeãnou, té které scénû odpovídající, atmosférou. Kost˘my Zuzany ·tefunkové-
Rusínové pak slouÏí celku, jsou typovû velmi pfiesné, a to i pfies nûkteré pro mû ne vÏdy
pochopitelné drobné schválnosti. 

Mnohohlav˘ sbor zde opût, jak je v na‰em divadle obvyklé, vystupuje angaÏovanû, kon-
centrovanû, soustfiedûnû a profesionálnû na vysoké úrovni: Kvûtoslava Ondráková,
Katefiina Krejãová, Vladimíra Spurná, Tereza ·kodová, Krist˘na Ga‰peráková, SoÀa
Kubi‰ová, Pavla Princová, Nikol Rozehnalová, Franti‰ek Horáãek, Martin KfiíÏka, Radek
Láska, Radek Novotn˘, Kamil Dvofiák, Igor Mar‰álek, Petr Nebfiensk˘ a Petr Neméth. Úkoly
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swingÛ v této inscenaci zodpovûdnû plnili a plní Jana Glocová, Vendula Otisková, Luká‰
Janota a Radek JeÏ. Umanutí obãané projevující svou zá‰È vÛãi Báfie – kostelník Vlãek
Karla Mi‰urce, Vlãková Lenky Bartol‰icové i Kroupa Miloslav âíÏek, to jsou ony pfiesné 
a nebezpeãné extrakty lidské zlovÛle. V‰ichni tfii se s dan˘mi úkoly vyrovnávají ku prospû-
chu celé inscenace znamenitû. Jakub Zedníãek vytvofiil krásn˘ charakter v roli rozjíveného
chlapce Jíry a je zde zapotfiebí pfiipomenout i jeho obûtav˘, rychl˘ i nadmíru kvalitní záskok
v roli Ondfieje Vlãka, onoho neúspû‰ného Báfiina nápadníka, kterého jinak hraje s roztomi-
lou hranou ne‰ikovností Vojtûch Blahuta. Ladislav Koláfi vybavuje svého past˘fie Jakuba
témûfi kalendáfiovou laskavostí, a snad i proto mu zb˘vá jist˘ prostor pro sympatickou nad-
sázku. Velmi mû tû‰í umírnûné hraní Lenky Janíkové v roli Pepinky a stejnû tak i velmi sym-
patické ztvárnûní Faráfie Janem Mazákem, jehoÏ píseÀ „Chce‰-li s lidmi Ïíti…“ patfií podle
mû k  tomu nejlep‰ímu, co se na jevi‰ti v  prÛbûhu veãera zazpívá. I Starostová Jany
Musilové je v˘konem z  fiádu investice zklidnûné osobnosti do charakteru postavy bez
jak˘chkoliv naddimenzovan˘ch ambicí zmocnit se jevi‰tû na úkor kolegÛ a ve stejn˘ch
intencích vytváfií roli Starosty Igor Ondfiíãek, nádhern˘ typ bytosti s rozhodovacími pravo-
mocemi, která je nemÛÏe pro svou minulou vinu plnû realizovat. Inscenaci dominuje i pro
svou jiÏ v  roli napsanou jinakost Viktor Skála, kter˘ umnû vyuÏívá rÛznorod˘ch vrstev
poskytovan˘ch v rámci charakteru jeho role i jevi‰tního dûní. Bojím se, Ïe jeho tanec i zpûv
jsou nejenom v této inscenaci nepfiekonatelné. V roli Myslivce se na jevi‰ti stfiídají Stanislav
Slovák a Du‰an Vitázek. Jejich role je raÏena z  jiného kovu neÏ v‰echny ostatní.
Odpovûdná, svobodomyslná a vûdoucí bytost s jasn˘m úsudkem a zde i trochu jako princ
z nûjaké ruské pohádky, kterého nakonec oné vysmívané Báfie v‰ichni závidûjí. Oba mlá-
denci svou roli serióznû a zdafiile vykonávají. Ale‰ Slanina nachází v roli Bárou odmítané-
ho Pavla dal‰í kreaci zpupného, namy‰leného, sebestfiedného a vypoãítavého fracka, pfii-
ãemÏ mu slouÏí ke cti, Ïe na Ïádnou z  onûch negativních vlastností své postavy pfiíli‰
„netlaãí“, a tak je i pro tento pfiíbûh vskutku v˘znamn˘m a na‰tûstí vÛbec ne hloup˘m
nebezpeãím hlavní hrdinky. Starostlivou pfiítelkyní, chápavou dÛvûrnicí je Báfie Eli‰ka, kte-
rou jemnû a pfiesnû hraje i zpívá Marta Prokopová.

Jsem nesmírnû potû‰en, Ïe roli Báry nakonec ztvárnila Andrea Bfiezinová, která se stala
pro témûfi v‰echny sv˘m maximálnû profesionálním a osobnostnû plnû ztotoÏnûn˘m v˘ko-
nem ãir˘m zjevením. Divoká i laskavá, chápavá i trucovitá, moudrá i ztfie‰tûná, ale pfiede-
v‰ím svobodomyslná. Z tûchto a mnoha dal‰ích aspektÛ ‰ije Andrea Bfiezinová onen pomy-
sln˘ ‰at blázna, pro kter˘ se jí vysmívá a opovrhuje jí celá vesnice. Její v˘jimeãn˘ v˘kon, 
a to v kontextu nejen této inscenace, získává ode mne absolutorium pfiedev‰ím pro své
vnitfiní zaujetí, osobnostní kouzlo a vytfiíbenou techniku a nejenom pro ty modfiiny, které
pfii nastudování této v˘jimeãnû nároãné, ale stejnû tak v˘jimeãnû zdafiilé role utrÏila. 

Divá Bára se stala pfies nûkteré v˘tky ozdobou na‰eho repertoáru pfiedev‰ím pro razan-
ci a um sdûlení dramatika Milana Uhdeho, pro jinakost celého díla, která zde vychází pfie-
dev‰ím ze scénografova v˘tvarného pojetí, i pro sebevûdom˘ a nadmíru apelativní v˘kon
souboru hercÛ, taneãníkÛ a zpûvákÛ na‰eho divadla. 

Poãet repríz k 31. 12. 2012: 20
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Jaroslav Vostr˘

T¤I V TOM

ReÏie: Antonín Procházka
Scéna: Martin âern˘ 
Kost˘my: Lucie Loosová
Dramaturgie: Klára Latzková 
Asistent reÏie: Milan Nûmec

Premiéra: 28. a 29. dubna 2012 
na âinoherní scénû

Dal‰í inscenací na âinoherní scénû se stala „tfieskutá komedie“ Tfii v  tom Jaroslava
Vostrého. Hrdû pfiiznávám, Ïe mû k jejímu v˘bûru pfiivedl resentiment ze záÏitku, kter˘ jsem
mûl kdysi pfii sledování senzaãní inscenace v praÏském âinoherním klubu. I jsem se tû‰il,
aÏ tuto ta‰kafiici, Jaroslavem Vostr˘m umnû zkonstruovanou dle tûch nejlep‰ích postupÛ 
a zákonitostí utváfiejících styl commedie dell’arte, uvidím jednou na na‰em jevi‰ti s na‰imi
herci. A pfiipozval jsem k tomu reÏiséra s povûstí ojedinûlého gagmana, moudrého a vtip-
ného herce, reÏiséra i autora, kterému jiÏ divadelní obec nefiekne jinak neÏ „PlzeÀsk˘
Molliére“, pana Antonína Procházku. Ten na hyperrealistické scénû Martina âerného, kde
uÏ schází jenom ‰vitofiení ptákÛ a která natolik evokuje italské pfiístavní mûsteãko, aÏ má
divák sám chuÈ tam strávit nûjak˘ ãas, a s pomocí vtipn˘ch, dobovû pfiesn˘ch i správn˘ch
charakterotvorn˘ch kost˘mÛ Lucie Loosové rozehrává celé eskapády legraãních situací, ve
kter˘ch exceluje ve‰keré na‰e herecké obsazení. Musím v‰ak pfiísnû konstatovat, Ïe se
zde nejedná o legraci ledasjakou, tedy jakoukoliv, v âechách obecnû naz˘vanou „cochcár-
na“. ReÏisér pfiísnû dbá na v˘bûr v‰ech jevi‰tních gagÛ z hlediska zákonitostí daného Ïánru
a jsem tomu, stejnû jako i dal‰í diváci, velmi povdûãen. 

V‰e zde vzniká ze tfií zfiídel divadelní komiky, která ãiní z divadla dobrou a inteligentní
zábavu. Za prvé humor související s charakterem jednotliv˘ch postav, za druhé humor sou-
visející se situací tûmito postavami realizovan˘mi, za tfietí vyuÏití rozliãn˘ch rekvizit, kost˘mÛ
a masek souvisejících s  jednotliv˘mi charaktery. Hudbu k  inscenaci si vybral sám reÏisér, 
a to sice z  filmu Amarcord, kterou napsal Nino Rota (doufám, Ïe se to nikdy nedozví).
Zruãnou dramaturgyní byla reÏisérovi Klára Latzková a nutno poznamenat, Ïe vznikla insce-
nace, která mÛÏe kultivovanû bavit své diváky je‰tû hodnû dlouho – tedy pokud nám nepfii-
jdou hereãky z hlavních rolí do jiného stavu. I kdyÏ i pak, známe to – záskoky, pfievzetí role… 

Na v‰ech zúãastnûn˘ch hercích je zfietelná a pro úspûch díla i podstatná spontánní
radost z kaÏdé jevi‰tní akce. V roli stárnoucího lékafie komedii zodpovûdnû slouÏí typovû
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pfiesn˘ Zdenûk Bure‰. Musím konstatovat, Ïe jsem si nesmírnû uÏíval minuciózního kome-
diálního herectví Milana Nûmce v roli srdeãného, av‰ak ponûkud, i kdyÏ sympaticky, tupé-
ho Capitana. Jaká radost sledovat v‰echny jeho promûny i pochody k tûmto promûnám
vedoucí. Brutálnûj‰í humor volí logicky i k podstatû své role Coly, Capitanova sluhy, Jakub
Uliãník. I zde je rozko‰né pozorovat jeho studii dobromyslného blba. V roli Ottavia se stfií-
dají dva herci, Jakub Przebinda a Vojtûch Blahuta. KaÏd˘ z nich vyuÏívá své osobnosti, 
a i proto se zde jedná o dva rozdílné v˘kony, byÈ kaÏd˘ z nich kvalitû inscenace plnû vyho-
vuje. MuÏnûj‰í Jakub Przebinda má vÏdy tendenci jít tvrdû na cíl a zpÛsob jeho humoru je
sympaticky pfiímoãar˘. To Vojtûch Blahuta zde forsíruje jak˘si typ témûfi panického nad‰e-
ní z prvního aktu dokonané fyzické lásky, kter˘Ïto mu dodává kfiídla k dal‰ím, byÈ zadrhá-
vav‰ím se avant˘rám. Zanni, sluha, je Michalem Isteníkem hrán s  jakousi pokroucenou
intelektuální pfievahou i sebestfiednou nadutostí. V  rÛzn˘ch situacích pak jeho postava
dominuje jevi‰ti témûfi akrobatick˘mi prvky. I v roli Horatia se stfiídají dva herci, Jifií Mach 
a Luká‰ Janota. Oba dva si jsou sv˘m v˘konem blízcí pfii akcentaci ãisté a ãiré zamilova-
nosti a z ní plynoucích zaãáteãnick˘ch slep˘ch ne‰ikovností. Petr ·tûpán hraje svého nadr-
Ïeného starce Pandolfa jako obûÈ. Je kouzeln˘ pfiedev‰ím ve chvílích, kdy témûfi neví, co
to vlastnû vÛbec chtûl. Jeho v˘kon zde povaÏuji za poctivou a stejnû tak roztomilou sluÏbu
celé inscenaci. Dal‰ím „obûtním beránkem“ je otec dvou nezveden˘ch dcer a pán jejich
sluÏky Ubaldo, kterého zde vytváfií Zdenûk Junák. Otfiískávan˘, o‰kubávan˘, otrhávan˘,
pfiesto v‰ak vÏdy upfiímnû starostliv˘ táta, jemuÏ na srdci leÏí pfiedev‰ím ‰tûstí jeho dûtí. 

