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Nová sezona
patří našim divákům!
Jak se fotila kampaň
k nové sezoně
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Vážení přátelé NdB,

otvíráte první Divu třetí sezony, kterou pro vás připravuje tým spolu-
pracovníků, které jsem před téměř třemi lety do Brna přivedl. Úspěš-
né výsledky minulé sezony a pečlivě připravené dramaturgické plány 
všech tří souborů dávají velkou naději, že by nás mohlo čekat deset 
skvělých měsíců. Za vynikajícími ekonomickými ukazateli stojí nejen 
práce stovek obětavých zaměstnanců NdB a všech našich vzácných 
hostů, ale hlavně vaše důvěra a věrnost. Protože si obého velmi 
vážíme, stali se někteří z vás tvářemi podzimní kampaně, ve které 
představujeme všechny připravované tituly. První z nich – Káťu Ka-
banovou, Modrovousův hrad, Kouzelný vrch a Chvění vám přiblížíme 
v rozsáhlých materiálech tohoto čísla. 

Stoupající kvalitu a prestiž potvrzují i množící se pozvání všech 
souborů NdB na významné festivaly. Zvlášť potěšující je to u čino-
herního souboru, který letos nechyběl na žádné z klíčových domácích 
přehlídek. Na začátku léta jsme hostovali na zlínském Setkání a hra-
deckém Divadle evropských regionů. Do Hradce Králové se vrátíme 
i na podzim na přehlídku Čekání na Václava, ale ještě předtím odje-
deme na dnes asi nejprestižnější domácí festival – plzeňské Divadlo. 
Operní soubor reprezentuje úspěšně naše divadlo a město i v za-
hraničí. Po polské Bydgosczi se pomalu připravujeme na zimní turné 
na 45. ročník vynikajícího Hong Kong Arts Festivalu, kde budeme 
vystupovat ve vskutku vybrané společnosti.

Naše divadlo ale bude na podzim žít hlavně festivalem, který jsme 
pro vás v uplynulých dvou letech pečlivě připravovali. Od 7. října bude-
me celých jedenáct dní skládat hold velikánovi brněnské kultury Leoši 
Janáčkovi. Díky štědré podpoře města Brna a dalších donátorů vám 
budeme letos moci nabídnout skutečně mimořádné produkce spojené 
se jmény nejlepších operních režisérů současnosti. Celý program spo-
juje téma, které silně  rezonuje s dneškem: OČEKÁVÁNÍ. Nenechte si 
ujít mimořádnou příležitost vidět představení a koncerty, za kterými 
byste jinak museli cestovat stovky kilometrů do evropských metropo-
lí. Věřím ovšem, že nejen festivalem Janáček Brno, znovu dokážeme, 
že naše město se mezi centra evropské kultury může hrdě hlásit.

Milí diváci, přeji nám všem krásnou sezonu plnou intenzivních 
a dechberoucích zážitků. Těším se na setkávání s vámi v hledištích 
našich divadel!

Váš

Martin Glaser
ředitel NdB

Statutární město Brno finančně 
podporuje Národní divadlo Brno, 
příspěvkovou organizaci.

Ministerstvo kultury finančně 
podporuje Národní divadlo Brno, 
příspěvkovou organizaci. 
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zprávy

Slavnostní zahájení
sezony 2016/17
patří všem Brňanům!
Krásná piazzetta před Janáčko-
vým divadlem se stala místem 
setkávání brněnských obyvatel 
a soubory Národního divadla se 
k nim připojí, aby 8. září zahájily 
sezonu 2016/17. V průběhu dne 
prostranství kolem divadla ožije 
Fashion Marketem pořádaným 
agenturou Love Music a v podve-
čer se můžete těšit na slavnostní 
open air koncert. Zazní ukázky 
z připravovaných operních pre-
miér Dvořákova Čerta a Káči, 
slavné italské opery La Gioconda 
A. Ponchielliho, soudobé opery 
Láska na dálku fi nské skladatelky 
K. Saariaho či Rossiniho Hraběte 
Oryho. Připravili jsme i ukázky 
ze současného repertoáru, a tak 
se můžete těšit třeba na Verdi-
ho La traviatu, Purcellovu Dido 
a Aeneas nebo Pucciniho Toscu. 
To vše v podání sólistů Daniely 
Strakové-Šedrlové, Ivety Jiříkové, 
Jany Šrejmy Kačírkové, Romana 
Hozy a samozřejmě sboru a or-
chestru Janáčkovy opery NdB 
pod taktovkou šéfdirigenta Marko 
Ivanoviće. Další část bohatého 
programu pro vás připravili čle-
nové Baletu NdB, kteří se uvedou 
Ravelovým Bolerem nebo pas de 
deux z chystané premiéry Čajkov-
ského Spící krasavice. Na závěr 
koncertu bude představena nová 
divácká kampaň NdB. 

8. září v 17 h, piazzetta
před Janáčkovým
divadlem. Vstup volný.

Mahenovo divadlo
v plamenech
V pátek 20. května 2016 vzplál 
zřejmě z nedbalosti při kouření 
sklad kulis u Mahenova divadla. 
Hustý černý kouř (viz. fotogra-
fi e) sice vypadal velmi hrozivě, 
k zásadnějšímu ohrožení však 
naštěstí nedošlo. Při požáru 
se lehce zranilo pět osob z řad 
zaměstnanců NdB a policie (po-
páleniny a nadýchání se kouřem) 
a z divadla muselo být evakuo-
váno 580 lidí, včetně převážně 
dětských diváků z dopoledního 
představení Ostrov pokladů. 
Poškozeny byly polykarbonátové 
dekorace z inscenace Otvírá-
ní studánek Alfréda Radoka, 
kterou její další reprízy čekají 
až v podzimních termínech, 
do nichž již budou připraveny ku-
lisy nové. Způsobené škody činí 
zhruba čtvrt milionu korun.   ×

Činohra NdB
na cestách
Festivalová divadelní sezona 
do svých drápů naplno uchopila 
i činohru NdB, jež v posledních 
měsících byla a v těch následují-
cích ještě bude doslova na roztr-
hání. O tom, že činohra vzkvétá 
a kvalita jejích představení stou-
pá, víc než pozitivně hovoří sku-
tečnost, že zdaleka neputuje jen 
jeden osvědčený inscenační kus, 
ale přímo podstatná část stávají-
cího repertoáru. Jaký je tedy náš 
cestovní itinerář? Dne 19. května 
2016 se jedním z nejváženějších 

programových hostí 21. roční-
ku prestižního mezinárodního 
festivalu Setkání − Stretnutie 
ve Zlíně stala inscenace Je třeba 
zabít Sekala v režii umělecké-
ho šéfa činohry NdB Martina 
Františáka, s Igorem Barešem 
a Tomášem Šulajem v hlavních 
rolích. A 24. června převzali šta-
fetový kolík Běsi z Reduty, kteří 
nadšeně přijali pozvání Divadla 
evropských regionů v Hradci 
Králové. Bez účasti činohry Ná-
rodního divadla Brno se rovněž 

letos neobejde ani plzeňský me-
zinárodní festival Divadlo, v jehož 
programu bude v magické datum 
9. 9. od 16:00 odehrána repríza 
naší inscenace Petrolejové lam-
py v režii ředitele NdB Martina 
Glasera. Již podzimního 3. října 
se pak na půdě hradecké Besedy 
v rámci přehlídky Čekání na Vác-
lava představí rockové putování 
po stopách básníka, buřiče a ce-
loživotního brněnského patriota 
Zdeňka Rotrekla v inscenaci 
Podezřelá krajina s anděly.   ×

fo
to

: 
ar

ch
iv

 N
d

B

Úspěšná sezona 2015/16 v číslech!
Necelých 90 tisíc korun dělilo Národní divadlo 
Brno od rekordních 60milionových tržeb v uplynu-
lé sezoně! Skvělé výsledky potvrzují trvající růst 
ekonomických ukazatelů NdB. Ve srovnání s před-
chozí sezonou jde o 10% nárůst tržeb. Na před-
stavení pořádaná NdB přišlo o 3895 diváků více 
než v sezoně 2014/15. Skvělá čísla dávají velkou 
naději i do druhé poloviny roku 2016, ve které NdB 
připravuje nejen nové premiéry, ale i velkolepý 
festival Janáček Brno.

sezona

tržby (v mil. Kč) počet diváků

46,038

232 415 54,450 230 027

59,911
234 822

44,230

230 286

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

foto požár

Požár skladu kulis Mahenova divadla



a kdo chtěl, mohl si pomalovat 
i obličej. Navlékly si krásné 
náramky a náhrdelníky, naučily 
se korálkovou symboliku, takže 
dnes už vědí, že třeba černé 
korálky nosí africké nevěsty či 
ženichové. Dozvěděly se také, 
co je adinkra a její vzory si dle 
libosti natiskly či namalovaly 
na plátno. Při takové cestě 
jednomu pořádně vytráví, tedy 
nechybělo ani malé stylové po-
hoštění: ibiškový a baobabový 
čaj, bagety s ibiškovou a bao-
babovou marmeládou, čokoláda 
a další cukrovinky pro doplnění 
energie. 
Vrcholem odpoledne bylo vy-
stoupení skupiny Batocu, která 
se inspiruje hudbou a tancem 
západní Afriky. Její členové 
přijeli sice z Prahy, ale přivezli 
s sebou bubenici z Haiti a dva 
bubeníky a tanečníky přímo 
z africké Guineje a Senegalu. 
Atmosféra vystoupení nás pře-
nesla na chvíli do slunné Afriky 
a strhla nás ke společnému 
tanci a jam session na djembe, 
dunduny a sabary… Kdo s námi 
u toho nebyl, může jen litovat. 
Anebo sledovat program činohry 
a nenechat si v budoucnu po-
dobnou událost ujít!   ×

Letní cesty
Janáčkovy opery
Smetanova Litomyšl
Závěr sezony tradičně patřil 
hostování operního souboru 
na festivalu v Litomyšli. Je to 

zprávy

Jak jsme s dětmi
putovali do Afriky
V rámci třetího dílu projektu 
Migrování, kterým jsme našim 
divákům celou sezonu přibližo-
vali různé aspekty fenoménu 
„migrace“, a zároveň u příleži-
tosti Dne afrického dítěte, po-
zvala činohra Národního divadla 
Brno děti z brněnského Klokán-
ku a z Dětského domova na ulici 
Jílová na dobrodružnou výpravu 
do Afriky. 

Ve středu 15. června jsme 
vyrazili na cestu společně 
s ptákem Afrikánem, který se 
ukázal být skvělým vypravě-
čem úplně neznámých pohádek 
o roztodivných zvířatech z da-
lekých krajů. A v jeho hnízdě si 
mohli malí cestovatelé během 
putování těch příběhů několik 
poslechnout. Každý účastník 
dostal na začátku cestovní 
pas, který skrýval řadu kvízů 
a her, za jejichž splnění čekala 
v cíli pro všechny šikuly malá 
odměna. S pasem a se svým 
průvodcem z řad dramaturgů, 
uvaděček, lektora, inspicient-
ky a pod odborným vedením 
afrikanistky a výtvarnice Jany 
Jirouškové se skupinky dětí 
vydaly na průzkum po divadle. 
V jeho předsálí i zákulisí pátraly 
po stanovištích s dalšími úko-
ly, které je zavedly do různých 
koutů Afriky. Tak se seznámily 
třeba s některými africkými 
hudebními nástroji, naučily se 
písničku ve svahilštině, vyrobily 
si svou vlastní africkou masku 
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až k nevíře, ale příští rok uplyne 
již šedesát let od našeho prv-
ního vystoupení na smetanov-
ském festivalu. Tehdy, v roce 
1957, ještě pod hlavičkou 
Státního divadla, uvedl soubor 
opery hned tři smetanovská 
představení – Čertovu stěnu, 
Dalibora a Prodanou nevěstu. 
Letos jsme do Litomyšle vyra-
zili opět se Smetanovým dílem 
a festivaloví diváci tak mohli 
vidět novou inscenaci Hubičky 
v režii Lindy Keprtové a pod 
taktovkou Jakuba Kleckera 
s Pavlou Vykopalovou (Vendul-
ka), Petrem Levíčkem (Lukáš), 
Svatoplukem Semem (Tomeš) 
a Janem Šťávou (otec Palouc-
ký) v hlavních rolích. Hubičku 
doplnila další zbrusu nová 
inscenace, Bizetova Carmen, 
kterou režíroval Tomáš Pilař 
a hudebně nastudoval Ondrej 
Olos. V Litomyšli ji představilo 
naše mezinárodní obsazení, 
maďarská mezzosopranistka 
Atala Schöck (Carmen) a ital-
ský tenorista Luciano Mastro 
(don José).   ×

Summertime
ve Villachu
Půvabné město Villach ležící 
na řece Drávě je druhým největ-
ším městem rakouských Korutan 
a také patří k již tradičním letním 
výjezdům souboru Janáčkovy 
opery a Baletu NdB. Každoroč-
ní koncert, který se odehrává 
na pontonu na řece a je zakon-
čen velkolepým ohňostrojem, 
vždy přitáhne zájem mnoha míst-
ních i turistů ze širokého okolí. 
Letošní program představil nejen 
populární čísla z oper, jako jsou 
Carmen, Hoff mannovy povídky, 
Lakmé, Lazebník sevillský či Don 
Giovanni, ale i z baletních titulů 
Bolero nebo Giselle. Brněnská 
opera tentokrát pro naše ra-
kouské přátele připravila i celý 
český blok, kde zazněly sbory 
z Prodané nevěsty, árie Barčete 
z Hubičky a lidová scéna z Her 
o Marii Bohuslava Martinů. 
To vše v podání Kateřiny Kněží-
kové, Martiny Masarykové, Jany 
Hrochové, Marty Reichelové, 
Richarda Samka a Svatopluka 
Sema, sólistů a sboru Baletu 
NdB, sboru a orchestru Janáčko-
vy opery a pod taktovkou šéfdiri-
genta Marko Ivanoviće.   ×

→

Smetanova Litomyšl – Hubička (opera NdB)