TakÏe tfii v tom... Lucinda hraná Hanou Holi‰ovou, je v jejím podání nevinn˘m oukrop-
kem s pfiímo draãí povahou. I Ardelie Hany Kováfiíkové je skrytou saní v  tûle neviÀátka. 
Ó, jak se umí obû dvû pfied tatínkem pfietvafiovat a jak rychle si vym˘‰let ty nejneuvûfiitel-
nûj‰í plány, aby dosáhly svého „‰tûstíãka“. A mnohdy je jim v tom pfiíkladem jejich podfiíze-
ná sluÏka Colombina, která je ãasto fikanûj‰í neÏ její obû paní. V‰ak si to Tereza Martinková
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na jevi‰ti pûknû uÏívá. I její humor je, podobnû jako u Milana Nûmce, postaven pfiedev‰ím
na jednotliv˘ch pfiechodech, kdy zdafiile vyuÏívá pfiedev‰ím své mimické a pohybové
schopnosti, stejnû tak jako umûní dobfie „prodat“ rÛzné podtexty sv˘ch replik a nûkdy
dokonce i podtexty sv˘ch mlãení. 

Diváci se u této inscenace nesmírnû i nezávaznû baví a to je taky hlavní dÛvod na‰eho
provozování této v na‰í zemi spravedlivû legendární hry. Já jsem navíc rád, Ïe se li‰í humor
této inscenace od humoru jiné rozpustilé zábavy v na‰em divadle, a to sice od Zkrocení zlé
Ïeny. A je‰tû více jsem rád, Ïe na rozdíl od jin˘ch komedií obdobn˘ch titulÛ, které neváha-
jí jít si pro smích svého diváka rÛzn˘mi i podloudn˘mi cestami, si obû dvû tyto inscenace
drÏí vysok˘ komediální styl. 

Poãet repríz k 31. 12. 2012: 27



Willy Russell

POKREVNÍ BRAT¤I

ReÏie: Stanislav Mo‰a
Pfieklad: Adam Novák 
Dramaturgie a úprava: Klára Latzková
Hudební nastudování a dirigenti: 
Dan Kalousek, Ema Mike‰ková
Choreografie: Hana Kratochvilová
Scéna: Jaroslav Milfajt 
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Vokální nastudování: Dan Kalousek, 
Karel ·karka
Korepetice: Monika Jakubíãková, 
Marek Paºa, Karel ·karka
Hudební supervize: Petr Gazdík 
Asistenti reÏie: Petr Gazdík, 
Stanislav Slovák
Asistent choreografie: Michal Matûj
Asistentka kost˘mní v˘tvarnice: 
Eli‰ka Ondráãková 

Premiéra: 2. ãervna 2012 na Hudební scénû

âas od ãasu se musím opakovanû a nerad vyrovnávat s tím, Ïe i tzv. divadelní odborní-
ci pouÏívají pro hudební divadlo jediné slovo, kter˘m je muzikál, a ten vfiazují do sekce
hudebnû-zábavného divadla. CoÏ o to… Pokrevní bratfii Willyho Russella muzikálem jsou.
A jak˘m! Dokonce se mÛÏeme dozvûdût i to, Ïe se jedná o tfietí nejúspû‰nûj‰í muzikál uvá-
dûn˘ na West Endu v Lond˘nû v novodobé historii hudebního divadla. Ale je tento muzikál
nûãím podobn˘ takov˘m dílÛm jako je napfiíklad West Side Story, Jesus Christ Superstar,
Bídníci? (Schválnû uvádím díla, která jsou sama sobû na hony vzdálená.) Pokrevní bratfii
jsou jenom dal‰ím dÛkazem toho, Ïe prostû a jednodu‰e nelze v oblasti hudebního divadla
banálnû kategorizovat. Ano, Pokrevní bratfii jsou muzikál, ale… Jedná se v‰ak o více ãino-
herní pfiedstavení s velk˘mi melodramatick˘mi hudebními plochami a jen s nûkolika zpûvy
a pouze dvûma, a to je‰tû dûtsk˘mi tanci. Úspûch tohoto díla spoãívá v nûãem úplnû jiném,
neÏ je jakási vypreparovaná technika. Úspûch hledejme pfiedev‰ím v autorovû nádherném
talentu pfiedvést divákÛm velmi bolav˘ a stejnû tak i velmi souãasn˘ pfiíbûh, kter˘ v‰ak
splÀuje v‰echny nároky velkého antického dramatu. A ona autorova úspornost ve ve‰ke-
r˘ch prostfiedcích, jeho schopnost psát na dfieÀ situace i charakteru, psát razantnû, poetic-
ky i vtipnû umoÏÀuje hluboce zasáhnout sv˘m posláním dnes jiÏ celé generace divákÛ.

Jako reÏisér jsem zÛstal vûrn˘ autorovû snaze vyprávût pfiíbûh co nejjednodu‰‰ím zpÛ-
sobem s uÏitím ve‰keré divadelní metaforické a poetické síly. I proto jsem volil to kvantita-
tivnû nejmen‰í moÏné herecké obsazení, i proto jsem se dohodl se scénografem
Jaroslavem Milfajtem na dekoraci, která je pfiiznanû divadelní: jak˘si svût – klec, která
mnohé pfiipomíná, a tedy pfiedstavuje. Je zde minimum nábytku, rekvizit a jen nûkolik, zato
v‰ak nesmírnû úãinn˘ch fotografick˘ch projekcí z ateliéru Jefa Kratochvila a z dílny Petra
Hlou‰ka, coÏ umoÏní co nejjednodu‰‰í pfiechody z jednûch prostfiedí do druh˘ch. O jejich
svûtelnou atmosféru se bájeãnû postaral David Kachlífi. Kost˘my Andrey Kuãerové, pro nûÏ
je jako vÏdy i nyní typická charakterotvorná pfiesnost, zde plní i jinou v˘znamnou roli, kte-
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rou je orientace v  dramatickém ãase, coÏ je pro jeho velk˘ rozsah nesmírnû dÛleÏité. 
I podle divákÛ, ktefií inscenaci vidûli pouze jednou, tyto „kost˘mní hodiny“ plnû fungují. 

Je jenom dobfie, Ïe pro na‰i inscenaci vytvofiil Igor Vavrda nové hudební aranÏmá, které
dokáÏe zvukovû mnohem ‰ir‰ím zpÛsobem uplatnit kvality hudby originální. Velmi netra-
diãní posazení tfiicetiãlenného orchestru, které vzniklo na základû scénick˘ch poÏadavkÛ,
kdy je plocha nad orchestrem stfiedem zakryta, odsunulo dirigenta do rohu orchestfii‰tû. 
I posazení jednotliv˘ch nástrojov˘ch skupin je zcela originální. Vzdálenost mezi dirigentem
a hráãi na ÏesÈové nástroje je na hranici komunikativnosti. Nicménû i s tûmito pfiekáÏkami
je divákovu sluchu k dispozici kompaktnû hrající hudební tûleso. Pfiispívá k  tomu i citlivé
vedení dirigenta Dana Kalouska. Dal‰ím dirigentem v  pfiedstavení je zku‰enosti sbírající
mladiãká Ema Mike‰ková, která své kvality plnû projevila uÏ v inscenaci Sugar! (Nûkdo to
rád horké). Opût je zde tfieba vyzdvihnout péãi ‰éfa muzikálového souboru Petra Gazdíka
a Milana Vorlíãka dohlíÏejících na zvukovou a hudební kvalitu celé inscenace. O vokální
nastudování se postarali na na‰im vysok˘m nárokÛm odpovídající úrovni Dan Kalousek 
a Karel ·karka. Úspû‰né hudební nastudování zrealizovali dirigenti Dan Kalousek a Ema
Mike‰ková. 

I autorovo uplatnûní percepce pfiíbûhu skrz v‰udypfiítomnou postavu Vypravûãe stano-
vuje základní princip inscenování jako divadla na divadle. Já je‰tû dodávám: komorního,
jednoduchého, a proto taky i maximálnû úãinného. V‰echny ohlasy kritiky i nad‰ení divákÛ
hovofií o tom, Ïe se jim inscenace „zadírá“ pod kÛÏi. 

Pro na‰e uvedení jsme pouÏili pfieklad Adama Nováka, kter˘ v‰ak bylo zapotfiebí
v mnoha ohledech pfiepsat a upravit, coÏ se nakonec i stalo velmi zdafiil˘mi zásahy dra-
maturgynû Kláry Latzkové. 

Inscenace je vybavena pouze dvanácti rolemi (!), které jsou u nás vÏdy obsazeny dvûma
herci. V  celé fiadû rolí vãetnû dûtsk˘ch úspû‰nû excelují v‰ichni zúãastnûní. Rozpustilá
Mária Lalková, stejnû jako rozjívená Johana Gazdíková, rozjásaná Andrea Bfiezinová ãi
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nad‰ená Marta Prokopová, podobnû jako zaujat˘ Jakub Przebinda ãi zachmufien˘ Ondfiej
Bábor, vykulen˘ Martin KfiíÏka nebo ustra‰en˘ Radek Novotn˘. V‰ichni inscenaci nad‰enû
a profesionálnû nadmíru úspû‰nû pomáhají tak, Ïe se stává konkurenceschopnou tûm nej-
lep‰ím lond˘nsk˘m ãi newyorsk˘m produkcím. Pana Lyonse hraje Igor Ondfiíãek se
zde  pfiekvapiv˘m a naprosto pfiirozen˘m smyslem pro humor, pfiiãemÏ Rastislav Gajdo‰ ve
stejné roli vyuÏívá svého pfiirozeného ‰armu i smyslu pro odpovûdnost. Oba podfiizují své
pûvecké party nutnému charakteru sdûlení, coÏ je i devíza, se kterou obdobnû nakládají
obû pfiedstavitelky paní Lyonsové, Lenka Janíková a Ivana VaÀková. Podle mého soudu se
u paní Lyonsové jedná o jednu z nejlépe napsan˘ch postav hudebního divadla vÛbec. Ivana
VaÀková se mistrovsk˘m zpÛsobem, i kdyÏ s velk˘m osobnostním pfiemáháním, dokáÏe
plnû vadaptovat do role postupnû se do ‰ílenství propadající Ïenské bytosti. Lenka
Janíková zase v této roli úÏasnû vyuÏívá své schopnosti realizovat na jevi‰ti racionální ana-
l˘zu, které postupnû i vnitfinû podléhá. V˘kony obou je nutno oznaãit za ozdoby celé sezó-
ny. Sammyho hraje Jakub Zedníãek s  témûfi dûtskou pfiekotností, která je i pfies jedno-
znaãnû odpudiv˘ charakter jeho postavy sympatická a která mu dovoluje pfii pfiechodu do
pozdûj‰ího vûku uplatnit onu typickou Ïivoãi‰nou orientaci ãlovûka bez komplexu ze vzdû-
lání, bez vûdomí kontextu rÛzn˘ch souvislostí. Kristian Pekar je ve stejné roli více vychyt-
ral˘m dítûtem, aby pak v pozdûj‰ím vûku uplatnil tuto svou vlastnost s maximální koncent-
rací na své ego. Vypravûãe a celou fiadu dal‰ích jednotliv˘ch postav hrají Stanislav Slovák
a Luká‰ Vlãek. Luká‰ Vlãek nakonec pfiece jenom dosáhl tolik potfiebnou a veledÛleÏitou
vládu nad pfiíbûhem jak v prostoru jevi‰tû, tak i pfii samotném vyprávûní a jeho v˘sledná
suverenita je témûfi dech beroucí. Stanislav Slovák ovládá celé jevi‰tû a mnohem víc si
skrze skepsi i v˘smûch uvûdomuje od samotného poãátku ony tragické konsekvence dra-
matického ãasu „teì“ ve vztahu k dramatickému ãasu „potom“. Oba pánové vypravûãi jsou
skuteãn˘mi vládci, reÏiséry, autory nejenom tûch situací, ve kter˘ch jednají, ale de facto
celé inscenace. Lindu, pfiítelkyni obou chlapeck˘ch dvojãat, hrají Ivana Skálová a Svetlana
Slováková. Obû jsou kouzelné jak ve svém dûtství, kdy dominují kluãiãí spoleãnosti, tak pfii
svém zmateném dospívání, stejnû tak jako mladé matky, které plnû postihne tragédie jejich
partnera, jimÏ se zbofií svût jejich iluzí. Svetlana Slováková více „zadfiená“ a bojující, Ivana
Skálová pak více sympaticky naivní a o to i více následnû zranûná. I jejich v˘kony zdobí
celou na‰i sezónu. V roli Eddieho, toho údajnû ‰Èastnûj‰ího z obou dvou dvojãat, vystupu-
jí na na‰em jevi‰ti Luká‰ Janota a Jifií Mach. Zdá se, Ïe by role onoho vzorÀáka mohla b˘t
v mnohém jednodu‰‰í, av‰ak opak je pravdou, neboÈ právû Eddie si uvûdomuje, jak moc
se mu jeho pokrevní bratr vzdaluje a jak je i stejnû zraÀován neopûtováním své lásky
k  Lindû. Jifií Mach je okázale pfiesn˘ a dokonal˘ ve v‰ech evokacích svého dûtského 
i dospûlého Ïivota. Hraje s  odhodláním pfii uvûdomûní si své ‰Èastné Ïivotní hvûzdy. To
Luká‰ Janota je mentálnû bliÏ‰í svému dvojãeti Mickeymu a i pfii své „luxusní“ cestû Ïivo-
tem dokáÏe znamenitû rozehrát ony bûsy, které jsou obsaÏeny v genech Johnstonovy rodi-
ny. Jeho prÛbûÏné jednání je dokonalé, jen by se v budoucnu mohl vystfiíhat nûkter˘ch zby-
teãnû dlouh˘ch psychologick˘ch „rozjezdÛ“. Oba mládenci znamenitû zpívají píseÀ Pár
slov, která je jedním z vrcholÛ celé inscenace. 

Druhé dvojãe Mickeyho hrají Du‰an Vitázek a Ale‰ Slanina. Sledovat jejich cestu dût-
stvím k nezadrÏitelnû tragickému konci je nádherné. Ale‰ Slanina je na poãátku nadmíru
sympatick˘m klukem, pln˘m spontánního ‰tûstí a optimismu, kter˘ pfies bázlivé i frackovité
dospívání dozraje do logicky nevyrovnané dospûlosti. Du‰an Vitázek zase dominuje v klu-
kovském vûku svou eruptivností, aby pubertu pfieÏil skrz ostentativní, byÈ neexistující, o to
v‰ak více okázalou suverenitu a dospûl v muÏe, kter˘ má na poãátku své dospûlosti dosáh-
nout témûfi v‰ech sv˘ch ambicí, pokud by se mu do cesty nepostavil jiÏ zmínûn˘ tragick˘
osud. Jedná se u obou o fascinující a brilantní v˘kony, kter˘ch se divák v mnoha ohledech
nemÛÏe dostateãnû nabaÏit. 
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A jak uÏ to mnohdy v antickém dramatu b˘vá, stojí na zaãátku v‰eho matka – osudová
Ïena, tvÛrkynû Ïivota… Ani jedna z obou pfiedstavitelek paní Johnstonové nezneuÏívá její
základní charakterové vlastnosti: latentní jednoduchosti k jakémukoli komediálnímu nebo
jinému hereckému exhibicionismu. ProtoÏe obû dobfie vûdí, Ïe právû podle takto jednodu-
ch˘ch lidí a pro takto jednoduché lidi – zdravû pfiirozenû inteligentní, tedy v tom nejlep‰ím
slova smyslu vûdoucí, byla psána Bible. Hana Holi‰ová, byÈ je‰tû ne sama matkou, vyba-
vuje svou postavu témûfi olbfiímím matefisk˘m citem i dramatickou silou z nûj vyvûrající.
Pfiesná v kaÏdém okamÏiku, úÏasnû spontánní a vÏdy vûrohodná. Jsem rád, Ïe jak ona,
tak i Markéta Sedláãková pouÏívají i jist˘ druh ironického aÏ sarkastického nadhledu nad
sv˘m údûlem. Markéta Sedláãková pak potkává v postavû paní Johnstonové dal‰í bigpoint
své herecké kariéry. Jako by Willy Russell psal tuto roli právû pro ni, pro tuto kfiehkou Ïen-
skou bytost s udiven˘ma oãima a obrovsk˘m srdcem, které v tom nejpfiirozenûj‰ím spoje-
ní se s vnímáním svûta dokáÏe vÏdy reagovat správnû a ãestnû. A zde je nutné fiíci, Ïe tak
ãiní i v onom prameni této tragedie, kdy je donucena vnûj‰ími okolnostmi vzdát se jednoho
ze sv˘ch dûtí. To není konstrukt naivní zápletky, to je základ dramatu vskutku antického roz-
mûru. 

Divák, i ten odborn˘, v  plné koncentraci s  pfiíbûhem d˘chá a oceÀuje v˘kony v‰ech
zúãastnûn˘ch dlouh˘m potleskem vstoje. A pfiitom se nejedná o nic vût‰ího neÏ o osud
nûkolika na‰ich souãasníkÛ. Je jich pár, ale míra na‰eho ztotoÏnûní se s jejich údûlem je
díky autorovû mistrovství zcela neobvyklá.

Poãet repríz k 31. 12. 2012: 21
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Stano Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán

BARON TRENCK

ReÏie: Stanislav Slovák
Scéna: Jaroslav Milfajt
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Asistentka kost˘mní v˘tvarnice: 
Eli‰ka Ondráãková
Animace: Petr Hlou‰ek, Dalibor âernák
Hudba: Karel Cón
Pohybová spolupráce a ‰ermy: 
Josef Jurásek
Dramaturgie: Jan ·otkovsk˘
Produkce: Zdenûk Helbich
Asistent reÏie: Jakub Przebinda

Premiéra: 23. ãervna 2012 
na Biskupském dvofie

Pfied ãtyfimi lety jsme poprvé vyuÏili nádherného prostoru v  centru na‰eho mûsta,
Biskupského dvora k pofiádání letního exteriérového uvádûní na‰ich inscenací a vedle pfie-
nesení jiÏ nûkter˘ch existujících produkcí z na‰eho repertoáru jsme mûli od poãátku ambi-
ci uvést v tomto prostoru originální produkci, která by vznikla právû pro nûj a která by sou-
visela s  historií na‰eho mûsta. Volba padla na barona Trencka, jednu z  mála historicky
v˘znamn˘ch osobností spojen˘ch s mûstem Brnem, která v‰ak zároveÀ nese fiadu problé-
mÛ souvisejících pfiedev‰ím s obecnû identicky vníman˘m problematick˘m charakterem
dané osoby. V prÛbûhu dvou let vznikly na psacím stole Gustava Skály dvû hry, z nichÏ
v‰ak ani jedna nesplÀovala dostateãnû pfiedstavu o moÏném uvedení právû na Biskupském
dvofie. Nebyly nekvalitní, av‰ak jejich pouÏití by více slu‰elo komornímu prostfiedí. Proto
jsem se obrátil na v na‰em divadle zavedenou autorskou trojici Stanislav Slovák – Jan ·ot-
kovsk˘ – Petr ·tûpán a musím hned konstatovat, Ïe se mládenci s tímto úkolem vyrovnali
na v˘bornou.  

Dokázali vyuÏít historické reálie, které v‰ak ve prospûch novû vzniklého eposu o baronu
Trenckovi zruãnû doplnili o své fantazie, takÏe ve v˘sledku vznikl strhující text napsan˘ leh-
kou rukou s v˘bornou pointací v‰ech jednotliv˘ch scén, s gradací jak celkového pfiíbûhu,
tak i vnitfiního nesmírnû zajímavého v˘voje hlavních postav. Dá se fiíct, Ïe vznikl text, kter˘
se pro svou kvalitu, jak pfiedpokládám, nestane pouze pfiedlohou k uvádûní na obdobn˘ch
exteriérov˘ch jevi‰tích. 

Podstatnou v˘hodou pro pfiípravu na následné uvedení se stal fakt, Ïe v‰ichni tfii autor-
‰tí kolegové byli na rÛzn˘ch úrovních zaangaÏováni i pfii samotné materializaci této pfiedlo-
hy. S  Petrem ·tûpánem bylo jiÏ od poãátku uvaÏováno pro obsazení titulní role barona
Trencka, Jan ·otkovsk˘ byl zároveÀ praktikujícím dramaturgem inscenace a Stanislav
Slovák jejím reÏisérem. 