Migrování – nadšené děti divoce
roztancovala skupina BA-TO-CU



zprávy

Nová baletní krev
Po letošním úspěšném kon-
kurzu, do kterého se přihlásilo 
na osm set zájemců o angažmá 
v Baletu NdB z celého světa, při-
jelo na sto padesát pozvaných 
uchaze čů. Z jejich řad a několika 
individuálních konkurzů bylo 
vybráno pět tanečnic a čtyři 
tanečníci, kteří nastupují v nové 
sezoně do řad Baletu NdB. Ná-
rodnostní složení je opět velmi 
pestré, internacionální. Kromě 
dvou absolventek Taneční kon-
zervatoře Brno české národnosti 
rozšíří řady souboru tanečníci 
s rozličnými cestovními pasy, 
které budou příslušet státům 
jako Japonsko, Kanada, Aus-
trálie, Maďarsko, Nizozemsko 
nebo Španělsko. Přejeme hodně 
úspě chů v novém angažmá!   ×

Les Ballets Bubeníček
Už 12. září přivítá Janáčkovo 
divadlo premiérovou inscenaci 
Orfeus v režii tandemu Skutr 
Martina Kukučky a Lukáše Tr-
pišovského, jejímiž spoluautory 
a choreografy budou fenome-
nální čeští tanečníci, bratři Jiří 
a Otto Bubeníčkovi. Naposledy 
se brněnskému publiku na-
skytne příležitost vidět jedny 
z největších českých tanečních 
osobností současnosti. Pokud 
jste se ještě nikdy nenechali 
uchvátit jejich tancem, máte 
jednu z posledních příležitostí 
právě teď a právě v NdB. Orfeus 
prolamuje hranice tance, fyzic-

kého pohybu, slova a hudby. 
Na scéně se kromě Jiřího a Otty 
Bubeníčkových objeví i švýcar-
ská tanečnice Anna Herrmann, 
slovenský herec Csongor Kassai, 
česká cellistka Terezie Kovalová 
a francouzská houslistka Anna-
belle Dugast.   ×

Retro story v duchu
La Belle Époque
Balet Slovenského národního 
divadla Bratislava uvede v Ma-
henově divadle, v rámci výměn-
ného hostování s Baletem NdB, 
slovenský balet na hudbu Euge-
na Suchoně Angelika. V choreo-

grafi i italského tvůrce Maura de 
Candii uvidíme originální, pre-
cizní a čistý baletní tvar v rámci 
současné choreografi cké řeči, 
snoubící se s hudebními prvky 
Suchoňovy melodické partitury. 
Naposledy tu balet SND hosto-
val v roce 2013 s Prokofj evo-
vým Romeem a Julií a po třech 
sezonách k nám tanečníci první 
slovenské scény opět přijíždějí, 
tentokrát dokonce i s orches-
trem SND.

Angelika je prvním sloven-
ským baletem z pera skladatele 
Eugena Suchoně (1908−1993), 
jednoho ze zakladatelů sloven-
ské hudební moderny. Napsal ho 
jako sedmnáctiletý žák hudební 
školy pro svůj salonní orchestr. 
Dílo, ve kterém dominuje Su-
choňova mladická harmonická 
jasnost a melodická svěžest, 
se našlo v pozůstalosti hudeb-
ního skladatele spolu s dalšími 
skladbami z jeho předopusového 
období. Mauro di Candia, autor 
choreografi e a režie, představí 
svou inscenaci brněnskému 
publiku jako současné dílo. Jak 
sám říká: Snažil jsem se podat 
dílo tak, abych nenarušil příběh, 
který se mohl stát stejně tak 
v roce 1926 jako v roce 2014. 
Nejdůležitějším prvkem všech 
postav v Suchoňově Angelice 
jsou pro mne emoce, ty jsou 
absolutně nadčasové. Jsou 
v mé choreografi i mostem od 

minulosti k současnosti. Tomu 
je podřízena i výtvarná stránka 
Angeliky. Chtěl bych, aby diváci 
i tanečníci cítili volný prostor, 
svěžest, hravost a radost, tak 
výrazné atributy Suchoňovy 
hudby.   ×

2. října v 19 h
v Mahenově divadle

Čas letní,
čas rekonstrukční!
O letních prázdninách se sice 
scény Národního divadla Brno 
staly z hlediska umělecké-
ho „slaměnými vdovami“, ale 
rozhodně se nedá říci, že by 
dočasnou absencí uměleckého 
provozu nějak strádaly. Naopak 
se jim dostalo intenzivní péče, 
aby po prázdninách přivítaly 
své početné diváctvo opět 
v náležitém lesku. Zřizovatel 
NdB, statutární město Brno, 
totiž s příkladným entuziasmem 
prozíravého hospodáře investo-
val nemalé fi nanční prostředky 
do obnovy múze Thálii zasvě-
cených budov. Bezpochyby 
nejrozsáhlejší očistná kúra se 
dostane Janáčkovu divadlu, 
které brzy vstoupí do druhé fáze 
vlastní rekonstrukce, v jejímž 
rámci přijde na řadu především 
vnitřní část divadla, zejména 
pak zázemí (zkušebny, šatny, 
sociální zařízení, elektroinstala-
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Jiří a Otto Bubeníčkovi

Angelika – SND Bratislava
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ce atd.). V rozpočtu je na tuto 
etapu vyčleněno 600 milionů 
korun, na konci letošního roku 
bude dokončena projektová 
dokumentace a v příštím roce 
se plánuje zahájení stavby. Ta 
bude probíhat do roku 2018 
a bude jí přizpůsoben i drama-
turgický plán divadla. Produkce 
opery i baletu se tak částečně 
přesune do Mahenova divadla, 
kde budou soubory koexistovat 
společně s činohrou. 

 Jeviště Mahenova divadla 
se od září po mnoha dlouhých 
letech pyšní zbrusu novou dře-
věnou podlahou, pod bedlivým 
dozorem památkářů citlivě 
renovovanými střešními prvky 
(hrazeno z prostředků Minister-
stva kultury ČR a Magistrátu 
města Brna) i nově památkově 

Do nové sezony
s báječným vínem!
V úzké spolupráci s renomova-
ným vinařstvím Zlomek a Vávra, 
jsme si pro vás u příležitosti 
startu nové divadelní sezony 
připravili skutečně exkluzivní 
pozornost v podobě ofi ciálního 
vína Národního divadla Brno, 
jímž se stal Tramín červený – 
Sauvignon Cuvée, pozdní sběr 
2015. Připít si tímto lahodným 
mokem a následně si jej i zakou-
pit můžete pouze během trojice 
jeho ofi ciálních křtů, které pro-
běhnou v rámci premiér našich 
inscenací Jak jsem se ztratil 
aneb Malá vánoční povídka 
(4. 11., činohra, Mahenovo diva-
dlo), Chvění (10. 11., balet, Ja-
náčkovo divadlo) a Čert a Káča 
(10. 12., opera, Mahenovo diva-
dlo). Přijďte se zamilovat!   ×
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čí! Až vás lední medvěd chytne 
za nos, pak nastane polární noc. 
Bude to zkrátka švandy nadílka. 
Vždyť ji pro vás nakreslil a na-
psal Alois Mikulka, ten známý 
brněnský malíř, básník a velký 
šikulka! Rozpustilá pohádka 
bude mít premiéru na Malé scé-
ně Mahenova divadla 16. října 
v 10 hodin, režijně ji připravila 
vyhlášená jevištní kouzelnice 
Zoja Mikotová s Jaroslavem Mil-
fajtem, Aloisem Mikulkou (výpra-
va) a Zdeňkem Klukou (hudba), 
herecky v ní budou čarovat 
David Kaloč a Michal Bumbálek, 
kteří už se na vás moc těší.

Alois Mikulka se narodil 
a žije v Brně. Patří mezi legendy 
autorské knihy pro děti, ale píše 
i pro dospělé. Je to také sochař, 
grafi k, scénograf. Ilustroval 
nejen svoje knihy, ale i knihy 

jiných autorů. Přispíval do řady 
dětských a mládežnických časo-
pisů. Spolupracoval s rozhlasem 
a televizí. Byl několikanásobně 
vyznamenán Zlatou stuhou 
(mj. za Svět v obrazech v roce 
1997), v roce 2014 obdržel 
Cenu Albatrosu a Cenu Jihomo-
ravského kraje. Vystavuje nejen 
v tuzemsku, ale i v zahraničí. 
Vytvořil několik kamenných 
a dřevěných plastik pro mateř-
ské školky. Určitě znáte aspoň 
jednu jeho knížku: Aby se děti 
divily, O vynálezci dětských 
snů, Večerní dívánky, O zvířát-
kách a divných věcech, Šašulka 
a sluníčko, O Pidižlovi velikém, 
O jelenovi s kulometem a jiné 
trampské zkazky a pohádky pro 
trampy, zlatokopy, stopaře, ces-
tovatele a milovníky táboráků 
a další.   ×

Prkno, které znamená svět...
aneb kus dřevěné podlahy z jeviště Mahenova divadla

Tahle krásná knížka Aloise Mikulky inspirovala
Zoju Mikotovou k nové divadelní pohádce na Malé scéně.

renovovaným tuctem interiéro-
vých dveří. Stejné péče se pak 
dostalo i dveřím exteriérovým. 
Mahenovo divadlo je rovněž 
nově vybaveno špičkovou osvět-
lovací a ozvučovací technikou 
i novou signální a dorozumívací 
ústřednou. 

Divadlo Reduta se pak těší 
mimo jiné z renovované pod-
lahy v Mozartově sále. Kromě 
divadel samotných navíc drob-
ným opravám neunikly ani další 
provozní budovy NdB, například 
budova č. 11 na Dvořákově ulici 
(nátěry dřevěných konstrukcí 
ve 3. a 4. patře, oprava místnos-
ti v suterénu budovy), divadelní 
dílny v Brně-Bohunicích (rekon-
strukce vrat) či ubytovna na Klí-
nech (opravy pokojů a fasády). 
Národní divadlo Brno se zkrátka 
během letošních prázdnin přero-
dilo do ještě větší krásy. Už se 
do něj těšíte?   ×

Račte mrkat!
Vážená omladino, v činohře 
Národního divadla Brno, pro vás 
po vynikajících Nevyřáděných 
dědečcích, o nichž si zde mů-
žete počíst na stranách 30–31, 
připravujeme další zbrusu no-
vou pohádku. Jmenuje se Vše-
lijaká koukátka, a je určená pro 
všechny kluky a děvčátka od tří 
do tři sta let!

Pro radost malých i vel-
kých uchechtánků, aby neměli 
dlouhou chvilku, přeneseme se 
na starý hrad a tam si budeme 
spolu hrát. Na zbrojnoše, co 
střeží hradní bránu, na rytíře, 
co chytí leda starou vránu, 
i na paní Filoménu. Celkem je 
to pěkný hrad, každý by v něm 
bydlel rád, my však půjdem 
o dům dál. Naše výprava nese 
se do dědiny černých lovců 
kdesi v pralese. To budete kulit 
oči, až na vás nějaká opice sko-
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Béla Bartók
Modrovousův

hrad
Arnold Schönberg

Očekávání

Dámy a pánové,
slyšte dávný příběh.

Přihodil se, nebo nepřihodil?
Udál se v našem nitru? Nebo mimo nás?
Starý příběh, co asi znamená?
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premiéra   opera
Krásná jsi, nastokrát krásná.
Ty jsi byla nejkrásnější,
nejkrásnější mojí ženou!
A teď navždy bude už noc…

Modrovous je původně francouzská pohádka ze sbírky Charlese 
Perraulta, ale dalším vzorem pro maďarského libretistu Bélu Balá-
sze byla symbolistická hra belgického spisovatele Maurice Maeter-
lincka Ariana a Modrovous (Ariane et Barbe-bleue). Balász, který 
se rozhodl soustředit jen na část příběhu, kdy Judita postupně 
otevírá sedmero dveří, psal původně libreto pro jiného maďarského 
skladatele Zoltána Kodálye. Nakonec se zhudebnění ujal Béla Bar-
tók (1881–1945) a operu pod názvem Modrovousův hrad dokončil 
v roce 1911. Trvalo ale dalších sedm let, než se skladateli podařilo 
dosáhnout uvedení. Nejprve bylo dílo jen pro dvě postavy odmítnu-
to jako nevhodné ke scénickému uvedení. Bartók tedy operu upravil 
a v roce 1912 ji přihlásil do soutěže, ale opět neúspěšně. Až úspěch 
jeho baletu Dřevěný princ v roce 1917 otevřel dveře na jeviště 
i Modrovousovi a opera měla premiéru v květnu 1918 v Královské 
opeře v Budapešti. U nás bylo toto mimořádné dílo poprvé uvedeno 
dokonce až v roce 1960 v Olomouci. 

Bartók i Balász chtěli vytvořit operu, která bude jednoznačně sou-
dobá a v protikladu k tehdy přetrvávajícímu verismu a postwagne-
rovskému romantismu a bude vycházet z maďarské lidové poezie 

Premiéra 15. října 2016, Janáčkovo divadlo
jako součást festivalu Janáček Brno 2016
Pouze čtyři uvedení: 15. 10., 16. 10., 23. 10. a 30. 10. 2016

scéna Zuzana Ježková
kostýmy Martin Chocholoušek
světelný design Torkel Blomkvist

V hlavních rolích:
Modrovousův hrad
Modrovous Anders Lorentzson j. h.
Judith Katarina Giotas j. h.

Očekávání
Žena Katarina Karnéus j. h.
Muž Anders Lorentzson j. h.

dirigent: Marko Ivanović
režie: David Radok Ve spolupráci s Operou Göteborg

a hudby. Ani obsahem se nejedná o žádné realistické drama, sám 
Balázs v komentářích k libretu vysvětluje, že Modrovousův hrad je 
jeho duší a zamčené dveře vedou do podvědomí k jeho potlačeným 
myšlenkám a tajemstvím. Ale Judith je přesvědčená, že láska jí dává 
právo proniknout do všech tajemství Modrovousovy duše. Celý děj 
je uveden veršovaným mluveným prologem, který diváky upozorňu-
je, že to, co uvidí, je „divadlo duše“ a má být chápáno symbolicky.