Jeho reÏie se vedle formálního vyuÏívání ve‰ker˘ch atrakcionÛ, které Biskupsk˘ dvÛr
nabízí, koncentrovala i na vynikající herecké vedení, coÏ nebylo ve vztahu ke krátkosti doby
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nastudování této inscena-
ce i k  úmorn˘m vedrÛm,
která provázela závûreã-
nou fázi zkou‰ek, vÛbec
jednoduché. 

V˘born˘mi spolupra-
covníky mu byli scénograf
Jaroslav Milfajt, kter˘ vel -
mi jednoduch˘mi prostfie -
dky dokázal vytváfiet rÛ -
zná prostfiedí, v nichÏ se
pfiíbûh odehrál, a to pfii
zachování kouzla samot-
ného Biskupského dvora,
jehoÏ jiÏ tak úÏasné
dimenze dokázal pov˘‰it
sv˘mi animacemi ãarodûj
Petr Hlou‰ek do je‰tû
vy‰‰í úrovnû. Rád bych
zde zvefiejnil svou úctu
nad pokornou a pfiitom
vÏdy pfiedev‰ím divadlu 
a kaÏdému dílu slouÏící
scénografii Jaroslava Mil -
fajta, kter˘ se nikdy ne -
touÏí prosadit jako samo-
statn˘ subjekt inscenace.
Naopak – vÏdy jí sv˘m
mimofiádn˘m talentem 
a ojedinûlou profesionální
‰ikovností slouÏí i povy‰u-
je. 

V  této inscenaci byly
zaangaÏovány hned dvû
kost˘mní v˘tvarnice. An  -
d rea Kuãerová a Eli‰ka
Ondráãková s  pfiehledem
zvládly navrhnout na dvû

stû rozliãn˘ch a mnohdy v˘jimeãnû nádhern˘ch kost˘mÛ pro celkem 34 postav.
V˘znamnou roli v pfiípravû této produkce sehrál i Josef Jurásek, kter˘ se postaral o v‰ech-
ny pohybové i ‰ermífiské kreace. Hudba, kterou pro inscenaci napsal Karel Cón a kterou
nahrál orchestr na‰eho divadla, se stala pro svou kvalitu jednoznaãnû dal‰ím v˘teãn˘m
prvkem této produkce. Obzvlá‰È pouÏití jarmareãních písní, které na jedné stranû dûj posu-
novaly a na stranû druhé v‰e na jevi‰ti odehrané roztomile zpochybÀovaly, se ukázalo jako
nesmírnû v˘hodné. 

Vût‰ina kolegÛ hercÛ i za úãasti nûkter˘ch kolegÛ z technického aparátu na‰eho divadla
vystupovala v inscenaci v mnoha rÛzn˘ch rolích, pfiecházejíce z jednoho pfievleku do dal‰í-
ho, z jednoho charakteru do následujícího. V rolích pandurÛ, vesniãanÛ, vojákÛ i pfiedstavi-
telÛ dvora se s plnou energií a nad‰ením realizovali pánové Luká‰ Janota, Radek Láska,
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Michal Matûj, Igor Mar‰álek, Alan Novotn˘, Kristian Pekar, Karel ·karka, Bohumil Vitula,
Martin Tlapák a Jaroslav Zádûra. S obdobnou emfasí i jim typickou grácií a ‰armem se
sv˘ch postav markytánek, dvorních dam, sluÏebn˘ch, venkovanek atd. zhostily Lenka
Bartol‰icová a Tereza Martinková. Mnohdy slouÏily jejich postavy ke sdûlování rozliãn˘ch
epick˘ch informací, av‰ak napfiíklad roztomilost, s jakou to ãinily tfii mladé „klepniãky“ Îofie,
AlÏbûta a Marika v podání Johany Gazdíkové, Andrey Bfiezinové a Svetlany Slovákové,
dávala jednoznaãnû zapomenout svou hereckou suverenitou na dramaturgick˘ úãel tako-
v˘chto scén. KaÏdá z nich si dokázala nalézt svou osobní charakteristiku, stejnû jako i jejich
muÏ‰tí kolegové v mnoha sv˘ch rolích: Rastislav Gajdo‰, Jifií Hork˘, Michal Isteník, Jakub
Przebinda, Zdenûk Bure‰ a Franti‰ek Horáãek. Velké potû‰ení si diváci, stejnû jako i já uÏí-
vali pfii kouzelnû vtipné operní scénû, ve které dominovala sv˘m umûním Martina Severová
a znamenitû jí sekundoval zde „ãtyfiprocentní“ Du‰an Vitázek, kter˘ si jinde v  inscenaci
vychutnával svou matefi‰tinu v roli nad‰eného grófa Pálffyho, podobnû jako i jeho dal‰í slo-
vensk˘ kolega Stanislav Slovák v roli potutelného grófa Esterházyho. UÏíval jsem si kou-
zelné studie Patrika Bofieckého v  roli zÏen‰tilého generála Löwenwalda. Kolegové Josef
Jurásek, Tomá‰ Sagher, Zdenûk Junák i Milan Nûmec i kolegynû Irena Konvalinová nechá-
vají v‰echny své postavy rozkvétat svou osobitostí i hereckou suverenitou. Roli pûvce 
a zároveÀ harmonikáfie se brilantnû ujal Jakub Uliãník, kterého zdobí vedle perfekce muzi-
kantské i jeho pro inscenaci tolik potfiebn˘ intelektuální nadhled a ironie. Martin Havelka
pak zase obohacuje celé toto dílo jistou tajuplností v‰ech osob, kterou mu do vínku uloÏili
sami autofii, a stává se tak pro titulní postavu jak˘msi vûãn˘m souputníkem, oponentem, 
a v dÛsledku toho i jak˘msi Alter Egem. Hana Kováfiíková obdafiuje svou císafiovnu Marii
Terezii vedle sv˘ch pÛsobiv˘ch exteriérov˘ch dispozic pfiedev‰ím klidn˘m herectvím, které
charakterizuje její postavu jako Ïenu, jeÏ se musí vyrovnávat s  povût‰inou nepfiátelsky
naladûn˘m a intelektuálnû nedostateãnû vybaven˘m muÏsk˘m okolím. 

Petr ·tûpán pak v  titulní roli vévodí celému pfiedstavení sv˘m mimofiádn˘m talentem,
kter˘ mu v kaÏdé scénû dovoluje stávat se zcela spontánnû pánem celé situace – muÏem,
kter˘ se nedá pfiehlédnout – skuteãn˘m hrdinou své doby. A to pfies ve‰keré jeho, z dne‰-
ního pohledu, problematické skutky. Petr ·tûpán kouzelnû stfiídá roz‰afnost se zufiivostí,
noblesu s logickou zádumãivostí – jeho v˘kon se dá v tom nejlep‰ím slova smyslu oznaãit
za jeden z hereck˘ch vrcholÛ na‰í uplynulé divadelní sezóny. 

Na základû jednoznaãného úspûchu inscenace historického dramatu Baron Trenck jsme
jiÏ ohlásili novou originální produkci, kterou uvedeme v  premiéfie na Biskupském dvofie
v ãervnu roku 2013 a která souvisí s 1250. v˘roãím pfiíchodu vûrozvûstÛ Cyrila a Metodûje
na Moravu a která ponese odpovídající název Cyril a Metodûj. To v‰ak neznamená, Ïe by
se Baron Trenck na místo svého zrození nevrátil. Naopak. Pfiedpokládáme jeho dal‰í ãetné
reprízování v  tomto prostoru. A propos: na‰í ambicí pro následující roky pfii vyuÏívání
Biskupského dvora by mûlo b˘t uvádût zde na‰e inscenace po dobu jednoho mûsíce vÏdy
cca od 15. ãervna do 15. ãervence, coÏ by souviselo s technick˘m posunutím na‰ich diva-
delních prázdnin, a to i pfii uvûdomûní si faktu, Ïe vysoké ‰koly v Brnû zahajují svou v˘uku
vÏdy aÏ se tfietí dekádou mûsíce záfií a právû z fiad vysoko‰kolsk˘ch studentÛ se rekrutuje
váÏná ãást na‰eho obecenstva. Samozfiejmû Ïe tato úvaha souvisí i s opakujícím se úbyt-
kem diváckého zájmu vÏdy na konci mûsíce ãervna. 

Inscenace Baron Trenck se setkala s jednoznaãnû nad‰en˘m pfiijetím a trochu se bojím,
Ïe bude v budoucnu jen velmi tûÏké pfiekonat jí dosaÏenou úroveÀ. Av‰ak u nás v divadle
to dobfie známe: Kdo se bojí…

Poãet repríz k 31. 12. 2012: 9
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Lucius Annaeus Seneca

FAIDRA

Pfieklad: Eva Stehlíková
Úprava: Hana Bure‰ová
a ·tûpán Otãená‰ek
Hudba: Petr Skoumal
Scéna: David Marek
Kost˘my: Hana Fischerová
Pohybová spolupráce: Hana Halberstadt
Dramaturgie: ·tûpán Otãená‰ek, 
Jifií Závi‰ 
ReÏie: Hana Bure‰ová

Premiéra: 8. a 9. záfií 2012 
na âinoherní scénû

Hned celá plejáda v˘znamn˘ch autorÛ zpracovala tento antick˘ krvav˘ m˘tus. Jako
oprávnûní dûdicové antické kultury se k ní ãasto a rádi vracíme, abychom na obdobn˘ch
látkách zkoumali kofieny na‰ich emocí, na‰eho uvaÏování, na‰ich ãinÛ a pfiedkládali tak
na‰í souãasné obci ke konfrontaci stav na‰eho svûta a lidí v nûm dnes se svûtem a lidmi
pfied dvûma tisíci lety. I to je jedna z povinností divadla mûstského typu, av‰ak ono zkou-
mání nesmí probíhat na bázi historicko-dokumentaãní, n˘brÏ jednoznaãnû ve formû soudo-
bého divadla a v‰ech jeho aktuálních – tedy nemuzeálních atributÛ. 