Stejně jako Bartók i Arnold Schönberg (1874–1951), ač autor 
jen čtyř oper, patří mezi skladatele, již zásadním způsobem ovlivnili 
vývoj hudebního divadla. Očekávání, monodrama pro soprán a or-
chestr, které Schönberg zkomponoval během pouhých sedmnácti 
dnů, je jeho prvním hudebně scénickým dílem a zároveň stojí na po-
čátku významné kapitoly v jeho tvorbě, v období atonálním a atema-
tickém. Libreto k Očekávání je dílem Schönbergovy přítelkyně Marie 
Pappenheim, ale její jméno bychom mezi literáty hledali marně. Byla 
totiž lékařkou a literatuře se věnovala jen příležitostně. K jejím zá-
jmům patřila i psychiatrie a psychoanalýza, což byl zřejmě důvod, 
proč jí Schönberg svěřil napsání libreta. Očekávání není operou 
s tradičním dějem, vše je zde soustředěno na to, co se děje v nitru 
ženy, která v temném nočním lese hledá svého milence a nakonec 
narazí na jeho mrtvé tělo. Schönberg střídá a stupňuje atmosféru 
strachu, naděje a děsivého poznání, k vyobrazení duševních stavů 
využívá hudbu zbavenou jakékoliv libozvučnosti. 

Přestože Schönbergovo první jevištní dílo Očekávání a Bartóko-
va opera Modrovousův hrad vznikaly nezávisle na sobě, i když téměř 
ve stejnou dobu, pojí je stejné psychologické téma – očekávání, 
naděje a strach, který nakonec přerůstá v děsivé poznání. Toho 
ve své inscenaci využil David Radok a propojil obě opery v uzavřený 
celek. Produkce původně vznikla pro göteborskou operu a je pokra-
čováním úspěšné spolupráce, která začala inscenací Janáčkovy Věci 
Makropulos.

/ Patricie Částková /

Do hradu přichází Modrovous s Juditou. 
Ta je fascinována jeho tajemností a chce 
se stát jeho manželkou navzdory děsivým 
pověstem, které o svém nastávajícím slyše-
la. Vstupuje do temného hradu a dveře se 
za ní zavřou. V hradní síni je sedmero za-
mčených dveří. Judita věří, že její láska do-
káže toto nehostinné místo změnit. Vyzná-
vá hradnímu pánovi lásku a žádá jej, aby 
otevřel první zamčené dveře. Ten se brání: 
„miluj mne a neměj žádné otázky“. Pak se 
ale naléhání podvolí a dveře otevře… Žena 
v noci čeká na svého milého a nakonec jej 
nalézá mrtvého. Kdo je vrahem?... 

×



Káťa
Kabanová

Leoš Janáček

Tak se mi zachtělo zemřít…

foto: Ivan Pinkava
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Když počátkem roku 1919 začal Leoš Janáček uvažovat o Ostrovské-
ho dramatu Bouře coby námětu k nové opeře, blížily se jeho šedesá-
té páté narozeniny. Během posledních tří let se v jeho životě mnohé 
změnilo; stal se mezinárodně uznávaným skladatelem, poznal Kamilu 
Stösslovou, která se stala inspirací jeho vrcholných děl a pro Janáč-
ka ztotožněním s postavou Káti. Má Káťa roste v ní, paní Kamile! Dílo 
bude z nejněžnějších mých prací! 

Libreto k nové opeře si skladatel, po předchozích zkušenos-
tech s Osudem a Výlety pana Broučka, s použitím českého překladu 
Bouře vytvořil sám. Do předlohy však výrazně zasáhl. Pět jednání 
seškrtal na tři, text zkrátil s úsporností jemu vlastní na polovinu 
původního. Zredukoval také počet postav a tak dosáhl maximálního 
soustředění na drama hlavní hrdinky Káti, marně toužící v pokrytec-
kém prostředí po lásce.

Nová inscenace Káti Kabanové bude slavnostním zahájením 
festivalu Janáček Brno 2016. Pojí se s ní jeden primát – Janáčkova 
opera NdB je prvním operním souborem v ČR, který nastuduje a bude 
mít na svém repertoáru inscenaci jednoho z nejlepších operních reži-
sérů současnosti Roberta Carsena.

Premiéra 7. října 2016, Janáčkovo divadlo –
slavnostní zahájení festivalu Janáček Brno 2016

scéna a kostýmy Patrick Kinmonth
světelný design Peter van Praet
choreografi e Philippe Giraudeau

V hlavních rolích:
Káťa Pavla Vykopalová
Boris Grigorjevič Magnus Vigilius j. h.
Tichon Ivanyč Kabanov Gianluca Zampieri j. h.
Varvara Lenka Čermáková j. h.
Savël Prokofj evic Dikoj Jiří Sulženko
Kabanicha Eva Urbanová j. h.
Váňa Kudrjáš Petr Levíček

dirigent: Ondrej Olos
režie: Robert Carsen

Zapadlé město na břehu Volhy. Zasněná a ro-
mantická Káťa žije v manželství se slabochem 
Tichonem a v područí jeho despotické matky 
Kabanichy. Všechno změní setkání s Borisem, 
který také nuceně pobývá v městečku u své-
ho strýce Dikoje. Káťa nechce podlehnout 
pokušení, ale lehkomyslná Varvara prožívající 
románek s Kudrjášem, ji svádí. Tichon odjíždí 
na cesty, zoufalá Káťa ho zapřísahá, ať ji vez-
me s sebou. Marně. Káťa podlehne své touze, 
ale pronásledují ji výčitky svědomí. Pod do-
jmem bouře, v níž vidí boží znamení, se Káťa 
přizná ke své vině. Boris odjíždí a Kátě zbývá 
jediné východisko – skok do Volhy, na jejíchž 
březích opera začíná a končí.

Robert Carsen se chtěl původně věnovat herectví, dnes ale 
patří ve světě opery k režisérské elitě. Jeho inscenace jsou již řadu 
let úspěšnou součástí repertoáru nejvýznamnějších operních domů, 
ať se jedná o milánskou La Scalu, newyorskou Metropolitní operu, 
vídeňské Theater an der Wien či festival v anglickém Glyndebourne. 
Janáček patří mezi Carsenovy oblíbené skladatele a na svém kontě 
má již pět vynikajících inscenací jeho oper. První byla Její pastor-
kyňa následovaná Příhodami lišky Bystroušky. Třetí v řadě, Káťa 
Kabanová, původně vznikla pro Vlámskou operu, ale rychle si našla 
cestu i na jeviště například madridského Teatro Real nebo milánské 
La Scaly. A není divu, výtvarně čistá a jednoduchá scéna, jejíž nej-
důležitější částí je jeviště zcela pokryté vodou evokující řeku Volhu, 
ale i Kátiny emoce, ve spojení s detailně propracovanými postavami 
a Carsenovou osobitou poetikou je působivým zpracováním jedné 
z nejkrásnějších Janáčkových oper. 

„Chtěli jsme vytvořit symbolický odkaz k vodě a spojení s ní, protože 
se zde od počátku mluví o vodě, Káťa je k vodě přitahována. Cítí, že se 
něco hrozného stane a že to na sebe přivolá sama. Dalším důvodem je, 
že mám velmi rád vodu, je to krásný element v přírodě, ale je zároveň 
nebezpeč ný a hrozivý. Použili jsme ho, abychom zrcadlili Kátinu izolaci.“

Robert Carsen

„Scéna je prázdná, mimo tu a tam několika křesel. Co se kanadský 
režisér rozhodl zdůraznit téměř obsesivně, je hlavní symbolismus 
Volhy: voda je všudypřítomná a postavy neustále chodí po ošid ných 
dřevěných chodnících, jako by byly v Benátkách v době acqua alta. 
To vytváří fascinující vizuální efekty s jejich neustále se měnícími 
odrazy mihotající se vody na zadní stěně.“ 

The Bulletin, Marcel Croës

/ Patricie Částková /

Je v ní mnoho tklivého, slovansky 
měkkého; hlubeň citová! Kéž by se 
mi podařilo nalézti pravého výrazu, 
stejně hlubokého!

Leoš Janáček

×

Vlastníkem licence je opera
Vlaanderen Antverpy/Gent



Leoš Janáček:
Její pastorkyňa     jd
Horší šrám na duši než na tváři. Nejslavněj-
ší Janáčkova opera pouze v jediném bloku 
v této sezoně. Jako Laca Jaroslav Březina, 
který za tuto roli získal cenu Thálie 2015.
2016: 10. 9. / 14. 9. / 18. 10.

Georges Bizet:
Carmen     jd
Svoboda v lásce, nebo smrt! Střet rozdílných 
světů Josého a Carmen vede k totální de-
strukci obou. V druhém bloku sezony jako 
Carmen nově Václava Krejčí Housková.
2016: 16. 9. / 18. 9. / 28. 9.
2017: 9. 3. / 11. 3. / 14. 3.

Oskar Nedbal:
Polská krev     jd
S jednou ženou rady vím si, ale dvě... Slavná 
česká opereta o napravení marnotratníka.
2016: 17. 9. / 20. 10. / 21. 10. / 26. 10. / 
 28. 11. / 26. 12.
2017:  3. 3.

Giuseppe Verdi:
La traviata     md
Evergreen mezi italskými operami o lásce, 
kterou přemohla až smrt.
2016: 30. 9. / 9. 11.
2017: 27. 4. / 17. 5.

Leoš Janáček:
Káťa Kabanová     jd
premiéra
Poetická inscenace slavného režiséra 
Roberta Carsena vstupuje na jeviště 
Janáčkova divadla.
2016: 7. 10. / 9. 10. / 28. 10. / 21. 11. /
 22. 11.

Béla Bartók / Arnold Schönberg:
Modrovousův hrad / Očekávání     jd
premiéra
Touha znát se může snadno stát zkázou. 
Návrat režiséra Davida Radoka na brněnské 
jeviště ve strhující inscenaci, která spojí oba 
příběhy v jeden.
2016: 15. 10. / 16. 10. / 23. 10. / 30. 10.

Vít Zouhar, Tomáš Hanzlík:
La Dafne     dr
Uprostřed svitu svíček se přeneste s inter-
prety doprostřed báje o marné lásce boha 
Apollona k nymfě Dafné.
2016: 24. 10. / 25. 10.
2017: 18. 4. / 23. 4.

Giuseppe Verdi:
Nabucco     jd
Opera o touze po svobodě. Jeden z nejpopu lár-
nějších titulů na repertoáru brněnské opery.
2016: 29. 10. / 20. 11. / 2. 12.
2017: 4. 3.

Opera od nové
sezony hraje
blokově!

Chceme vám nabídnout co nejvyšší uměleckou kvalitu, a proto od sezony 2016/17 
budeme hrát většinu představení v tzv. blocích. 

Nasazení jednotlivých titulů nikoliv průběžně v celé sezoně, ale v kratším 
časovém období, je osvědčený model v renomovaných zahraničních operních 
domech. Protože nesázíme na kvantitu, ale na kvalitu, rozhodli jsme se od sezony 
2016/17 také přejít na tento model, který s velkým úspěchem již v NdB vyzkoušel 
baletní soubor.

Aby se vám v novém systému snáze orientovalo a nepromeškali jste žádnou 
oblíbenou operu, připravili jsme pro vás přehled všech operních titulů v sezoně 
2016/17 s termíny jejich uvedení. 
Budovu Janáčkova divadla čeká rozsáhlá rekonstrukce, a některé tituly tak budou 
mít v této sezoně pouze jediný blok představení. Proto tužku a kalendář do ruky, 
ať vám neuteče nic zajímavého!
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Bedřich Smetana:
Hubička     jd
Co se stane, když se do sebe zamilují dva 
stejně tvrdohlaví a neústupní lidé? 
2016: 2. 11. / 3. 11. / 19. 11.

W. A. Mozart,
v úpravě Eberharda Streula: 
Papageno hraje
na kouzelnou fl étnu     dr
Pomozte Papagenovi na dobrodružné výpra-
vě najít princeznu Paminu a získat Papagenu.
2016: 4. 11. / 12. 11. / 3. 12. / 4. 12.
2017: 22. 6. / 23. 6.

Giacomo Puccini:
Tosca     jd
Umění a lásce obětovala vše a nakonec jí 
zbyla jen samota a smrt. Tosca a Maria Ca-
llas, dva tragické osudy, které se protnou 
v jediném okamžiku.
2016: 6. 11. / 8. 11. / 13. 11. / 29. 12.
2017: 17. 3. / 18. 3.

Bohuslav Martinů / Henry Purcell:
Epos o Gilgamešovi / Dido a Aeneas     jd
Proč člověku není dána nesmrtelnost a proč 
ztrácíme ty, jež milujeme. Starověké mýty 
v interpretaci Bohuslava Martinů a Henryho 
Purcella v jediném bloku sezony.
2016: 15. 11. / 16. 11. / 18. 11.

Giuseppe Verdi:
Aida     jd
Je důležitější láska, nebo povinnost k vlasti? 
Výpravná inscenace jedné z nejznámějších 
Verdiho oper.
2016: 25. 11. / 1. 12.
2017: 21. 1. / 10. 4.

Antonín Dvořák:
Čert a Káča     md
premiéra
Kdo přijde do pekla? Soubor opery se vrací 
do Mahenova divadla a s ním přijde peklo pro 
celou rodinu!
2016: 10. 12. / 11. 12. / 22. 12. / 30. 12.
2017: 2. 4. / 4. 4. / 4. 5. / 14. 6.

Leoš Janáček:
Věc Makropulos     jd
Nesmrtelnost je prokletí. Vynikající inscena-
ce Davida Radoka se švédskou sopranistkou 
Annalen Persson v hlavní roli. Jen dvě před-
stavení v sezoně!
2016: 19. 12. / 20. 12.

Bohuslav Martinů:
Hry o Marii     jd
Čtyři hry, čtyři podobenství o hříchu a vy-
koupení. Jen dvě představení v sezoně!
2016: 16. 12. / 27. 12.

Wolfgang Amadeus Mozart:
Don Giovanni     md
Slavná opera oper o potrestaném hříšníkovi 
nově v Mahenově divadle.
2017: 3. 1. / 13. 1. / 6. 4. / 11. 4.

Marko Ivanović:
Čarokraj     jd
V Brně se objevil vstup do tajemné říše 
obývané bájnými bytostmi! Rodinná operní 
expedice.
2017: 7. 1. / 8. 1. / 15. 1.

Antonín Dvořák:
Rusalka     jd
Jímavé tajemství zrady, lásky a odpuštění.
2017: 11. 1. / 18. 1.

Bedřich Smetana:
Prodaná nevěsta     jd
Dostane Jeník svou milou Mařenku a 300 
zlatých navrch? Vtipná inscenace Ondřeje 
Havelky se skutečným provazochodcem!
2017: 24. 1. / 28. 1. / 30. 1.

Amilcare Ponchielli:
La Gioconda     jd
premiéra
Smrt v Benátkách. Italská grand opera v tom 
nejlepším slova smyslu!
2017: 4. 2. / 5. 2. / 7. 2. / 11. 2. / 14. 2. / 
 16. 2. / 8. 4.

Gioachino Rossini:
Lazebník sevillský     md
Láska, lsti a intriky. Mazaný lazebník neztratil 
za 200 let své existence nic ze svého šarmu 
a hudebních půvabů.
2017: 10. 2. / 7. 4. / 27. 6. / 28. 6.

Kaija Saariaho:
Láska na dálku     jd
česká premiéra
Kdysi dávno na jihu Francie žil trubadúr 
a opěvoval lásku k neznámé dámě. Opera sou-
časné fi nské skladatelky inspirovaná písněmi 
největšího z trubadúrů Jaufrého Rudela.
2017: 24. 3. / 26. 3. / 28. 3. / 30. 3. / 
 31. 3. / 5. 4.

Thomas Adès:
Powder Her Face     dr
Skandál v životě i na jevišti! Opera součas-
ného britského autora, inspirovaná životem 
vévodkyně z Argyllu.
2017: 3. 5. / 9. 5. / 20. 5. / 30. 5.

Gioachino Rossini:
Hrabě Ory     md
premiéra
Když si chlípný hrabě umane, že se dostane 
k dámě svého srdce, je ochoten se převlék-
nout i za jeptišku. Rossini ve své nejlepší 
formě! 
2017: 26. 5. / 28. 5. / 1. 6. / 2. 6. / 11. 6.

→
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I balet hraje 
v blocích!

Po úspěšné loňské baletní sezoně, která ukázala, že rozhodnutí hrát v blocích bylo 
správné, začínáme historicky druhou sezonu v tomto typu hraní. Děkujeme všem našim 
divákům za to, že přijali tento systém bez zásadních výhrad, a věříme, že si užívají i jeho 
nesporných výhod. Prostudujte si prosím pozorně naši nabídku pro sezonu 2016 / 17. 
Těšíme se na setkání s vámi při představeních Baletu NdB.

Labutí jezero
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Chvění     jd
premiéra
Nejvýraznější český choreograf současnosti 
Petr Zuska vytvořil pro Balet NdB původní dílo 
Chvění, které, jak podotýká sám choreograf, 
není příběhem. Je spíše symbolickým obrazem, 
jakousi básní beze slov. Chvění je synonymem 
života, říká Petr Zuska, ale může přerůst v ze-
mětřesení, které nás smete jako lavina.
2016: 10. 11. / 11. 11. / 12. 11. / 26. 11.
2017: 27. 3. / 6. 4. / 7. 4.

Spící krasavice     md
premiéra
Více než sto let chodí generace diváků obdi-
vovat kouzelný příběh na motivy známé po-
hádky o Šípkové Růžence Charlese Perraulta, 
příběh princezny Aurory a prince Désiré, nad 
jejichž osudy svádí boj síly dobra a zla, las-
kavá Šeříková víla a zlá Carabosse. Nádherná 
hudba Petra Iljiče Čajkovského, geniální cho-
reografi cká kompozice Maria Petipy spolu 
s pohádkovou výpravou a výkony našeho 
sboru a sólistů slibují vrchol baletní sezony 
již na jaře.
2017: 22. 4. / 23. 4. / 28. 4. / 29. 4. /
 5. 5, / 6. 5.

Labutí jezero     jd
Nejslavnější klasický baletní titul Labutí 
jezero, nesmrtelný příběh mladého prince 
Siegfrieda a princezny Odetty zakleté v la-
buť, je pro mnohé diváky přímo synonymem 
slova balet. Tento baletní klenot s geniální 
Čajkovského hudbou, bohatou kostýmní 
a scénickou výpravou uvádíme v tradiční 
choreografi cké koncepci Maria Petipy a Lva 
Ivanova. 
2017: 14. 1. / 20. 1. / 25. 1. / 8. 2. / 17. 2.

Black and White     md
Moderní verze klasiky − nejznámějšího z Čaj-
kovského baletů − Labutího jezera v choreo-
grafi i Mária Radačovského nabízí jiný úhel 
pohledu, popírá veškeré tradice spojené 
s klasickým titulem jako pohybový slovník, 
vizuální stránku inscenace nebo dramaturgii. 
Skvělé výkony sólistů byly oceněny nomina-
cemi na Cenu Thálie. 
2016: 16. 9. / 17. 9. / 4. 10. / 16. 10.
2017: 10. 1. / 31. 1. / 1. 2. / 14. 2.

Sněhurka a sedm trpaslíků     jd
Klasická baletní pohádka na motivy literární 
předlohy slavných bratří Grimmů, inspirova-
ná také fi lmovým zpracováním Walta Disney-
ho. S brněnským baletním nastudováním se 
již více než tři desetiletí setkávají generace 
těch nejmladších diváků. Pohádková stálice 
na brněnském divadelním nebi.
2016: 1. 10.
2017: 15. 3. / 1. 4.

Louskáček     jd
Neodmyslitelnou součástí vánočního reper-
toáru našeho divadla je pohádkový balet 
Petra Iljiče Čajkovského Louskáček. Jde 
o inscenaci přenesenou z kanadské baletní 
scény Les Grands Ballets Canadiens v Mont-
realu, která ohromuje diváky svou vizuální 
bohatostí, krásou kostýmů i oslnivou scéno-
grafi í, skvělými výkony tanečníků profesio-
nálů i malých dětí a nádhernou Čajkovského 
hudbou.
2016: 30. 11. / 3. 12. / 5. 12. / 7. 12. /
 13. 12. / 18. 12. / 21. 12. / 28. 12.
2017: 4. 1. / 5. 1.

Game Over     md
Taneční představení, které byste v „Národ-
ním“ nečekali. S podtitulem Shořet mladý 
aneb Proti proudu uvádíme moderní taneční 
večer s choreografi emi mladých tvůrců Ada-
ma Sojky, Martina a Marka Svobodníkových. 
Je to inscenace, která nejen pohne s vašimi 
emocemi, ale poskytne i významné podněty 
k zamyšlení. Již dvě sezony přitahuje mladé 
publikum, oceňují ji ale i milovníci klasiky.
2017: 21. 5. / 27. 5. / 17. 6. / 18. 6.

Edith, vrabčák z předměstí     md
Inscenace mapuje v několika epizodách život 
slavné francouzské šansoniérky a snaží se 
přiblížit divákovi fenomén jménem Edith Piaf. 
V tanečním muzikálu v choreografi i a režii 
Libora Vaculíka doslova září zpěvačka Rad-
ka Fišarová, která všechny šansony zpívá 
ve francouzském originále. 
2017: 25. 2. / 26. 2. / 12. 3. / 19. 3.

Petite Mort     jd
Výjimečný moderní baletní večer, kterému 
dala jméno mistrovská choreografi e Petite 
Mort Jiřího Kyliána, nejuznávanějšího choreo-
grafa současnosti. Vedle něj uvidíte choreo-
grafi e Spolu a Beethoven Mária Radačovské-
ho a Masculine / Feminine Lukáše Timuláka 
na hudbu W. A. Mozarta, F. Schuberta, L. van 
Beethovena a dalších.
2016: 22. 9. / 23. 9.
2017: 22. 2. / 23. 2. / 2. 3. / 10. 3. /
 21. 3. / 25. 3.

Made in USA     jd
Americký večer tanečních kontrastů s ná-
zvem Made in USA nabízí tři mimořádná díla, 
tři choreografi cké osobnosti − Serenade 
George Balanchina, Sofa Oliviera Weverse 
a Lunar Sea-Noire Blanc Mosese Pendletona. 
Klasická estetika baletních sukní, hravá mo-
derní neoklasika, luminiscentní oživlé sochy 
vytvářející ohromující vizuální efekty, které 
vás zvednou ze sedadel. 
2016: 22. 10. / 25. 10.

Kontrasty     dr 
Tři současné taneční miniatury choreografů 
Markéty Habalové, Dana Datcu a Jana Fous-
ka uvádějí na scénu Reduty taneční grotesku 
z hráčského doupěte, moderní choreografi c-
ké uchopení fi losofi ckého tématu vnímání 
krásy i závažný a tragický obraz z ne tak 
vzdálených našich národních dějin. Rhapso-
dy in Blue, Obliviously Aware, Lidice − malé 
formy v divadle Reduta. 
2017: 2. 5. / 3. 5. / 15. 6. / 16. 6.

×
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Chvění
Každý máme uvnitř nějaké to chvění,
Vladimír Holan ve své básni říká,
že „co je bez chvění, to není pevné“. 

Petr Zuska / tanečník, choreograf
Petr Zuska je tvůrce evropského formátu, v českém tanečním kontextu zosobňuje 
výjimečného choreografa, který spolupracuje s významnými světovými baletními soubory. 
Jako tanečník vždy představoval dynamického, charakterního interpreta s mimořádnou 
vnímavostí pro choreografův záměr, tvárného k rozličným choreografi ckým pohybovým 
slovníkům. Ve svých dílech využívá širokou škálu tvůrčího rukopisu od neoklasického 
stylu, přes inovativní přístup k moderní tvorbě, až po dějový balet. Jako málokdo z tvůrců 
dokáže vložit do svých děl humor, vtip a nadsázku. Jeho inscenace jsou promyšlené, 
odrážejí svět symbolů či archetypů, duchovní otázky i morální principy.

text: Karel Littera
foto: Jakub Jíra

Chvění v baletním studiu – Nelka Lazović, Ivona Jeličová, Arthur Abram.
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S Petrem Zuskou jsem se osobně poprvé se-
tkal při práci na baletu Zvoník od Matky Boží 
začátkem devadesátých let. Choreografi e 
Libora Vaculíka dala mladému interpretovi, 
tehdy sólistovi baletu ND v Praze, vyniknout 
všem jeho přednostem a dovednostem. Jeho 
pro mne nezapomenutelný Quasimodo se 
svým nejen úctyhodným tanečním, ale i he-
reckým a akrobaticko-gymnastickým výko-
nem, kdy šplhal a doslova kaskadérským 
způsobem se pohyboval po vysoké ocelové 
konstrukci představující katedrálu, bral všem 
lidem na scéně, v zákulisí i v publiku dech. 
Od té doby samozřejmě uběhlo mnoho vody 
v řece času a Petr Zuska má již za sebou 
bohatou interpretační a choreografi ckou 
kariéru. Ta druhá samozřejmě na rozdíl od té 
první nekončí, ba dá se říci, že kulminuje, 
a tak v současnosti náš nejvýraznější český 
choreograf pracuje opět po dvanácti letech 
s brněnským baletem na svém novém pů-
vodním tanečním díle Chvění.

Casting
Slunné dubnové dopoledne. Pomalu končí 
baletní trénink a na tanečnících je vidět, 
že je dnes něco čeká. Někteří jsou trošku 
nervózní, na jiných je znát, že se malinko 
šetří. Mají totiž před sebou náročný casting 
na nový balet, v němž si choreograf vybere 
základní obsazení pro své nové dílo − sólisty 
i sbor. Začínáme. Dopoledne je rozděleno 
na dvě zkoušky, zvlášť pro muže a ženy. Chví-
li přihlížím začátku zkoušky s dámskou částí 
souboru, choreograf sám předvádí krokové 
vazby, vysvětluje pomalu a trpělivě dynami-
ku, pocity. Opouštím baletní sál a opět se 
vracím chvíli před koncem zkoušky. Jsem pře-
kvapen a okouzlen. Tanečníci jsou nezvykle 

tiší a velmi soustředění. Vidím téměř hotový 
tvar krátké choreografi cké sekvence inter-
pretované přesně, dynamicky a s výrazem. 
I když je to „jen“ casting, Petr Zuska opakuje, 
vysvětluje, zastavuje hudbu po pár taktech 
a znovu vrací skupinu či jednotlivce, ukazuje 
dynamické detaily a neoblomně na nich trvá. 
Mimoděk se mi v paměti vynoří Petrova slova 
z jednoho rozhovoru s Ninou Vangelli, kdy 
hovoří o dynamice v interpretaci: „... Nejde 
o gesta, nejde o nějakou posunčinu, jde 
o momenty zastavení, kdy nějaký pohyb 
zrychlíte, abyste ho následně mohla zadržet. 
To jsou strašně důležité věci pro každého 
tanečníka. Já jsem nikdy nebyl Princ v Labu-
tích jezerech, moje doména byla v dynamice. 
Já tomu říkám, že tahám za nitky divákových 
emocí, a přesně vím jak…. Jde tu o celkový 
interpretační přístup, o to, jak reaguji na hud-
bu, jakou energii do pohybů vkládám, abych 
vytvořil dynamiku a mnohovrstevnost taneč-
ního výrazu.“ Přesně to, co si ověřil na sobě 
jako interpret, nyní vyžaduje po svých taneč-
nících. Uvědomuji si, že jsem jej léta neviděl 
pracovat přímo na sále a nyní přede mnou 
stojí silná a zkušená choreografi cká osob-

nost, která přesně formuluje své požadavky 
a ze které vyzařuje charisma, jistota a auto-
rita. Pro mne je to skvělý zážitek a v duchu 
lituji, že diváci nemohou být někdy přítomni 
tomu procesu, který předchází uvedení před-
stavení na scénu. Namáhavý fyzický výkon, 
obrovský výdej vnitřní energie, pot, emoce 
a vyčerpání, to je směs, která je přítomna 
dennodenně na každém baletním sále, zvláš-
tě v době zkoušení nové premiéry.