Obdobnû jako si od nás pfievzalo do svého repertoáru Divadlo v Dlouhé na‰i inscenaci Tfií
mu‰ket˘rÛ, tak i my jsme pfievzali jejich inscenaci Faidry, aãkoliv se zájem na‰í dramaturgie
„toãil“ kolem tohoto titulu od té doby, kdy byla její realizace vyhlá‰ena v Lond˘nû inscenací
roku. A za pár let poté získala v reÏii a úpravû Hany Bure‰ové, pro kterou tuto hru poprvé do
ãe‰tiny umnû pfieloÏila Eva Stehlíková, rovnûÏ nûkolik v˘znamn˘ch ãesk˘ch divadelních oce-
nûní, z  nichÏ jednu Cenu Alfréda Radoka získala na‰e b˘valá dlouholetá ãlenka Helena
Dvofiáková. A tak bylo jen logické, Ïe jsme v mnohém vlastnû na‰i inscenaci (Hana Bure‰ová
u nás reÏíruje v aktivní dramaturgické spolupráci se ·tûpánem Otãená‰kem pravidelnû jiÏ 
12 let) pfievedli na na‰e jevi‰tû. Jedná se u nás o vût‰í prostor neÏ v pfiípadû vlastnû studio-
vé inscenace praÏské. Scénografie Davida Marka se v‰ak efektnû i úãelnû vyrovnává s tímto
úkolem. Jevi‰tû zaplÀuje nûkolika v˘znamotvorn˘mi artefakty, které pfiipomínají ledové krys-
taly. Nádhernû úãinn˘ symbol akcentující Ïhavû vá‰nivé emoce aktérÛ pfiíbûhu, které ovláda-
jí jevi‰tû. A k tomu v souladu s reÏijní koncepcí vizuální vjemy inscenace obohacuje choreo-
grafie figurální scénografie Hany Halberstadt, kterou obûtavû i nad‰enû vytváfiejí Eva
Jedliãková, Hana Kovafiíková a Eva Ventrubová, neustále na jevi‰ti pfiítomné a komentující
názorem autorov˘m pohybem, gestem, pózou, fieãí, jejím frázováním, emocí v‰e, co se na
jevi‰ti odehrává. V  rudé barvû sv˘ch kost˘mÛ jakoby pfiedurãovaly tragick˘ konec hry.
Kost˘my Hany Fischerové jsou stejnû tak stfiídmé, jako i elegantní. Hudba Petra Skoumala
dotváfií inscenaci jako obfiad, jako rituál, kter˘ má své jasné dûlení, svÛj v˘voj i gradaci. 
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Stejnû jako celá inscenace, která je v reÏisérãinû pojetí nádhernou poklonou lidské síle, lid-
ské slabosti, lidské odpovûdnosti, ale pfiedev‰ím pak v˘znamn˘m mementem na‰í lidské
pomíjivosti – v‰e Ïijeme naplno, cel˘ vesmír tuÏeb, pfiání a emocí ovládá kaÏdého jednoho
z nás, aÏ se zdá, Ïe nic jiného neÏ EGO nemá smysl, av‰ak probuzení z takové umanu-
tosti b˘vá u nás v‰ech aÏ absurdnû obdobnû kruté, ne v‰ak kaÏd˘ se se sv˘mi hfiíchy umí
náleÏitû vyrovnat a vzít trest za své pfieãiny do sv˘ch rukou tak, jak to ãiní právû Faidra.     

Stejnû jako postavy chóru je celé inscenaci neustále pfiítomn˘ i Posel a Vedoucí chóru
v hereckém ztvárnûní Igora Ondfiíãka. Ten je koncentrovan˘ jako samotn˘ OSUD, kterému
nic neunikne a nic ho neobalamutí, váÏn˘ uÏ jen svou u‰lechtilou pfiítomností – svou vûã-
ností. I jeho v˘stup Posla odkazuje na jeho nekoneãné bytí, není zdaleka tak aktuálnû
„zasaÏen“, jeho zpráva zní smutnû repeticemi v‰ech obdobn˘ch tragédií.

Je radost uÏívat si pfiehledného a plnû angaÏovaného v˘konu Ireny Konvalinové v roli
ne‰Èastné chÛvy, bytosti, kterou hereãka prezentuje jako tu bytost, která, aãkoli touÏí své
paní pomoci, jí pfiiná‰í sv˘mi radami pouhé zniãení. Irena Konvalinová je opût herecky 
i technicky brilantní a v˘znamnou mûrou dotváfií rytmus i vyznûní celého díla.

Luká‰ Janota hraje mladiãkého Hippolyta s noblesnû tûkav˘m nasazením mladiãké
obûti jako klasick˘ typus obûti a uvnitfi svádûní, léãek i obûtování demonstruje naddimen-
zovanû a o to intenzivnûji i úãinnûji onu historickou nespravedlnost, která se mu stala osud-
nou. Jeho v˘kon je jemn˘ jako zvuk houslí uvnitfi rozkvetlé krajiny. 

Vládce, otec a manÏel Theseus v podání Viktora Skály svádí na jevi‰ti demonstrativ-
ní souboj touhy s nutností. V˘sostn˘ pfiednes, mohutné a pfiehledné emoce, drav˘, citliv˘ 
a plnû kontrolovan˘ v˘kon bez touhy po efektu a pfiesto efektní! 

Helenû Dvofiákové se stala role Faidry moÏností, jak pfiedvést svÛj neobvykl˘ talent
v plné ‰ífii. Divák nenachází v jejím v˘konu snad jedin˘ tón, kter˘ by mûl scházet na paletû
„barev“ v˘sostné hereãky. A v‰e pfiitom hraje na hranici okázalého patosu, kter˘ se v‰ak
snaÏí tlumit rÛzn˘mi zlomy, rozliãn˘mi zti‰eními… Své mistrovství dokládá i pfiesností zvo-
len˘ch gest, uÏité mimiky. PrÛbûÏnou aÏ monologickou zaujatostí sv˘m osobním pfiíbûhem
se stává aÏ samonosnou nositelkou celého pfiíbûhu. 

Kolik z na‰ich souãasn˘ch bliÏních, kolik z tûch, ktefií zastávají rÛzné v˘znamné pozi-
ce, dokáÏe b˘t vÛãi sobû, vÛãi sv˘m provinûním natolik odpovûdn˘ jako Faidra? 

Nu, je zde nad ãím pfiem˘‰let a co obdivovat – pfies celá tisíciletí! O plném zaujetí dne‰-
ních divákÛ svûdãí jak v˘teãné ohlasy kritikÛ, tak i neobvykle napjatá atmosféra, která
inscenaci provází na kaÏdé repríze. 

Poãet repríz k 31. 12. 2012: 21
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Jule Styne, Bob Merrill, 
Isobel Lennartová

FUNNY GIRL

ReÏie: Pavel Fieber
Pfieklad: Jifií Josek
Hudební nastudování a dirigenti: 
Caspar Richter, Dan Kalousek
Choreografie: Denny Ratajsk˘, 
Simona Lepoldová
Scéna: Christian Floeren
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Svûtelná reÏie: David Kachlífi
Zvuková reÏie: Milan Vorlíãek
Vokální nastudování: Dan Kalousek
Korepetice: Lenka Císafiová, 
Monika Jakubíãková, Marek Paæa
Dramaturgie: Klára Latzková 
Asistent reÏie: Jan Mazák, Sylva Smutná
Asistentka choreografie: Katefiina âadová

Premiéra: 22. záfií 2012 na Hudební scénû

Vedle souãasn˘ch hudebních inscenací, aÈ uÏ pfievzat˘ch ãi pfiímo napsan˘ch pro na‰e
divadlo, se pravidelnû obracíme do minulosti, odkud si vybíráme k realizaci silné, zajímavé,
vtipné pfiíbûhy s mimofiádn˘mi hereck˘mi pfiíleÏitostmi. I kdyÏ nûktefií „povedení“ novináfii,
kter˘m je dnes, bÛhvíproã, dovoleno psát jejich pomatené a nevzdûlané „zprávy o divadel-
ních pfiedstaveních“, pfii zhlédnutí inscenace, která má svÛj základ ve filmovém zpracová-
ní, neopomenou srovnávat svÛj divadelní záÏitek s filmem…! My v‰ak neinscenujeme diva-
dlo proto, abychom soupefiili s jin˘m umûleck˘m fenoménem. KdyÏ uÏ nasadíme takovou
inscenaci, která byla i natoãena (vût‰ina filmÛ byla navíc realizována na bázi úspû‰n˘ch
divadelních pfiedstavení!), máme pro to své dÛvody, které spoãívají v jin˘ch aspektech, neÏ
ve vyuÏití povûdomí, jeÏ o díle funguje kvÛli tomu, Ïe bylo taky jednou ãi vícekrát zfilmová-
no. A tak rozliãn˘ch Funny Girl je po svûtû tolik, kolik jen existuje divadelních pfiedstavení, 
a není tedy dÛvod kteroukoliv z nich srovnávat s Barbrou Streisand!   

VÏdyÈ nakonec nejde o nic men‰ího neÏ o srandu a o peníze! O talent bavit a dispozici
riskovat! O divadlo a byznys! O lásku a o zahanbení! O odevzdání a o pokofiení! O ãest 
a o povûst! V této témûfi romantické, av‰ak i nesmírnû chladné sráÏce dvou „hráãÛ“ nako-
nec nevítûzí nikdo, jenom hrát se musí dál, obecenstvo ãeká na dal‰í „pfiídûl fórÛ“ a neptá
se na to, v jakém stavu se nachází jeho klaun. To pfiece není jednoduché a povrchní téma –
tady jde o smysl profese, odevzdání se jí, o smysl Ïivota. A jestliÏe to autofii umûjí zaobalit
do Ïánru komedie – díky jim za jejich neobvyklou schopnost!

ReÏisér a úpravce inscenace Pavel Fieber pfiistoupil k  tomuto nastudování se zku‰e-
nostmi vyvûrajícími nejenom z jiÏ nûkolikeré reÏie tohoto kusu, n˘brÏ i jako ostfiílen˘ mata-
dor – divadelní fieditel, reÏisér, zpûvák, herec v oblasti showbyznysu… S pfiehledem vede
v‰echny herce pfiíbûhem, kter˘ je v jeho pojetí ãir˘, bez jak˘chkoliv nadbyteãn˘ch odboãek,
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Jule Styne
Bob Merrill
Isobel Lennartová

klasická muzikálová komedie
režie Pavel Fieber

HUDEBNÍ NASTUDOVÁNÍ A DIRIGENTI CASPAR RICHTER, DAN KALOUSEK, PŘEKLAD JIŘÍ JOSEK

CHOREOGRAFIE DENNY RATAJSKÝ, SIMONA LEPOLDOVÁ

KOSTÝMY ANDREA KUČEROVÁ, SCÉNA CHRISTIAN FLOEREN

V HLAVNÍCH ROLÍCH HANA HOLIŠOVÁ NEBO RADKA COUFALOVÁ, LUKÁŠ VLČEK NEBO ALEŠ SLANINA
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akcentÛ a schválností. Pfiedvádí tak „vysokou ‰kolu“ klasické reÏie, kdy nejpodstatnûj‰í je
pfii zachování vûrnosti Ïánru schopnost vést diváky v‰emi zákrutami dûje a nechat „roz-
kvést“ hereck˘m osobnostem…  V bídû souãasné evropské reÏie, která se potácí mezi nad-
dimenzovanû chor˘m formalismem a v‰eprostupující vulgaritou, tak Pavel Fieber pfiedvádí,
v ãem spoãívá zlaté dno reÏisérského fiemesla vytváfieného bez komplexÛ. Jasné charak-
tery, situace, vztahy, pointy, v‰e realizováno v pfiehledném a o v‰em podstatném vypoví-
dajícím aranÏmá. To pod dohledem bystré dramaturgynû Kláry Latzkové. Pfieklad Jifiího
Joska nezapfie, Ïe se jedná o jednu z jeho prv˘ch takto rozsáhl˘ch prací, i kdyÏ i zde pro-
kazuje svÛj zcela v na‰í zemi neb˘val˘ talent a zruãnost.

Scénograf Christian Floeren rovnûÏ pracuje s minimem prostfiedkÛ a v‰echny obrazy
realizuje jak s pfiesnou informací, tak s nadhledem. I jeho ctí maximální soustfiedûní se na
v˘povûì té které aktuální situace, i on dává vyniknout pfiedev‰ím hercÛm. Jedin˘, av‰ak
v‰eprostupující symbol leÏí na pfiedscénû v podobû náznaku klávesnice, která je typick˘m
pfiíkladem pro hráãskou virtuozitu – zde jakéhokoliv druhu… Kost˘my Andrey Kuãerové
odpovídají dobû, ve které se pfiíbûh odehrává, a pfiesto nepÛsobí nemodernû. Mají ‰mrnc 
a v mnoh˘ch situacích i aspekt jinak v kost˘mních v˘pravách neb˘val˘ – humor!         

Denny Ratajsk˘ se se Simonou Lepoldovou podûlili o vytvofiení  choreografick˘ch ãísel.
Jsou díky jejich kreativním schopnostem i díky v‰em taneãníkÛm nav˘sost profesionální 
a pfiesvûdãivá. Dirigenty inscenace jsou Caspar Richter a Dan Kalousek. Oba vykonávají
svou práci vãetnû hudebního nastudování s pfiehledem. Orchestr pod jejich vedením hraje
s  vervou a nádhernû scelenû, dá se fiíct v  tom nejlep‰ím slova smyslu prozáfienû.
Posluchaãi mají dnes jiÏ ojedinûlou pfiíleÏitost sly‰et v rámci orchestru pût hrajících reedÛ,
respektive saxofonÛ (2x alt, 2x tenor a barytonsaxofon). To je opravdová lahÛdka, kterou
se dnes mÛÏe pochlubit málokdo. Hudba k  inscenaci je veskrze svûÏí s  fiadou peprn˘ch
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rytmÛ a frázování. V˘znamnû se na úspûchu celého díla podílejí sv˘mi, u nás standardní-
mi, v mezinárodním mûfiítku nadprÛmûrn˘mi v˘kony reÏisér zvuku a hudby Milan Vorlíãek
a reÏisér svûtel David Kachlífi.

Znovu a rád konstatuji, Ïe v‰echny men‰í a sborové role jsou, jako v jin˘ch podobn˘ch
produkcích v na‰em divadle, i v tomto pfiedstavení hrány, tanãeny a zpívány na naprosto
profesionální úrovni s  mnoha osobit˘mi studiemi. A to, jak˘m zpÛsobem se vyrovnávají
na‰e baletky s vrcholn˘m taneãním ãíslem z Labutího jezera a jak pak ono stejné ãíslo „roz-
vinou“ ve stepafiské verzi jejich muzikálové a zpûvoherní kolegynû – to je vskutku jedineã-
né a jinde nevídané! Pochvala patfií v‰em kolegyním v tzv. sboru! Katefiina Krejãová, SoÀa
Kubi‰ová, Mária Lalková, Dana Puková, Marta Prokopová, Ivana Odehnalová, Krist˘na
Ga‰peráková, Gabriela Karmazínová, Barbora Musilová a Simona ·eligová slouÏí insce-
naci stejnû tak pfiíkladnû jako jejich muÏské protûj‰ky Jakub Zedníãek, Martin KfiíÏka, Kamil
Dvofiák, Igor Mar‰álek, Vladimír Strouhal, Bohumil Vitula a Luká‰ Vokál. V˘teãnû se s rolí
jejich náhradníkÛ, a to ve v‰ech rolích a na v‰ech pozicích vyrovnávají Evelína Kachlífiová
a Michal Matûj.

V roli Tenora exceluje s lehkostí Radek Novotn˘, podobnû jako Robert Jícha. Je radost
uÏívat si velkolepého herectví Zdeny Herfortové v roli paní Briceové, kterou s ní úspû‰nû
alternuje Hana Horká. Tahounem „dámské party“ je zde Jana Musilová v  roli paní
Strakoschové pro svÛj esprit i pûveckou a hereckou bravuru. Roztomile jim v rolích jejich
domácích pfiítelkyÀ napomáhají kypfie kamarádská Lenka Bartol‰icová a odevzdaná a sta-
rostlivá Kvûtoslava Ondráková. Laskavou celoÏivotní pfiítelkyni a druÏku Fanny plnou poro-
zumûní zde vkusnû a mile hraje Magda Vitková. 

Jan Mazák si uÏívá sice v men‰í, av‰ak v˘znamné roli Toma Keeneyho rozmary ‰éfa 
i jeho schopnost rozpoznat skuteãn˘ talent a slouÏit mu. Obdobnû s touto rolí nakládá i jeho
alternant Miloslav âíÏek.

Vy‰‰í stupeÀ kariéry Fanny pomáhá krásnû modelovat i její uznávan˘ ‰éf a posléze 
i partner Florenz Ziegfeld. V provedení Zdenka Junáka jednoznaãnû pfiísn˘, spravedliv˘,
ale pod tou maskou nepfiístupnosti taky lidsk˘. Ladislav Koláfi ve stejné roli uplatÀuje navíc
svou non‰alanci a eleganci. 

Eddieho Ryana, celoÏivotního jevi‰tního partnera Fanny, hrají Igor Ondfiíãek a Denny
Ratajsk˘. Oba ‰lechetnû prohrávají v souboji o svou lásku k ní a vyklízí jí cestu, byÈ jsou
hluboce pfiesvûdãeni o nereálnosti perspektivy jejího vztahu k  Nicku Arnsteinovi. Oba
svého smutného hrdinu neutápûjí v pfiehnaném bolestínství a sentimentu. Jsou skuteãn˘mi
kamarády a rádci i v tûch nejhor‰ích okamÏicích Ïivota Fanny. Skromnost, inteligentní nad-
hled i povûdomí povinnosti zdobí jejich v˘kony. Denny Ratajsk˘ pak zdobí svÛj v˘kon 
i schopností b˘t na jevi‰ti vskutku profesionálním taneãníkem. 

Nick Arnstein, velk˘ hráã, kter˘ se jednou neuhlídal a propadl své celoÏivotní lásce, ele-
gán, kter˘ chtûl vyhrávat, aãkoliv uÏ dávno vyhrál. Co na tom, Ïe to v‰ichni vûdí, Fanny, její
kamarádi a kamarádky, kolegové i samotní diváci. Smutná figura ten Nick – chce vyhrávat,
i kdyÏ uÏ nemá co. Ale‰ Slanina bojuje o svou ãest, o svou pozici, nechce b˘t tím druh˘m
ani na okamÏik. Je plnû vrostl˘ do své pfiedstavy muÏe zabezpeãovatele a nechce ustou-
pit ani za cenu ztráty své povûsti i své milované rodiny a jediné skuteãné lásky. Nádhernû
zpívá, je to pfiíkladná vazba mezi technikou a sdûlením. JestliÏe Ale‰ Slanina bojuje, pak
Luká‰ Vlãek nepochybuje a jde jednoznaãnû za naplnûním sv˘ch pfiedstav o Ïivotû a svém
postavení v nûm. I on je pûvecky mimofiádn˘. 

V na‰em divadle máme hned nûkolik hereãek, které by se s titulní rolí Fanny vyrovnaly
skvûle. Hrát ji mohou pouze dvû. Radka Coufalová kraluje kaÏdé jevi‰tní situaci svou ener-
gií a intelektuální i pfiirozenû autoritativní pfievahou. Její „emocionální dikce“ je jednodu‰e
úÏasná, stejnû jako její schopnost udûlat si ze sebe legraci. V oblasti hereckého, gestické-
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ho, mimického, pûveckého, pohybového i taneãního v˘razu nechá jen stûÏí nûkoho chlad-
n˘m. Navíc v‰e vykonává lehce, jakoby mimochodem… Citové zvraty mezi ranami osudu
a nutností bavit obecenstvo – tento gordick˘ uzel inscenace rozsekává opakovanû
s nesmírnou noblesou a vÏdy nás pak strhává její úÏasné charisma. 

Hana Holi‰ová je samozfiejmû ve v‰em, kromû úspû‰ného zavr‰ení této role, jiná, coÏ
vychází z letory tûchto hereãek. Tam, kde Radka Coufalová rekognoskuje terén, pak zacílí
a neomylnû vystfielí, Hanka Holi‰ová nic nezkoumá, stfiílí od pasu a zasahuje naprosto stej-
nû – tedy pfiesnû. I její v˘kon je hodn˘ samostatné studie, i její osobitost a technická vyba-
venost musejí b˘t pro v‰echny pfiíkladné.  

Nutno dodat, Ïe cel˘ soubor nastudoval tuto inscenaci v nûmeckém jazyce, aby s ní pak
nûkolikrát vystoupil v Mûstském divadle v Ingolstadtu, kde se setkal s obrovsk˘mi ovace-
mi. Na v˘pomoc dostoupili pouze tfii kolegové – rodilí mluvãí, a to sice v hlavních rolích:
Elisabeth Sikora jako Fanny, Markus Olzinger (Nick) a Mariano Skroce (Eddie).

Inscenace se setkává s nad‰en˘m ohlasem u divákÛ a s mimofiádnou úctou u odborní-
kÛ. DÛvody jsou prosté – radost ze hry, radost ze Ïivota, neboÈ co jiného nám kolikrát uÏ
zb˘vá. 

Poãet repríz k 31. 12. 2012: 30
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Milan Kundera 

JAKUB A JEHO PÁN

ReÏie: Stanislav Mo‰a
Dramaturgie:  Jifií Závi‰
Scéna: Emil Koneãn˘
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Asistent reÏie: Patrik Bofieck˘

Premiéra: 27. a 28. fiíjna 2012 
na âinoherní scénû

Na tom svûtû celém neexistuje snad druh˘ literární autor, kter˘ tak zatvrzele netrvá na
tom, aby jeho romány nebyly ani dramatizovány, ani zfilmovány. Jednoduchá odpovûì:
„absolutní víra v sílu slova“! JestliÏe Milan Kundera nûco napí‰e, pak na tom trvá a beze
zmûn. A taky proã jinak? Kdo chce fiíct na bázi jeho my‰lení nûco nového, nechÈ si to sám
napí‰e. V‰ak je jeho vrcholné divadelní ãíslo v˘sostnou zkou‰kou kvalit realizátorÛ. Zda
dostojí materializací pfiedlohy její pravé hodnoty a jestli se v kaÏdém okamÏiku jevi‰tní exi-
stence vyrovnají se v‰emi prameny my‰lenek, s jejich stfiety, s jejich pfiesahy, s jejich poslá-
ními…! 