Zkoušky
Do divadelních prázdnin zbývá měsíc a vzhle-
dem k tomu, že Chvění je baletem, který je 
kreací pro náš soubor, vyžaduje tento proces 
daleko více času než premiéra již vytvoře-
ného díla. Zkoušky jsou v plném proudu, je 
třeba využít každý den, každou hodinu v už 
tak nabitém provozu souboru. Na sále je 
dnes i kostýmní výtvarnice Kateřina Štef-
ková, čerstvá držitelka Českého lva 2016 
za kostýmy ve fi lmu Sedmero krkavců, která 
bude s Petrem Zuskou spolupracovat poprvé 

na obzoru   balet

Petra Zusky

→



právě na Chvění. Vidím zájem, s jakým sledu-
je zkoušku se sólisty. Její výtvarné předsta-
vy se pak po konzultacích s choreografem 
zhmotní ve výtvarném návrhu a posléze 
na tělech tanečníků. 

Po premiéře triptychu Kontrasty v diva-
dle Reduta 10. června je soubor opět k dis-
pozici choreografovi. Petr Zuska nyní zkouší 
první část baletu na závažnou hudební před-
lohu Henryka Góreckého. Hudbu není snadné 
dostat pod kůži, tanečníci počítají, choreogra-
fi e i hudba plynou. Poprvé vidím choreografa 
v jeho „emotivně-dynamické“ poloze, nespo-
kojenost dokáže dát někdy silně najevo… 

Než se celý, více než z poloviny interna-
cionální soubor baletu NdB rozjel na prázd-
niny, byla část Chvění již hotova. K rozpra-
cované choreografi i se pak balet opět vrátí 
začátkem sezony. A než z Brna odjel i Petr 
Zuska, musel jsem jej pro čtenáře Divy lehce 
vyzpovídat: 

V Brně nejsi poprvé… máš vzpomínky, 
vztah k Brnu? Co se ti ve spojitosti 
s Brnem vybaví?

V Brně jsem několikrát hostoval jako choreo-
graf, ale mé první a asi nejsilnější vzpomínky 
jsou spjaty s obdobím poloviny 90. let, kdy 
jsem zde hostoval jako interpret role Quasi-
moda v Notre Dame de Paris.

Občas to bylo tak, že jsem dorazil 
do Brna na večerní sólovou zkoušku, poté 
jsem s některými zdejšími kolegy strávil ce-
lou noc v baru. Ráno jsme šli rovnou na tré-
nink, po kterém byla projížděčka celého bale-
tu. Odpoledne trochu odpočinku a večer toto 

supernáročné představení. Následující noc 
to probíhalo stejně jako tu předchozí a ráno 
jsem jel jedním z prvních autobusů zpět 
do Prahy. Tam mě čekala projížděčka a večer 
představení – opět hlavní role. No, nějakým 
zázrakem jsem to Brno vždycky přežil a bylo 
to moc fajn.

Jak to představení, tak všichni zdejší 
kolegové, se kterými jsem byl na jevišti, ane-
bo i v tom baru.

Zpět do současnosti. Vytváříš znovu 
po dvanácti letech pro brněnský 
soubor původní balet. Vychází tvoje 
Chvění z osobního pocitu? Zažíváš ho?

Každý máme uvnitř nějaké to chvění. Chvění 
je ale i všude kolem nás, mezi lidmi, mezi 
věcmi, všude v přírodě, ve vesmíru a což 
teprve náš nový svět IT?!

Vladimír Holan ve své básni říká, že 
„co je bez chvění, to není pevné“. Myslím, že 
tady jde také krom jiného o jistou metaforu 
všeobecné nutnosti pochybností a nejistoty. 
Věci, které za to stojí a mají smysl, jsou chtě 
nechtě spojeny s nejistotou a pochybností. 
Člověk, který o ničem nepochybuje a je si 
naprosto jistý, je vlastně mrtvý. Proces ustr-
nul, zkameněl. 

Dá se tedy říci, že chvění je synonymem 
života, a to i s vědomím, že nedílnou součás-
tí života je i smrt. A tady jsme blízko tématu 
Goreckého 3. symfonie. Milionů lidí v plyno-
vých komorách, milionů matek ztrácejících 
své děti… Marie a Ježíš.

Globální události, které zažíváme dnes, 
jsou pochopitelně stále ničím ve srovnání 

Dá se tedy říci,
že chvění
je synonymem života...
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s výše zmíněnými tragédiemi, ale se zdravým 
stavem mají pramálo společného. 

Holan ve své básni pokračuje: „List 
nemusí Tě Bože prosit o nic. Dal jsi mu růst 
a on to nepokazil… Ale co já?“

A přesně takhle se ptám často já sebe. 
A jistě zdaleka nejsem jediný. No, a jsme zas 
u toho chvění. Možná, že celé představení je 
tak trochu o té Holanově otázce.

Hudba – Gorecki, Pavlica – to je dost 
ostré spojení, jak jsi k němu dospěl? 
Co bylo dřív, myšlenka, téma nebo 
hudba?

Goreckého hudbu znám dobře. Na některá 
jeho díla jsem měl možnost tančit a 3. sym-
fonie mě fascinuje již asi dvacet let. Do této 
chvíle jsem se jí však ještě nedotkl. Naopak 
s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem jsme v mi-
nulosti už leccos společně podnikli. Bylo to 
vždy velice příjemné jak z uměleckého, tak 
lidského hlediska. 

Ano, spojení je to po hudební stránce 
značně kontrastující, což je vlastně i část 
dramaturgického oblouku celé věci. A jestli 
byla dříve slepice, nebo vejce se mne, prosím, 
v tomto případě neptej. Vlastně to s určitostí 
nemohu říci. Nejspíš se ta slepice s vejcem 
vzali za ruce a šli. („Za ruce“ je zde pochopi-
telně míněno obrazně. Kde by je vzali?)

Nelákalo tě udělat v Brně 
dějový balet?

Ale ano, i alternativy nějakých známých 
titulů a dějových baletů jsem měl na mysli. 
Nakonec jsem se však rozhodl pro ryze au-
torský projekt Chvění. Zčásti jistě i proto, že 
v rámci celovečerních baletů jsem v nedávné 
minulosti v Praze udělal Romea a Julii a po-
sléze Louskáčka a teď jsem se chtěl vydat 
jinou, možná i trochu svobodnější, méně 
narativní cestou.

Prostor Janáčkova divadla je největší 
jeviště v České republice, jak jej spolu 
s výtvarníky vnímáš, využiješ jej 
cele…?

Nevím, co máš na mysli slovem „cele“. No, 
vzduchem lítat nikdo nebude, ale právě ten 
úžasný prostor s velkým „P“ chceme se scé-
nografem Honzou Duškem nechat dostateč-
ně zahrát samotný, nezastavovat jej objekty, 
neomezovat ho. V Mahence bych jistě vytvo-
řil něco úplně jiného.

Přeci jen Balet Národního divadla 
v Praze je na tvůj choreografický styl 
zvyklý. Jak se s ním ale vypořádávají 
naši tanečníci? Co ve svých 
choreografiích považuješ za klíčové 
z hlediska interpretace?

Samozřejmě určitý rozdíl je cítit. Tanečníci 
mého souboru mají v tělech letité zkuše-

nosti mnoha různých stylů, měli možnost 
pracovat s mezinárodní plejádou choreogra-
fů, tedy zdaleka nejen se mnou. Jsou velice 
univerzální.

Tak tomu v Brně zatím ještě není, ale 
tanečníci jsou při věci, cítím snahu, motivaci 
a radost z práce. Jsou to profíci a někteří 
kvalitativně na evropské úrovni. V Brně jsem 
se cítil při práci vždy dobře. Ani tentokrát to 
není jiné. A jaké věci jsou pro mne u inter-
preta klíčové?

No, zřejmě nic převratně nového. Určitě 
technika, dynamika, plasticita, muzikalita, 
citlivost a osobní charisma. Určitá dávka 
vlastní kreativity také není k zahození.

Blíží se konec tvého úspěšného 
dlouholetého působení v Národním 
divadle. Kam povedou tvé kroky? 
Budeš se věnovat tvorbě, dáš si 
pauzu, vezmeš na sebe další břímě 
šéfovství…?

Ano, kam povedou mé kroky, čili QUO VADIS?! 
Všechno, co zmiňuješ, je dost možné. Tedy 
Tvorba, Pauza i Šéfovství. Některé věci jsou 
takříkajíc „v jednání“, ale jak se to celé ještě 
vyvine, je ve hvězdách. Budu se snažit spo-
léhat na svůj instinkt.

Petr Zuska vystudoval choreografi i a režii neverbálního divadla 
na HAMU (1994). Svou profesionální dráhu začal v Pantomimě Ladislava Fial-
ky v Divadle Na Zábradlí (1987–1989). Významnou fází v jeho kariéře se stalo 
angažmá v Pražském komorním baletu (1989–1992). V letech 1992 až 1998 
působil jako sólista Baletu Národního divadla v Praze. V roce 1998 přijal an-
gažmá v Mnichovském baletu a v roce 1999 nastoupil do baletního souboru 
divadla v Augsburgu. Sólistou Les Grands Ballets Canadiens v Montréalu se 
stal v roce 2000. Během své taneční kariéry vystoupil nejen v baletech kla-
sického repertoáru, ale především v dílech renomovaných současných tvůrců; 
z Čechů Jiří Kylián, Pavel Šmok či Libor Vaculík, ze zahraničních pak Alvin 
Ailey, Gerhard Bohner, Robert North, Mats Ek, Hans van Manen, Christopher 
Bruce, Ohad Naharin, Nacho Duato, Itzik Gallili… 

V roce 2002 se stal Petr Zuska uměleckým šéfem Baletu Národního 
divadla v Praze. Jako choreograf vytvořil více než padesát inscenací pro za-
hraniční i domácí soubory: Hamburg Ballett, Ballett Augsburg, Semperoper 
v Drážďanech, Lotyšskou národní operu v Rize, Mariinské divadlo, Králov-
ský dánský balet, Ballett Deutsche Oper am Rhein, West Australian Ballet 
v Perthu, Finský národní balet, Les Ballets de Monte-Carlo, Boston Ballet, 
Balet Národního divadla v Praze a Brně, Laternu magiku, Pražský komorní 
balet a Bohemia Balet – soubor Taneční konzervatoře hl. m. Prahy. 

Za svou interpretační práci a choreografi ckou tvorbu získal řadu prestiž-
ních ocenění, jako jsou Cena Thálie (1993 a 1997), Prix Dom Perignon (1999), 
cena Originální choreografi e v Soutěžní přehlídce moderního tance (2006, 
2008), cena Nejlepší choreografi e roku 2002, Cena Českého literárního fon-
du (1993), Cena Opery Plus (2014) atd.
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Věci, které za to stojí 
a mají smysl, jsou 
chtě nechtě spojeny 
s nejistotou a pochybností. 
Člověk, který o ničem 
nepochybuje a je si 
naprosto jistý, je vlastně 
mrtvý. Proces ustrnul, 
zkameněl.



Premiéra 27. října 2016 v divadle Reduta

Kouzelný vrch
režie: Barbara Herz

Thomas Mann, Barbara Herz

foto: Ivan Pinkava

„Jako by těch sedm týdnů, 
které strávil u toho spolku tady 
nahoře, bylo jen sedm dnů...“
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Thomasi Mannovi
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Vážený a milý pane Manne,

obracím se na Vás, abych se vyznal. Píši Vám z nesmírné, dost možná 
nepřekonatelné dálky, a tak spíš pro sebe než pro Vás. Je to pošetilé 
a trochu i troufalé, snad mi to ale – jako dávný přítel pošetilosti, pí-
šící ve své stále rychlejší a krutější době rozsáhlé, ušlechtilé romány, 
v nichž lze i dnes žít − odpustíte.

 Branou do Vašeho epicky prostranného světa mi byla ona raná 
novela o umělectví Tonio Kröger (1903): se zaníceností svých sedm-
nácti let jsem ji četl znovu a znovu – a dodnes jsem schopný odříkat 
zpaměti několik jejích pasáží, četl jsem ji a začínal se brát na milost, 
získával úctu k sobě samému, pramenící z hrdého pocitu „chůze 
v hluboko prošlapaných stopách“.

 A zašel-li jsem v nich později daleko, k pocitu nadřazené výluč-
nosti, k falešné ironii, s níž jsem budoval propast mezi sebou a dru-
hými, byl jste to opět Vy, pane Manne, kdo mě svým dílem posledním, 
potemnělým Doktorem Faustem (1947), po staroněmecku ujistil, že 
ďábel se nerodí v pekle horoucím, nýbrž právě v chladu této propasti, 
Vy jste to byl, kdo mi dal pocítit zahanbení a úctu před prostou paní 
Schweigestillovou a její životní sumou: „Ale pořádné lidské porozumě-
ní, to věřte, stačí na všechno!“

 Mezi oběma jmenovanými díly se pne téměř celý Váš tvůrčí 
život. I další jeho výsledky provázejí, jak věřím, životem nejen mě. 

 K Vašemu pozoruhodně sevřenému dílu, cele napřenému k „se-
veru, etice, hudbě a k humoru“, vzhlížím jako k výsledku celoživotního 
boje o zdolání několika zásadních témat: lásky, touhy, smrti a nad ní 
triumfujícího rozumu.

 To Vy jste mě za zvuku Wagnerovy hudby, častého hudebního 
pozadí Vašich děl, jako první uvedl do učení Nietzscheho a Schopen-
hauera. Svým zájmem o ně jste mě podnítil k četbě studií Sigmunda 
Freuda, románů Theodora Fontana, Fjodora Michaljoviče Dostojevské-
ho, dramat Schillerových a Goethových.

 Právě Vy, v letech 1938−1945 exulant a ztělesnění německého 
svědomí, v době poválečné pak příčina, z níž i válkou nejstiženější 
museli vytrvat v lásce k tomu dobrému, co Německo světu přineslo, 
jste mě padesát let po své smrti přivedl k zájmu o jazyk a kulturu své 
země. 

 Dodnes jste mi vzorem génia pevně stojícího, sebou vládnoucí-
ho: Formulování, ona přední činnost spisovatelova, nebyla ve Vašem 
podání nevyzpytatelně eruptivní. S německým smyslem pro řád jste 
vyměřil osvobodivým silám svého genia prostor v každodennosti, 
zařadil je trvale v chod svého života.