Je krásné, kdyÏ mÛÏeme hned konstatovat, Ïe se to v na‰em divadle podafiilo! Îe se
totiÏ geniální hra ‰Èastnû setkala jak se sv˘mi realizátory, tak i se sv˘mi herci. Odborníci
hovofií jedním hlasem o nejzdafiilej‰í inscenaci této hry vÛbec a diváci aplaudují s nad‰ením
a dlouho, i kdyÏ se dle návodu autora hraje bez pauzy celé dvû hodiny. Ov‰em reáln˘ ãas
je zcela nûco jiného neÏ ten pocitov˘ a je-li se na co dívat, co vnímat a pfiedev‰ím pak nad
ãím pfiem˘‰let, zdá se pak, Ïe inscenace je vlastnû kraÈouãká…

Jedná se formálnû o oslavu divadla na divadle, o disputaci realizovanou na bázi jedno-
duch˘ch anekdotick˘ch historek s  absurdním nádechem, které v  kontextu mezi sebou,
v souvislostech s Ïivoty a putováním hlavních pfiedstavitelÛ ukazují na mapách na‰eho uva-
Ïování o smyslu na‰eho Ïivota novû nalezené a kdysi dávno zasuté konsekvence.
Odehrává se zde pfiedev‰ím radost z my‰lení a radost z dialogu, z vyprávûní a poslouchá-
ní, radost z lidské fantazie a hravého humoru…

Práce reÏiséra Stanislava Mo‰i je v této inscenaci cenûna pro jeho schopnost podat
v  celku i v  detailech hluboce prokomponovan˘, rafinovan˘ tvar, ve kterém my‰lenky se
zaÏehají jedna od druhé, a to i na velké vzdálenosti, a kde v˘kon herce nezadrhává o filo-
sofické postuláty, neboÈ je traktován s naprosto pfiesn˘m vfiazením do pochopitelné lidské
emoce právû díky reÏisérem vypracované situaci. V˘teãn˘m spolupracovníkem a iniciáto-
rem mnoh˘ch nápadÛ mu byl pro tento titul mimofiádnû disponovan˘ dramaturg Jifií Závi‰.  
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V hlavních rolích Jan Mazák a Viktor Skála
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Autor scénografického fie‰ení Emil Koneãn˘ ctí zvolen˘ princip autora i reÏiséra: dole 
„v hledi‰ti a v Ïivotû teì“ – nahofie „na divadle a v Ïivotû kdysi“. V‰e ze dfieva, i ty názna-
ky ‰ibenic odkazující na samotného Diderota… Andrea Kuãerová ctí dobu a charaktery jed-
notliv˘ch hrdinÛ. Akcentuje plebejskost i aristokratiãnost, i kdyÏ pracuje i s „lomen˘m svût-
lem“ a nic u ní není jednoznaãné – v‰echny materiály jsou v podstatû velmi obyãejné a tím
i více lidské. Pomáhá divákÛm krásnû v koncentraci na herce, kterého pfied nû klade vÏdy
v milé podobû, byÈ u hlupáka umí pfiitlaãit napfi. v masce. Ov‰em i ten hlupák je nakonec
mil˘ a sympatick˘. 

O tom, Ïe na divadle není mal˘ch rolí, pfiesvûdãuje Vojtûch Blahuta v plejádû „JankÛ“,
ktefií jsou nikde a pfiitom v‰ude, aby svou milou nemotorností pomáhali nainstalovat „ve‰-
keré potfiebné“.  Obdobnû i Ladislav Koláfi, kter˘ ve dvou mal˘ch, av‰ak v˘znamn˘ch rolích
fiekne jen pár slov, av‰ak neb˘t jeho pfiirozené autority, nemohlo by se vlastnû vÛbec dále
hrát. Roliãky, které byly svûfieny Janû Musilové, odvádí s absolutní odevzdaností a utkává
z nûkolika drobn˘ch situací zdafiilá komická ãísla. Mária Lalková s kouzelnou euforií i „dal-
‰ími zbranûmi“ vytváfií nádhernou studii mladé mr‰ky Justiny, která aÏ pfiíli‰ ráda utíká pfied
sv˘m hloupouãk˘m a naivním Mlad˘m Otrapou, kterého skvûle hraje s úÏasn˘m mentálním
omezením Jakub Zedníãek. Jeho urousaného Otce i dal‰í postaviãku pfiedvádí Patrik
Bofieck˘ s  patfiiãn˘m nasazením vesnického prosÈáãka. Andrea Bfiezinová si nádhernû
uÏívá charakteru vykutálené Agáty, které propÛjãuje jak v˘stiÏnou mimiku, tak i svÛj pfií-
znaãn˘ ‰arm, zde komolen˘ do milé kfieãe. 

Jaroslav Matûjka hraje postavu Mark˘ze jako ãlovûka vy‰inutého svou omezeností,
které jsme si uvykli fiíkat egomanství a pfiezíravost k jin˘m. Zahledûn˘ sám do sebe se stává
jak sv˘m zboÏÀovatelem, tak i tím, kdo sám sebe na konci spravedlivû proklíná. Pohybovû
i verbálnû atypick˘, av‰ak vÏdy pfiesvûdãiv˘. Martin Havelka je pro takov˘to typ komedie
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jakoby zrozen. Je mistrem rychl˘ch stfiihÛ a zpropadenû dobfie se adaptuje i do tûch nejbi-
zarnûj‰ích situací s absolutním vnitfiním odevzdáním hraniãícím s pfiíãetností. Svého Rytífie
Saint-Ouena vykrystalizoval do úchvatného zloducha, kter˘ v‰ak ani na chvíli nepfiestává
b˘t sympatick˘.

V roli Hostinské pfiedvádí Lucie Zedníãková, proã patfií k ãeské absolutní herecké ‰piãce
ve svém typu. Brilantní v  psychofyzickém jednání, absolutní ve slovním projevu, bystrá,
mr‰tná a uhranãivá zároveÀ! Nelehk˘m sv˘m v˘konem nás baví a strhává, je k neutahání
a barokní radost ze Ïvanûní, která z ní sálá, a renesanãní chuÈ po slastech, které nabízí –
to v‰e z ní ãiní v této inscenaci nádherné zjevení, jemuÏ kaÏd˘ jednotliv˘ divák rád podlé-
há.

Pán Viktora Skály je v na‰í koncepci tím, kter˘, aãkoliv vládne, musí b˘t usmûrÀován.
Sklony jeho postavy ke skepsi se nádhernû mísí s jeho osobnostní typologií a pfied nás tak
pfiedstupuje jak˘si Pierot ve stfiedních letech, jehoÏ tváfi nese od poãátku masku zmaru 
a pesimismu. Bytost obdarovaná titulem, krásou, inteligencí, skuteãn˘m aristokratismem 
a vnitfiní noblesou se potácí díky své naivitû a dobrosrdeãnosti sv˘m Ïivotem jako ten
poslední ne‰Èastník. Viktor Skála úÏasnû zvládá v‰echny polohy, ve kter˘ch se jeho namno-
ze pasívní hrdina ocitá, a jeho závûreãné v˘stupy jsou skuteãn˘mi vrcholy ãinoherního
herectví nejenom v na‰em divadle. 

Jan Mazák Jakuba nehraje – on jím jednodu‰e je. Nûkdo mÛÏe fiíct moudfie plebejsk˘.
Av‰ak tak jednoduché to není. Jan Mazák je Bohem políben˘ herec, kter˘ ‰Èastnû na‰el své
vnitfiní rozpoloÏení ve stavu, kter˘ je hodn˘ obdivu. Napájeno vzácnou inteligencí vyrostl
skrze hereckou suverenitu a maximálnû pfiirozen˘ projev do osobitosti, která je neopako-
vatelná – originální, a tak si Jan Mazák role, které potkává, utkává do svûta svého vnímá-
ní a pak s nimi pfiedstupuje pfied své kolegy, pfied své obecenstvo. To v Ïádném pfiípadû
neznamená, Ïe si své role sobû pfiizpÛsobuje. Takto hulvátsk˘ neumí b˘t. On je studuje 
a rád si nechává z gruntu poradit, aby se stal nakonec jedin˘m a nad‰en˘m zvûstovatelem
události: teì hraju divadlo! Umí b˘t stejnû tak rozko‰atûl˘ jako i stfiídm˘, mimofiádnû vtipn˘
jako i jímav˘. Jeho Jakub je dal‰ím klenotem v jeho dosavadní herecké tvorbû a tím i ozdo-
bou herecké profese na‰eho divadla.

Inscenaci se hned po její premiéfie nad‰enû tleskalo v  Bruselu, brzy bude uvedena 
i v PafiíÏi. Pro poctivost svého zpracování se zajisté stane nadlouho spravedlivû vyhledá-
van˘m titulem na‰eho divadla. 

Poãet repríz k 31. 12. 2012: 15
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Joseph Kesselring

JEZINKY A BEZINKY
aneb Arsenik a staré tety

ReÏie: Petr Gazdík
Pfieklad: Zdenka Werichová, 
Marie Fantová-Breinlová
Úprava textu: Petr Gazdík, Jan ·otkovsk˘
Scéna: Emil Koneãn˘
Kost˘my: Andrea Kuãerová 
a Eli‰ka Ondráãková
Hudba: Igor Vavrda
Dramaturgie: Jan ·otkovsk˘
Asistent reÏie: Milan Nûmec

Premiéra: 15. a 31. prosince 2012 
na âinoherní scénû 

JiÏ tradiãnû uzavíráme kalendáfiní rok nastudováním tzv. silvestrovské premiéry, kterou
je obvykle – jak jinak – veselohra. 

Tentokrát se na‰e dramaturgie rozhodla uvést klasickou charakterovou, zápletkovou 
i situaãní komedii. Mlad˘ dramaturg Jan ·otkovsk˘ mûl spoleãnû s vedením divadla hned
nûkolik pádn˘ch dÛvodÛ, proã padla volba právû na tento titul. Jedním z nejpodstatnûj‰ích
pak bylo nalezení v˘znamné a kouzelné role pro jednu z nejlep‰ích hereãek na‰í souãas-
nosti, pro paní Zdenu Herfortovou. Nelze v‰ak ani odhlédnout od skuteãnosti, Ïe tuto hru
pro na‰i zemi objevil i posvûtil Jan Werich, kter˘ ji povaÏoval za jednu z nejlépe napsan˘ch
komedií vÛbec. V pfiekladu Zdenky Werichové a Marie Fantové-Breinlové se její reÏie u nás
ujal Petr Gazdík, pfiiãemÏ poznamenávám, Ïe se v  tomto pfiípadû jednalo o jeho vÛbec
prvou ãistou ãinoherní reÏii. Pfiíbûh je nádhernû prost˘ a je postaven na neskuteãn˘ch situ-
acích, kter˘m jsme dále v historii divadla zaãali fiíkat absurdní. Pomatení jsou zde povaÏo-
váni za pfiíjemné a distingované lidi, a aby jejich abnormalita je‰tû více vynikla, jsou zde
konfrontováni s  takov˘mi typy, jako je opravdov˘ blázen, neustále opil˘ chirurg nûmecké
národnosti, mnohonásobn˘ vrah, divadelní kritik ãi policista-dramatik! Kolik se zde nask˘tá
nádhern˘ch paralel, kolik je zde moÏností dûlat si legraci vlastnû ze v‰eho! A v‰e je taky
dovoleno, pakliÏe inscenaci vévodí rozvaha, sebevûdomí, jasné charakterové urãení 
a nepfiehrávání. 