 Byl jste mistrem slova a postižení − formulace; vládl jste objek-
tivizující, osvobodivou mocí, pro niž se k Vám poznovu utíkám.

 Byl jste dalek básnické autostylizaci: Nemlžil, nehalil jste svou 
tvorbu v tajemný opar božského vytržení a inspirace. Proti zvyku jste 
o ní mluvil otevřeně, s věcností, jež popuzovala blouznivce a probou-
zela sympatie „lidí středu“, měšťanstva, z něhož a o němž jste psal. 
Opustiv romantickou autostylizaci, došel jste jako literát s potřebou 
legitimovat vlastní existenci k legitimizaci celé soudobé literatury: 
vrátil jste jí poctivost a tím i společenskou úctu.

 A já musím zase jednou splácet: uctít Vás, pracovitého ironika 
pevného postoje a sebevlády, mistra formulace, na desetiletí mi vzdá-
leného učitele. Jak jinak to učinit než spoluprácí na inscenaci jednoho 
z Vašich největších děl, aktuálnějšího než kdy dřív? Mluvím, jak asi 
tušíte, o Kouzelném vrchu (1924).

 Tento Váš román není jen překrásným příběhem dospívání jed-
noho zpovykaného ,„obyčejného, leč milého“, chlapce v muže. Nelíčíte 
sedm let Hanse Castorpa v alpském sanatoriu Berghof jen tak, pro 
naši zábavu – aus lauter Jux und Tollerei. 

 Varujete nás jím před berghofovským životem „v horizontální 
poloze“ – životem bez transcendence, nečinným a cynicky shlížejícím 
na svět, jenž jako by se ho netýkal. Krok za krokem nás vedete k po-
znání, že Berghof je všechno, jen ne sanatorium pro léčbu plicních 
nemocí. 

 Vždyť proč mluvit o léčbě, když téměř nikdo z tamních pacien-
tů nechce být vyléčen? A proč o plicích, jde-li o ty nejméně? Trpí-li 
postavy Vašeho románu nějakou nemocí, je jí panický eskapismus. 
Nemoc dneška, jež zachvacuje i nás.

 Nejste však s věcí hotov tím, že stanovíte diagnózu, pídíte se 
po příčinách naší nemoci a docházíte k logickému zjištění: „...vyslo-
vujeme domněnku, že by Hans Castorp lhůtu původně stanovenou 
pro pobyt u těch tady nahoře nebyl přetáhl až do právě dosaženého 
bodu, kdyby se mu bylo z hlubin času dostalo o smyslu a účelu život-
ní služby nějaké uspokojivé odpovědi.“

 A Vaše prognóza? Alpsky mrazivá. Ať už se od obtížného hle-
dání „smyslu a účelu životní služby“ utíkáme k čemukoli (a že dnes 
máme na výběr z mnoha sanatorií, z nichž některých byste se, nepo-
znav kouzla virtuality, ani nenadál!), je absurdní domnívat se, že světu 
a zodpovědnosti plynoucí z našeho bytování v něm, utečeme. Svět, 
jenž necháme napospas sobě samému, si nás najde ve své nejpotvor-
nější podobě a vystaví nám za pobyt v sanatoriu vysoký účet. Vaše 
postavy za eskapismus zaplatily první světovou válkou, čím zaplatí 
naše generace? 

 Slibuji Vám, pane Manne, že všichni učiníme maximum, abychom 
se Vašemu románu – jako alpskému velikánovi svého druhu – na jeviš-
ti divadla Reduta v říjnu alespoň přiblížili. Vy nám prosím držte palce, 
ať si nás najdou diváci, pro něž divadlo není jen dalším sanatoriem, 
ale právě vzrušující cestou ke světu. 

Váš Martin Sládeček

×



Start nové divadelní sezony 
zpravidla bývá příležitostí ob-
měnit divadelní kolektiv a ne-
jinak je tomu letos i u nás, 
v činohře Národního divadla 
Brno. S velkým potěšením ale 
oznamuji, že soubor naštěstí 
nikdo neopouští, naopak bude 
doplněn o nanejvýš talentované 
trio, jež čítá dva šarmantní zte-
pilé muže rozdílných typů a jed-
nu dívku intenzivních půvabů, 
jež jistě nejedno srdce nadšeně 
rozbuší. Všichni tři se již na je-
vištích Národního divadla Brno 
v minulé sezoně představili jako 
hosté, aby v sezoně právě začí-
nající k nám vstoupili do stálé-
ho pracovního poměru.

Dámo a pánové,
představte se, prosím:

Seznamte se!
Nové tváře hereckého
souboru činohry NdB

Václav Veselý, někdejší absolvent brněnské JAMU, blahé paměti 
jeden z předních herců Vladimíra Morávka v klíčové éře Klicperova divadla 
(mj. Shakespearův Hamlet či Francek ve slavné Maryši), se na jeviště vra-
cí po dekádu trvající divadelní pauze, během níž se realizoval především 
v gastronomii. V současné době jej můžete vidět v Redutě coby Šantro-
cha v inscenaci Podezřelá krajina s anděly, Miloše Formana v Otvírání stu-
dánek Alfréda Radoka či jako dona Carlose v Donu Juanovi.

Annette Nesvadbová, 
kterou v současné době můžete obdi-
vovat coby slečnu Barboru Terebovou 
v naší scénické adaptaci Jirotkova 
Saturnina či „bohyni plodnosti“ He-
lenku v Petrolejových lampách, je ab-
solventkou pražské DAMU a ve svém 
dosavadním zkušenostním portfoliu má 
účinkování v Divadle na Vinohradech, 
Divadle Antonína Dvořáka v Příbrami, 
fi lmu Hany či televizních cyklech Život 
a doba soudce A. K. a Bohéma.

Rakovnický rodák Jan Grundman 
do tajů Thálie s vervou pronikal už během 
studia střední školy, defi nitivní herecké ost-
ruhy si poté vysloužil na JAMU. Následně se 
stal členem Divadla v 7 a půl, aby se po jeho 
zrušení až do roku 2009, kdy rozšířil řady 
„hadivadelních“ členů, věnoval práci „na vol-
né noze“. Dále byl vítaným hostem například 
ve Východočeském divadle v Pardubicích, 
ostravském Divadle Petra Bezruče nebo 
Divadle Letí. Sezonu 2015/2016 částečně 
strávil coby člen souboru Městského divadla 
Kladno, aby se po politicky vynuceném exo-
du většiny stávajícího uměleckého vedení 
vrátil zpět do náruče přístavu jménem Brno. 
V NdB jej můžete vidět v Redutě coby zed-
níka Uliho v inscenaci Kdyby, tak, a co pak 
nebo v Mahenově divadle jako Don Juanova 
sluhu Sganarela (zde v alternaci s Ondřejem 
Jiráčkem).

/ Petr KlariN Klár /
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Nová sezona nepřináší jen nový 
repertoár, ale soubory se roz-
růstají o nové členy. Ne vždy to 
jsou tváře zcela neznámé a je 
milé, když se naši oblíbení hos-
té stanou domácími. Tak tomu 
je i v případě dirigenta Rober-
ta Kružíka, sopranistky Jany 
Šrejmy Kačírkové a basbaryto-
nisty Romana Hozy, kteří roz-
šířili řady souboru Janáčkovy 
opery NdB. 

Jana Šrejma Kačírková pa-
tří k vysoce ceněným pěvkyním a své umění 
spravedlivě dělí mezi největší česká divadla. 
Od roku 2010 je sólistkou opery Národního 
divadla moravskoslezského, kde nastudovala 
např. titulní role ve třech Donizettiho ope-
rách Anna Bolena, Maria Stuarda a Roberto 
Devereux. Je také stálým hostem v pražském 
Národním divadla, kde debutovala v roce 
2010 rolí Adiny v Donizettiho Nápoji lásky, 
a jako budějovická rodačka nezapomíná ani 
na domácí scénu a pravidelně hostuje v Ji-
hočeském divadle v Českých Budějovicích. 
V loňském roce se poprvé představila na scé-
ně Slovenského národného divadla v Bra-
tislavě jako donna Anna v Mozartově Donu 
Giovannim. Její umění bylo mnohokrát oce-
něno nejen diváky, ale i odbornou kritikou. Je 
dvojnásobnou držitelkou Ceny Thálie – v roce 
2012 ji získala za ztvárnění role Julie Gouno-
dově opeře Romeo a Julie a v následujícím 
roce za mimořádný jevištní výkon v titulní 
roli Donizettiho opery Anna Bolena. Obdržela 
také čestnou cenu festivalu Opera 2013 
„Libuška“ za interpretaci Gildy ve Verdiho 
Rigolettovi. V Janáčkově opeře NdB se Jana 
Šrejma Kačírková poprvé představila jako 
Dona Anna v inscenaci Don Giovanni v minu-
lé sezoně, aby tu vzápětí ztvárnila s velkým 
úspěchem Violettu ve Verdiho Traviatě. 
V sezoně 2015/16 s námi nastudovala roli 
Micaëly v Bizetově Carmen. V nové sezoně 
ji čeká náročná role komtesy Adély v české 
premiéře Rossiniho opery Hrabě Ory.

nové tváře NdB

Nové tváře
operního souboru

Basbarytonista Roman Hoza je 
absolventem brněnské JAMU a ještě během 
studií nastudoval v brněnské opeře rozpus-
tilého Papagena v opeře pro děti Papageno 
hraje na kouzelnou fl étnu a roli Konečného 
v Janáčkově opeře Osud. Po skončení studií 
na vídeňské univerzitě se vydal do zahra-
ničního angažmá v německém Düsselfdorfu 
a také stihnul debut v pražském Národním 
divadle ve Figarově svatbě. Jsme rádi, že 
se teď vrací k nám na rodnou Moravu, kde 
ho v příští sezoně čeká spousta krásných 
rolí, jako jsou čert Marbuel, trubadúr Jaufré 
Rudel v Lásce na dálku a Raimbaud v české 
premiéře Rossiniho opery Hrabě Ory. A na co 
se těší do Brna? Nejvíc se těším na svoji 
ženu. Po relativně dlouhé době strávené 
v zahraničí budu mít konečně celou rodinu 
na dosah ruky a to se mi opravdu moc líbí. 
Profesně se potom těším na příjemný kolek-
tiv, známé prostředí divadla i celého města 
a taky na výzvy, které přináší nadcházející 
sezona v podobě krásných, náročných rolí.

/ Patricie Částková /

Dirigent Robert Kružík s brněnskou 
operou poprvé spolupracoval v roce 2014 
jako asistent dirigenta u inscenace Donizet-
tiho opery Marie di Rohan a Janáčkovy Věci 
Makropulos. Následovala pozice asistenta 
dirigenta při Hrách o Marii B. Martinů a dru-
hého dirigenta při nastudování Smetanovy 
Hubičky. Robert Kružík se stal řádným čle-
nem našeho souboru již v lednu 2016 a ještě 
během druhé poloviny sezony se podílel jako 
druhý dirigent na přípravě nových inscenací 
Carmen a Eposu o Gilgamešovi / Dido a Ae-
neas. Jeho doménou není jen opera, pravi-
delně jako symfonický dirigent spolupracuje 
s mnoha českými orchestry (např. PKF – Pra-
gue Philharmonia, Filharmonie Brno, Pražský 
komorní orchestr a Jihočeská komorní fi lhar-
monie). Mimo dirigování se věnuje již od dět-
ství hře na violoncello, pět let byl členem 
Moravského komorního orchestru, v roce 
2008 debutoval jako sólista s Filharmonií 
Brno a Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín 
a od roku 2006 je členem Matysova kvar-
teta. A na co se nejvíc těší v nadcházející 
sezoně? V příští sezóně 2016/2017 se těším 
na spolupráci s vynikajícími pěvci, režiséry 
a všemi mými novými kolegy, nejvíce se ale 
těším na nově uvedenou operu Gioacchina 
Rossiniho Hrabě Ory, kterou budu společně 
s režisérkou Lenkou Flory na konci května 
premiérovat v Mahenově divadle.
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panorama

foto: Marek Olbrzymek

Hudební nastudování: Marko Ivanović, Václav Luks
Dirigenti: Marko Ivanović, Václav Luks, Robert Kružík
Režie: Jiří Heřman

Epos o Gilgamešovi
Dido a Aeneas
Bohuslav Martinů

Henry Purcell

V sezoně 2016/17
bude inscenace uvedena
pouze ve třech představeních!
15., 16. a 18. listopadu 2016
v Janáčkově divadle.
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Hudební a divadelní dílo 
vzniká, aby zapůsobilo 
a vyvolalo emoce v divákovi, 
posluchači. Kdo se ale 
setká s dílem první, jsou 
jeho interpreti a právě jejich 
pocity a vztah k dílu ovlivní 
to, co nakonec diváci uvidí.

Henry Purcell: Dido a Aeneas,
Kateřina Kněžíková (Belinda)

Henry Purcell: Dido a Aeneas,
Martina Králíková (První čarodějnice),
Karol Bartosiński (Druhá čarodějnice/ Phoebus), 
Veronika Hajnová-Fialová (Dido),
Igor Loškár (Aeneas), Ondřej Biravský (Vypravěč),
sbor Janáčkovy opery NdB

↳

Bohuslav Martinů: Epos o Gilgamešovi
Martin Šalanda (Gilgameš – tanečník)

↳

↳
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fotoreport

Vůně starověku. Hliněné destičky – svit-
ky papyru. 

A stejné lidské hemžení, strasti, lásky 
i smutky jako dnes. 

Naděje, lidská touha po věčném životě 
a nakonec poznání, že pomalu na jedné lodi 
plujeme všichni nenávratně vstříc samotě, 
zániku a smrti.

Pro mě jedno z nejsilnějších představení 
posledních několika let.

Hana Procházková

Představa, že zpívám Epos o Gilgamešo-
vi v původní, oratorní podobě, je pro mě 
po zkušenosti s uvedením díla na operní je-
viště už téměř nemožná. Příležitost prožít si 
příběh fyzicky, ponořit se do významu a po-
chopit text se všemi možnými přesahy, které 
nám nabídlo režijní vedení, byla na jedné 
straně sice poměrně náročná, ale na straně 
druhé velice inspirativní a po letech rutinní 
práce zábavná a osvěžující. Purcellova Dido-
na přinesla vysoké nároky nejen na pěvec-
kou kulturu a kázeň, ale donutila ansámbl 
rozpomenout se na dávno zapomenutá léta 
studií, kdy bylo adeptům zpěvu vštěpováno, 
že opera není pouze poučená interpretace 
notového materiálu, ale i herectví, tanec 
a především koncentrované muzikantství. 
Za to všechno patří naší nové krásné insce-
naci, ve které jsem na jevišti skutečně ráda 
a svou krásnou práci si do detailu užívám, 
můj vřelý dík.

Leona Kyzlinková

Je to jako sen, nechá tě vzlétnout až k těm 
nejvyšším vrcholkům a pak propadat do ne-
konečně hlubokých propastí, abys pak zjistil, 
že přátelství dvou lidí je to nejcennější, cos 
kdy měl. A nakonec zůstane jen zvlněná 
hladina před lodí našeho snažení.

Petr Pytlík

Epos o Gilgamešovi

Dido a Aeneas
Bohuslav Martinů

Henry Purcell
Očima členů sboru 
Janáčkovy opery NdB.

Bohuslav Martinů: Epos o Gilgamešovi,
Jan Březina (Lovec)

Bohuslav Martinů: Epos o Gilgamešovi, 
Ondřej Biravský (Vypravěč),
sbor Janáčkovy opery NdB

↳

text: Patricie Částková
foto: Marek Olbrzymek



6 týdnů příprav + více než 450 přihlášených diváků + 1 celodenní casting 
+ 3 živé vstupy v České televizi + 4týdenní výběr finalistů + 38 hádek 
ohledně nejlepších kandidátů + 38 milých usmíření + 17 telefonátů 
+ 17 šťastných reakcí + 2 dny focení + 2 litry kávy + přes 100 kostýmů 
a rekvizit + 1 fotograf + více než 1000 snímků * nespočet krásných 
momentů = 1 divácká kampaň

text: Vít Vaněk, Martina Mužátková, Simona Luteránová
foto: Vít Vaněk, Jakub Jíra

patří našim
divákům!

Nová
sezona

Výběr kostýmů a rekvizit / fotograf Ivan Pinkava,
Simona Luteránová, Martina Mužátková

Focení vizuálu pro inscenaci Něco za něco / Ivan Pinkava, Michal Kopecký

Focení na castingu / Vít Vaněk, Marcela Konečná

↳

↳ ↳

↳

Generální
partner kampaně

Příprava a styling pro focení vizuálu inscenace
Kouzelný vrch / Martin Husárik v péči maskérky NdB
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Po dvou úspěšných sezonách, kdy jsme za-
plavili ulice našeho krásného města tvářemi 
zaměstnanců NdB, jsme se tento rok rozhodli 
obrátit pozornost k vám, milým návštěvní-
kům, protože bez vás by naše práce neměla 
smysl. Kampaní k nové sezoně tedy předsta-
vujeme nejen premiéry souborů činohry, ope-
ry a baletu, ale i 17 diváků, kterým jsme měli 
takto možnost poděkovat za jejich přízeň.

Jak to tedy celé vzniklo? Rozhodli jsme 
se uspořádat velký divácký casting „Chci 
na plakát!“, který se uskutečnil 28. dubna 
2016 v divadle Reduta. Během šesti hodin 
se ho zúčastnilo přes 350 zájemců napříč 
všemi věkovými skupinami. Měli jsme tak 
skvělou možnost poznat osobně mnohé z vás 
a dozvědět se o vás něco víc. Po celou dobu 
castingu byl přítomen náš dvorní fotograf 
Ivan Pinkava, který se stará o všechny naše 
krásné vizuály. „Pro připravovanou kampaň 
jsme hledali kohokoliv z vás, jelikož všichni 
jsme svým způsobem jedineční. Neměli jsme 
zájem o profesionální modely, ale skutečné 
a pravdivé tváře. Casting proto nebyl nijak 
omezen. Divadlo by mělo být naším zrcadlem 
a tak, jako je pestrý a různorodý jeho reper-
toár, taková by měla být i výsledná kampaň. 
Měla by být radostí pro vás i pro nás. A to 
skutečně byla!“ dodává Ivan Pinkava. 

 Z castingu vzešlo více než tisíc snímků, 
ke kterým jsme přidali téměř 400 fotografi í, 
které jste nám zaslali e-mailem. Čekal nás 
tedy úkol vskutku nelehký – vybrat pouze se-
dmnáct z vás. Názory se různily, porady byly 
plné emocí, protože všichni kandidáti v sobě 
měli velký potenciál a jiskru. Nakonec se nám 
to přece jen podařilo. Nejsilnějším momen-
tem pak byly telefonáty s vybranými diváky.

NdB:  „Dobrý den. Volám jménem Národ-
ního divadla Brno v reakci na cas-
ting v divadle Reduta.“ 

D:  „Anooooooooooooooo?“
NdB:  „Rád bych vám oznámil, že jsme si 

vás vybrali pro naši diváckou kam-
paň!“

D:  „Mě? Mě! To jako vážně? Neeee… 
Tak to si děláte jen legraci, ne?“

NdB:  „Ne, ne, opravdu chceme právě 
vás! Můžeme s vámi počítat? Jdete 
s námi do toho?“

D:  „No do háje, tak to je pecka! Jo! 
Tak to se budu moc těšit…“

Tak takto podobně zněl každý jeden te-
lefonát, jak říká sama Marcela Konečná, 
studentka knihovnictví a informačních tech-
nologií, která se stala patronkou inscenace 
Čert a Káča: 

„Přišlo mi to jako šok, nevěřila jsem 
tomu. Byl to nepředstavitelný pocit, když 

jsem v telefonu slyšela, že mi volají z Národ-
ního divadla Brno. Byla jsem moc šťastná, 
protože mám divadlo strašně ráda a dostala 
jsem tak možnost být jeho součástí.“ Marce-
la přišla na casting, o kterém se dozvěděla 
na Facebooku, s kamarádkou a původně to 
byl „jen“ zábavný program na odpoledne, 
jelikož nepočítala s tím, že by byla vybrána. 
Po nečekaném telefonátu se nejvíc bála, 
že se pro focení nehodí a nebude dobrou 
modelkou. „Když jsem přišla do Mahenova 
divadla, byla jsem dost nervózní. Naštěstí 
to ze mě rychle opadlo díky příjemné atmo-
sféře a lidem v ateliéru a především panu 
fotografovi, který byl velice milý,“ popisuje 
svůj zážitek Marcela. A co až se uvidí na pla-
kátě? Marcela v tom má jasno: „Protože 

×

sezona 2016/2017   kampaň

jsem docela stydlivá, určitě se trochu bojím 
reakce svého okolí. Je to tedy pro mě výzva. 
Každopádně jsem na to moc zvědavá a velmi 
se těším.“

Kampaň k této sezoně je pro nás dal-
ším ze způsobů, jak se otevřít veřejnosti 
a prezentovat, že si vážíme vzrůstajícího 
zájmu a pozitivních ohlasů ze strany diváků. 
Jak shrnuje ředitel divadla Martin Glaser: 
„V první řadě děkuji všem, kteří se zapojili, 
za účast na castingu nebo zaslání fotografi e. 
Ohlas, který kampaň u vás zaznamenala, byl 
velmi milým překvapením. Jsem rád, že spo-
luprací s vámi, našimi diváky, můžeme uká-
zat, pro koho vlastně hrajeme a že je naše 
divadlo otevřené všem. Doufám, že jste z vý-
sledku tak nadšeni, jako jsme i my v divadle!“

Focení vizuálu pro inscenaci Kmeny / 
Ivan Pinkava, Michal Kubina

Focení vizuálu pro operu Čert a Káča / Ivan Pinkava,
Marcela Konečná, za modelkou asistuje Martina Mužátková

↳

↳



To vše můžete ještě stihnout zažít v Pohád-
ce o nevyřáděném dědečkovi, kterou podle 
knížky brněnské autorky Aleny Kastnerové 
(možná znáte už její pohádku O líné babičce) 
pro divadlo upravil, zrežíroval a jednoho z dě-
dečků hraje Jiří Jelínek. Se spoustou naživo 
zpívaných a hraných písniček Zdeňka Krále, 
které vás zdvihnou ze sedaček. Ve výtvar-
ném hávu Báry Čechové, která dokáže oživit 
i smažené kapří řízky. 

Připravte se na rozdováděný štědrove-
čírek s nevyřáděným dědečkem Tomášem 
Milostným, dědečkem bez střechy nad 
hlavou Romanem Blumaierem, dědečkem 
kosmonautem Sašou Stankovem, dědečkem 
boxerem Martinem Veselým. Nad vším tím 
řáděním bdí major Buchta Milana Holendy, 
první český policista s kytarou, doprovázený 
na harmoniku ještě dlouho ne babičkou Ža-
netou Vítovou a na bicí dědečkem pro pará-
du Tomášem Rohlederem. 

Takovou koulovačku jste v divadle ještě 
nezažili! Hodit pořádnou bombici si můžete 
i vy. Na řádění totiž není nikdy pozdě, tak se 
do toho dejte radši hned, ať si na stará kole-
na nepřipadáte nevyřádění jako náš dědeček 
Tonda. Ten si jen tak žil a koukal, jak skáče 
pes přes oves a soused Kekelák jde do hos-
pody, než se ho jeho tzv. hodná snacha roz-
hodla přestěhovat k sobě do paneláku. Jenže 
tam se dědeček cítil jako ten křeček v kleci. 
Byl zkrátka nevyřáděný. A tak se začal roz-
pomínat na všechny klukoviny, které dělal 
dřív. A když už s tím řáděním začal, zjistil, že 
takových nevyřáděných dědečků po světě 
běhá celá parta. 

Přidejte se i vy, budoucí či současní dě-
dečkové a babičky, od pěti let až do stovky. 
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Proč by si dědečkové nemohli taky zařádit? Copak 
jsou lumpárny jenom pro děti? Potíž je ale v tom, 
že svět se rychle mění a co bylo možné včera, to 
vás dnes může přivést do pěkné šlamastyky. Třeba 
taková jízda z kopce dolů na školní aktovce místo 
na sáňkách se může pěkně vymknout představám. 
Stejně jako bugření na smetišti, kde vládne lstivý 
a panovačný kocour. Co ale přežije všechny věky 
a překoná všechny patálie, to je kamarádství a touha 
plnit si své sny. Chtěli jste být kosmonautem? 
Potápěčem? Nebo boxerem? Anebo jste prostě jen 
chtěli zachránit život štědrovečernímu kaprovi?

A co si tak v Redutě
zařádit!

text: Lucie Němečková

Bylo to dobrý!
Zorka, 5 let

Bylo to úplně skvělý. Nejvíc se mi líbila 
příhoda s notebookem.

Eliška, 9 let

Líbilo se mi, jak se tam koulovali.
Natálka, 6 let

Mně se nejvíc líbilo všechno. Bylo to vtipný. 
Hlavně ty řízky.

Julie, 9 let

Tohle představení doporučují všichni,
kteří si už zařádili (někteří i víckrát)!!!

Bylo to hezké. Líbil se mi kosmonaut, jak 
letěl do vesmíru.

Fanynka, 9 let

Líbilo se mi, jak herci zpívali a hráli s diváky. 
Byla to sranda.

Martina, 10 let

Představení je jistě náročné pro herce. 
Je prima, že jsou tam i vtipy pro dospělé. 
Baví se tak děti, rodiče i prarodiče. Velice 
dobré je také interaktivní zapojení diváků.

Jaroslava, 53 let

Tomáš Milostný j. h., Saša Stankov j. h.
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Vaše první knížka O líné babičce se 
nejen dobře čte a prodává, ale také 
sklízí úspěchy na divadle. Takže 
vás možná ani nepřekvapilo, když 
jste se po vydání Nevyřáděného 
dědečka dozvěděla o záměru uvést 
tuto pohádku na jevišti, tentokrát 
v Redutě. Nebo překvapilo? Nepočítala 
jste s divadelním zpracováním tak 
trochu už během psaní?

To víte, že mě to překvapilo, mě dobré zprá-
vy vždycky překvapí. To, že se Líná babička 
dostala na jeviště, považuji dodnes za zázrak 
a zázraky se sice možná dějí, ale maximál-
ně jednou! Takže když jsem dědečka psala, 
na další zpracování jsem nemyslela. Já mno-
ho let pracuji v reklamě a marketingu a tady 
se všechno dělá s jediným záměrem – řeší 
se, co se bude prodávat, komu a za kolik, to 
je jediný smysl těchto oborů. Se svou volnou 
tvorbou takhle zacházet nechci, píšu prostě 
pro radost a vůbec neřeším, co s tím bude 
dál. Jak je vidět, vychází to i bez všech těch 
marketingových plánů. 

Kdy a jak vlastně dědečkovská knížka 
vznikla? Inspirovali vás k ní nějací 
skuteční dědečkové?

Nevyřáděný dědeček vznikl, protože všichni 
chtěli druhý díl Líné babičky. Jenomže já 
žádný druhý díl psát nechtěla, pro mě Líná 
babička byla a je ukončený projekt a jedeme 
dál. Ale protože jsem chápala, že vydava-
telství i čtenáři chtějí nášup, začala jsem 
vymýšlet téma další knihy. Věděla jsem, že 
to bude asi o dědečkovi, ale nějakou dobu 
trvalo, než jsem si ujasnila, že děda nebude 
líný, ale nevyřáděný. U mužů všeobecně mi 
problém nevyřáděnosti přijde mnohem aktu-
álnější než lenost. 

Svérázní senioři jsou teď v literatuře 
pro dospělé dá se říct v kurzu... 
Stoletý stařík, který vylezl z okna 
a zmizel, Stará dáma vaří jed, Babička 
pozdravuje a omlouvá se... proč by 
si ale podle vás měly zrovna děti číst 
o prarodičích? A ještě na ty příběhy 
chodit do divadla?