Petr Gazdík se jako reÏisér správnû rozhodl jít po logice pfiíbûhu, situací a v˘stavbû cha-
rakterÛ. NesnaÏí se nic „pfiechytraãit“ pfiípadnû okázal˘mi reÏisérsk˘mi v˘klady. Jeho insce-
nace plyne v úctû ke kvalitám samotného textu. Tomu slouÏí i jednodekoraãní scéna Emila
Koneãného, která nemá jiné ambice, neÏ vytvofiit v‰evyuÏiteln˘ prostor pro herce a jejich
„stfiídmé dovádûní“. Kost˘my Andrey Kuãerové a Eli‰ky Ondráãkové sledují pfiedev‰ím
dobu a pomáhají upfiesÀovat jednotlivé charaktery ve hfie. Nûkolik motivÛ scénické hudby
Igora Vavrdy inscenaci správnû rytmizuje a dodává i tolik potfiebné napûtí. 
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Karel Mi‰urec hraje svého Komisafie Rooneyho s pfiíslu‰nou energií i slepotou a na malé
plo‰e realizuje hned celou fiadu poveden˘ch vtipÛ. Podobnû jako stráÏníci Brophy a Klein
v podání Tomá‰e Saghera a Michala Isteníka. Oba jsou ve sv˘ch postavách nesmírnû
autentiãtí a i oni vytûÏí z krátk˘ch jevi‰tních existencí hodnû veselého. Zdenûk Bure‰ hraje
v této inscenaci trojroli a vypomáhá si jak vnûj‰ími znaky – maska, kost˘m, barva hlasu, ale
i vnitfiními prostfiedky jako promûna temporytmu my‰lení, jiné základy jednotliv˘ch rolí 
i schopnost mentální promûny. Rád konstatuji, Ïe mu to v‰echno jde náramnû dobfie! To
Robert Urban, kter˘ se u nás pfiedstavuje ve své prvé roli, má je‰tû jisté problémy s fixo-
váním svého v˘konu, av‰ak i on dosahuje potfiebné jevi‰tní a charakterové autentiãnosti.
Evelína Kachlífiová zvládá nelehkou práci v  postavû Elaine Harperové s  pfiehledem.
Neustále zamilovaná, znejistûlá, vyhánûná – no… nakládá s ní autor v tomto kuse nehez-
ky, ale hereãka v‰e plní na té nejvy‰‰í moÏné úrovni. Vojtûch Blahuta v této komedii vytvá-
fií jednu ze sv˘ch  dal‰ích nádhern˘ch studií v  roli Dr. Einsteina. Maximálnû odevzdan˘ 
letofie své figury, obludnû touÏící po kapce jakéhokoliv alkoholu a pfiitom pfiíkladnû discipli-
novan˘ a zároveÀ chutnû vtipn˘. Jak v˘raznûj‰í by mohl b˘t jeho podíl na komediálnosti
celé inscenace, kdyby mu bylo dovoleno realizovat i humor jazykov˘! I pfiesto se v‰ak jedná
o jednoznaãnû v˘born˘ v˘kon! Jaroslav Matûjka musí jako Jonathan Brewster zvládnout
témûfi nadlidsk˘ úkol. Jeho realizace masového vraha a vlastnû cholerického psychopata
s k nepoznání poznamenanou tváfií ho nutí odehrát svou roli jakoby v jiném prostoru, neÏ
se samotn˘ dûj odehrává. Chvílemi je takfika nepfiítomn˘ a jindy se stává základní domi-
nantou jevi‰tû. Vnitfinû neustále pfied explozí a i takto ‰ífiící svou nebezpeãnost.

Snad jedin˘ normální ãlovûk mezi v‰emi má b˘t Mortimer Brewster (onen divadelní kri-
tik – no dobfie…), av‰ak právû on je tím zrnkem, které se dostalo do drtivého soukolí pfií-
bûhu, kter˘ z nûj vysává poslední zbytky rozumu. Martin Havelka hraje tuto postavu jako



– 37 –

obûÈ okolností, jako normálního, jen ponûkud intelektuálnû zpupného ãlovûka, kter˘ touÏí
po klidu, lásce a takov˘ch tûch normálních vûcech (a po dobrém divadle), av‰ak niãeho
z toho se mu nedostává. To, Ïe se nakonec sám nezblázní, je vlastnû zázrak.

Jedin˘ uznan˘ blázen inscenace je Teddy Brewster v  nádherném provedení herce
s  mistrovsk˘m smyslem pro charakterotvorbu, pro detail i s  vycizelovanou interpretaãní
technikou. A touto personou je Petr ·tûpán. V  kaÏdém okamÏiku dokonal˘! A dokonce
natolik, aÏ mu obãas my (z toho rozumného svûta) závidíme jeho vnitfiní klid…!

Po nûkolika letech se do divadla ve velké roli vrátila Jana Gazdíková, která vytváfií Martu
Brewsterovou. Na prv˘ pohled roztomile popletená, av‰ak v podstatû milá Ïena pevn˘ch
zásad. VraÏdí z  lásky a s pfiehledem. Je kouzelnû Ïivelná a zaslouÏí si pro svÛj nelehk˘
v˘kon velk˘ obdiv.

Abby Brewsterovou hraje Zdena Herfortová, pro kterou byla tato inscenace vybrána. Její
jevi‰tní existence vÏdy dominuje ve‰kerému dûní. To ona promûÀuje okolnosti. Je okázale
skromná, av‰ak o to více nebezpeãná. Její odhodlání je nakonec tak pochopitelné, Ïe se
sami sebe ptáme, zdali jsme nepfii‰li o rozum, kdyÏ chápeme její vraÏednou zvrácenost.
V  jejím herectví se projevují ve‰keré klady mixu vysoké profese a mimofiádné osobnosti
s vytfiíbenou technikou.  

Diváci se královsky baví, fiada repríz byla doprovázena na konci potleskem vestoje.
Vtipné dialogy, mistrovství hercÛ realizujících bizarní charaktery i neobvyklá a dnes pro vût-
‰inu divákÛ zapomenutá zápletka hry dávají zapomenout na ãas. V‰ichni se v˘bornû baví
a tak tomu má taky u dobré komedie b˘t. 

Poãet repríz k 31. 12. 2012: 10
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Dal‰í aktivity MdB v roce 2012
Mûstské divadlo Brno si udrÏelo svÛj vysok˘ umûleck˘ kredit jak u sv˘ch divákÛ, tak 

i u divadelních odborníkÛ. Svûdãí o tom jiÏ druhá Cena Thálie pro Du‰ana Vitázka, tento-
krát za ztvárnûní titulní role v  muzikálu Jekyll a Hyde, a Cena Alfréda Radoka Michalu
Isteníkovi, kterou získal jako talent roku. Hana Holi‰ová je nominována na Cenu Thálie za
ztvárnûní titulní role v muzikálu PapeÏka a inscenace muzikálu Kvítek z horrroru získala
nominaci na Cenu âeského divadla 2012 za tvÛrãí poãin. ¤editel divadla Stanislav Mo‰a
byl za svou umûleckou a manaÏerskou ãinnost vyznamenán âeskou hospodáfiskou komo-
rou fiádem Zlatého vavfiínu. 

âeskou televizí byla natoãena inscenace Îáãkov˘ch Ptákovin podle Aristofana a bylo
vydáno i CD tohoto díla. Pfied Vánocemi jsme vydali dal‰í dvû CD z produkce na‰eho diva-
dla: pohádkov˘ muzikál Zahrada divÛ a ‰ansonovou zpûvohru Nahá múza. âeská televize
pak natoãila je‰tû hudební inscenaci Divá Bára. 

Zahájili jsme intenzivnûj‰í domácí koprodukci – na podzim jsme odehráli muzikál âaro-
dûjky z Eastwicku v Hudebním divadle Karlín, chystá se Mary Poppins v Divadle Hybernia
v Praze a v Bratislavû jsme zahájili dlouhodobé hostování s  muzikálem Bídníci v  paláci
Istropolis. 

V˘znamnû jsme se podíleli na divadelním festivalu Divadelní svût Brno 2012 a znovu
jsme reprezentovali brnûnské a ãeské divadelní umûní na ãetn˘ch zájezdech doma 
a v zahraniãí.

ByÈ jsme pro pfií‰tí sezónu sníÏili poãet premiér na devût, diváci nakoupili základní pro-
dukt na‰eho divadla – „Sezónní pfiedplatné“ – v plném poãtu a za cenu, která byla vloni rea-
lizována za deset inscenací.

I to svûdãí o tom, Ïe je na‰e hlavní ãinnost vnímána v  na‰em mûstû, v  na‰í zemi 
i v zahraniãí jako mimofiádná pro dramaturgické, realizaãní, produkãní i interpretaãní kvali-
ty, se kter˘mi se mÛÏe srovnávat jen málo divadel na svûtû. 
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Ceny a nominace v roce 2012:

Cena Thálie
Cena byla udûlena Du‰anu Vitázkovi za titulní dvojroli v muzikálu Jekyll a Hyde.
Nominace:
Hana Holi‰ová za titulní roli v muzikálu PapeÏka.

Cena âeského divadla 2012
Nominace:
Muzikál Kvítek z horrroru za tvÛrãí poãin. 

Cena Alfréda Radoka
Cena byla udûlena Michalovi Isteníkovi v kategorii Talent roku 2011.

¤ád Zlatého vavfiínu
¤editel divadla Stanislav Mo‰a byl za svou umûleckou a manaÏerskou ãinnost vyzname-
nán âeskou hospodáfiskou komorou.

Festivaly: 
Kvítek z horrroru 26. 2. âeské divadlo v Praze 
Divá Bára 11. a 13. 6. Divadelní svût Brno 2012 
Cid 12. 6. Divadelní svût Brno 2012
Chicago 15. 6. Zvolenské zámecké hry

Po loÀském úspûchu jsme letos v ãervnu a ãervenci uvedli na Biskupském dvofie inscena-
ce Baron Trenck, Koloãava, Zkrocení zlé Ïeny.

Inscenace Ptákoviny podle Aristofana a Divá Bára byly zaznamenány televizí.

V roce 2012 jsme vydali CD s nahrávkou muzikálÛ Ptákoviny podle Aristofana, Nahá múza
a pohádky Zahrada divÛ.

Mezinárodní reprezentace:
Nûmecko Funny Girl, Josef a jeho pestrobarevn˘ plá‰È
Slovensko Bídníci, Chicago, Golden Broadway
Belgie Jakub a jeho pán
Lucembursko West Side Story
Rakousko Golden Broadway  

Galerie Milana Zezuly:
Jan Spûváãek obrazy
Milan Zezula retrospektiva
Lenka Martincová obrazy
Ladislav a Peter âisárikovi obrazy, objekty
Zdenek Spour, Alex Zelina obrazy
Lenka Pilafiová obrazy
Martin JabÛrek obrazy, sochy
Ivan KfiíÏ objekty, grafiky











        



       














        












































































































           
  



          





















        























































































 

 

 





































































































































 







































































