Já myslím a doufám, že to množství literatury 
na toto téma souvisí s emancipací seniorů, 
kterou konkrétně my tady u nás potřebujeme 
jako sůl. U nás je toto téma pořád předkládá-
no pouze z toho pohledu nebohých starců, 
kteří nejsou schopni ničeho jiného než pod-
pisu pod nějakou šmejdskou smlouvu. Ale to 
je jen jedna nešťastná podmnožina té úžasné 
a skvělé množiny zralých lidí, od kterých 
bychom se měli všichni učit. Pevně doufám, 
že s tím, jak budou do seniorského věku při-
cházet nové a nové generace, tak se změní 
i atmosféra, která seniory v naší společnosti 
obklopuje. Protože mnoho starých lidí jsou 
úžasné, vtipné a výjimečné bytosti, s který-
mi je milionkrát větší sranda než s kýmkoli 
jiným. A proč by si o nich děti měly číst? 
Možná by si nejdřív takhle sami o sobě měli 
číst právě senioři, aby si uvědomili, jak skvělí 
jsou. Možná že za dvacet let moje knížky ne-
budou potřeba, protože líných babiček tady 
bude běhat, jezdit či létat spousta a nikomu 
to nepřijde nijak výjimečné. 

Která byla vůbec vaše nejoblíbenější 
knížka v dětství?

Jako dítě jsem četla ráda a pořád. Byla jsem 
obézní holčička v tlustých brýlích, která umě-
la číst už v pěti a u zápisu do základní školy 
vyděsila učitelku vášnivou recitací Erbenova 
Vodníka. Moje nejhorší noční můra bylo jít 
na výlet do opravdové přírody a nejkrásnější 
víkend byl ten, kdy jsem mohla vmáčknutá 
do prostoru mezi mámin šicí stroj a radiátor 
celé dny číst. Jako úplně malá jsem neměla 
jednu konkrétní knihu, kterou bych si oblíbila, 
protože jsem jich četla tuny, ale jako větší 
jsem strašně milovala knížku, kterou napsal 

Vojtěch Vacke a jmenuje se Sonáta pro zrzku. 
Natočili podle ní i fi lm, který se taky docela 
povedl, ale kniha je prostě jednička. 

A jaké máte ráda divadlo?
Já jsem strašná konzerva, co se týče divadla. 
Mám ráda divadlo klasické, na velkém jevišti, 
se složitým svícením, s kostýmy, parukami 
a tlustými vrstvami make-upu, takové to diva-
dlo, při kterém herci rvou kulisy, slzy první he-
roiny stříkají až do třetí řady a pokud během 
druhé opony zemře nejstarší člen souboru 
přímo na jevišti, tím líp. Nicméně v posledních 
letech nemám čas ani na tohle. V Mahence 
jsem nebyla, ani nepamatuju /tedy…já si to 
pamatuju, ale stydím se říct, že to bylo někdy 
kolem roku 1992 na hře Shapira…/. Ale jméno 
Jiří Jelínek mi není neznámé, protože znám 
divadlo Minor a výtvarník Minoru Jakub Zich 
dal tvář oběma mým knihám – a to celé do-
hromady mi už dává velký smysl. 

Budete po knížkách o prarodičích 
pokračovat v psaní i o dalších 
rodinných příslušnících? Co teď právě 
chystáte?

Ne, ne, už žádní rodinní příslušníci. Mě už 
na tohle téma nic kloudného nenapadá, 
tedy kromě úchylného strýčka a podobných 
nesmyslů… asi by to stejně nebylo pro děti. 
Ale témat na psaní mám hodně, problém je 
čas, který je pro mě momentálně tou nej-
vzácnější komoditou. Připravuji román pro 
dospívající dívky, mám rozepsanou divadelní 
hru /klasickou, s tunami make-upu, však 
víte…/ a nedávno se ke mně dostala fantas-
tická předloha pro fi lm či seriál a kolem ní 
teď probíhá nejvíc jednání. Tak uvidíme.
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Alena Kastnerová

„ S nevyřáděnými dědečky
 je milionkrát větší sranda
 než s kýmkoli jiným!“

Říká Alena Kastnerová, autorka knih O líné babičce 
a O nevyřáděném dědečkovi. Přijďte se o tom přesvědčit 
do Reduty, kde od 21. května uvádíme Pohádku 
o nevyřáděném dědečkovi, zbrusu novou rodinnou 
inscenaci Jiřího Jelínka. Aleny Kastnerové jsme se u této 
příležitosti zeptali:



Ve své první sezoně v činohře Národního 
divadla Brno měl k tomu přitom řadu příleži-
tostí: Krátce po sobě ztvárnil na našich jevi-
štích hned čtyři výrazné postavy: úlisného 
lumpa Záprdka v Křižanově Je třeba zabít Se-
kala, nesmělého vypravěče Lea v diváckém 
hitu Saturnin, Knížete básníků v Rotreklově 
a Františákově Podezřelé krajině s anděly 
a titulní postavu světově proslulého českého 
režiséra v inscenaci Otvírání studánek Alfré-
da Radoka. 

Neexhiboval ani jednou, žádná ze svěře-
ných rolí se mu nestala oněmi lessingovský-
mi „šaty“, ve kterých by divákům předváděl, 
jak mu to v nich jako herci sluší. Brněnské-
mu publiku se představil jako mistr převtěle-
ní, překvapující samozřejmostí pohybu mezi 
realistickými, složitě psychologizovanými 
rolemi, lehkostí a nadhledem zpívaných swin-
gových čísel či stylizovanými psychosoma-
tickými partiturami, které navíc dovedl oživit 
svou bezprostředností.

14.50
Nemám to k místu našeho srazu daleko: Pět 
minut po Kotlářské nahoru – minu Lidl i Ská-
celovu báseň 35a – a už se přede mnou otvírá 
secesně kadeřavá hommage na Vídeň: Koneč-
ného náměstí význačného rakousko-uherského 
stavitele Františka Pawlu. Ten třemi překrás-
nými měšťanskými domy chráněný svět jisto-
ty je dnes (nejen zásluhou rychlého a hlučné-
ho provozu) zweigovským světem včerejška. 
Jeho autor leží na brněnském ústředním 
hřbitově, u silnice směřující do Vídně.

Atmosféru c. k. monarchie však zno-
vunastolují okrouhlé brýle právě přicházející-
ho Dušana: Je v nich měkkost a shovívavost 
vídeňského hesla „žít a nechat žít“, tamními 
kavárenskými povaleči občas převraceného 
do cynického „umřít a nechat umřít“, i vědo-
mí tradice a mnohasetletého kruhu, který se 
v českých očích roku 1918 uzavřel.

15.00
Do současnosti českého národního státu 
nás uvádí fakt, že se Dušan právě vrátil 
z chalupy, kterou mají s manželkou poblíž 
Třebíče. Inspirováni knihou goetheanistic-
kého přírodovědce Wolfa-Dietera Storla ji 
oba chápou jako svébytný mikrokosmos 
a snaží se k ní přistupovat jako k partnerovi 
hodnému respektu. Dušan se omlouvá, že 
„Den s Alfrédem Radokem“ bude spíš odpo-
lednem, procházkou, a navrhuje, abychom 
vyrazili na Kraví horu. 

15.05
Cestou kolem působivé novobarokní budovy 
stavební fakulty architekta Karla Dandy se 
rozpovídá o Malenovicích na Zlínsku, kde 
vyrůstal, i o Zlíně, kde byly v souboru Malá 
scéna položeny základy, na kterých jako he-
rec staví dodnes. Rozhodující roli stavbyve-
doucího sehrál v jeho případě herec, režisér 
a významný kulturní činovník Antonín Na-
vrátil, obdivovatel E. F. Buriana, který na své 
mladé svěřence kladl nebývalé nároky, ať už 
šlo o techniku řeči, pohybu či znalost teorie 
divadla; osobnost kontroverzní stejně jako 
fascinující. 

Mimochodem: Žádný ze zmizelých ně-
meckých obyvatel Brna by se paralele stavě-
ní a vzdělávání nepodivil – německé sloveso 
„bilden“ se vztahuje na obojí, v češtině 
ovšem musíme jít dál, abychom ji pochopili, 
snad až do časů Bible kralické, v těch se 
totiž příbytek ještě „vzdělával“.

U gymnázia pojmenovaném po slavném 
českém matematikovi a fyzikovi, nositeli Vel-
ké ceny Francouzské akademie věd za práci 
v oblasti teorie čísel, mě Dušan udiví infor-
mací, že nemá žádnou hereckou školu. Anebo 
přece jen má? Na DAMU se nedostal, což ho 
po krátké pošťácké epizodě „vystřelilo“ na ži-
velnou cestu za vzděláním – na „Bildungs-
reise“, která teprve měla ukázat, co v něm je. 
Působil nejdříve jako elév ve Večerním Brně 
a následně strávil tři roky v Těšínském diva-
dle. (Pověstná to „startovní“ štace v bývalém 
slezském knížectví.) Když pak v roce 1988 
přijímal angažmá v Klicperově divadle v Hrad-
ci Králové, nikdo se ho už na vzdělání neptal. 
Postupem let se propracoval na pozici před-
ního herce této scény. V sezoně 2012/2013 
přešel do Divadla DRAK, působícího v témže 
městě. S ním pak procestoval kus světa.

Den
s Alfrédem Radokem

Ze „Dne s Alfrédem Radokem“ se stalo 
naplněné odpoledne. Na procházku Brnem 
jsem se vydal s Dušanem Hřebíčkem – 
sympatickým hercem bez chuti exhibovat.

text: Martin Sládeček
foto: Jakub Jíra

Otvírání studánek Alfréda Radoka – 
a Dušan Hřebíček šestkrát jinak
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15.30
Postupujeme kolem zahrádek s výhledem až 
na Hády. Dušan mluví o své ženě a o štěs-
tí, které podle něj má: je to štěstí návratu 
domů. Je totiž původem z Brna a nyní, po to-
lika letech, se může zase procházet místy 
svého dětství. Z nich je i tahle zarostlá cesta 
se starým zábradlím. Dušanova dávná mís-
ta v rodné Olomouci i na Zlínsku jsou dnes 
změněna k nepoznání, nejsou už ani ty cesty, 
ani ta zábradlí, kterých by se člověk chytil 
a držel.

16.00
Dostáváme se na Kraví horu. Pastviny a po-
sléze vinice měl za První republiky – jako 
vrchol kultivace kopce − nahradit rozsáhlý 
univerzitní kampus. Položení jeho základní-
ho kamene v roce 1928 přihlížel i „tatíček“ 
Masaryk. Freudovská slupka kultury a kul-
turnosti se však ukázala být příliš tenká, 
vypukly spory různých „Záprdků“ o pozemky 

17.00
Na doporučení režiséra J. A. Pitínského 
zakotvíme na zahrádce jedné malé kavárny 
a pražírny v Masarykově čtvrti. Její atmosfé-
ra je výjimečně domácká a Dušan se rozpoví-
dá o svém vztahu k divadlu. 

Nechápe, co vlastně dělá u divadla, když 
je tak „nedivadelní“: příčí se mu exhibování, 
do divadelního klubu nechodí a z každé větší 
společnosti se tiše vytrácí: rozhovory vede ra-
ději ve dvou, tak, jak se o to pokoušíme dnes. 
Zároveň se zmiňuje o pošetilosti, se kterou 
chtěl kdysi oddělovat osobní život od di-
vadla. Dnes vidí, že to, co zažije při pohřbu 
známého, druhý den uplatní na jevišti. Osobní 
zkušenosti jsou jeho pracovním materiálem, 
pravdivým a někdy bolavým. 

Čím je mu tedy divadlo? Snad možností 
sebevyjádření. Anebo lépe řečeno: Jednou 
z nich. Dušan totiž není jen herec, ale člo-
věk tvůrčí v tom nejširším slova smyslu: 
Píše půvabná trojverší na větrové bonbony, 

18.20
Zastavujeme se u FAVU, kde dnes studenti 
výtvarných oborů život nejen umělecky re-
fl ektují, ale také hledají způsoby, jak do něj 
může umění ve formě nečekaných intervencí 
vstupovat a proměňovat ho. 

Ať už hrál Záprdka, trpícího tím, že byl 
jako nemanželské dítě vykázán z vesnického 
společenství, nesmělého Lea, který zoufale 
odmítal opustit čtyři stěny svého kaváren-
ského „doma“, Knížete básníků náležejícího 
Brnu, anebo českého režiséra v exilu, tématu 
domova, které je snad i jeho tématem, se 
Dušan po celou sezonu nevyhnul. A tak, 
napadá mě, proniká život do umění a umění 
do života. A z takového pronikání se rodí 
herecké výkony, na které divák jen tak neza-
pomene. 

Dušan ještě domů nejde. Musí na poš-
tu. Na tu u nádraží, kde mu nechávají balíky. 
Rychle se rozloučí a za chvíli mi zmizí z do-
hledu.

a vlekly se až do začátku druhé světové 
války, která rozmetala prvorepublikový ide-
alismus a na jeho troskách dala vzniknout 
barákům pro německou vojenskou posád-
ku. Právě odsud chodili vojáci „na šichtu“ 
do temně proslulých Kaunicových kolejí. 
Dnes je z Kraví hory místo rekreace: park, 
na jehož vrcholu stojí hvězdárna i bazén 
s vodou příjemné teploty a krásným výhle-
dem na Staré Brno.

Ptám se Dušana, jestli se tu cítí doma. 
Cítí. Měl tu své první angažmá, odsud má 
manželku i část rodiny – a především je tady 
šťastný. Vnímá kolem sebe řadu aktivních 
mladých lidí, pro které už rivalita mezi Brnem 
a Prahou není relevantní, a cítí, že město se 
mění: nachází vlastní identitu. 

 Myslel bych, že se mu bude po Gočáro-
vě ladném Hradci stýskat. Navzdory tomu, že 
tam zažil divoké a zároveň krásné životní ob-
dobí a vychoval čtyři děti, prý ale s manžel-
kou občas žertovali o „exilu“, ve kterém tam 
jako Moraváci žili. Čechy holt nejsou Morava. 

vytváří bezejmenné výtvarné objekty ze 
všedních věcí a materiálů a z jednoduchých 
zvuků skládá nevšední, tajemnou i poťouch-
lou hudbu bez konce. S jeho pozoruhodnými 
díly se lze seznámit na internetové stránce: 
www.vikoviri.cz. 

18.00
Vracíme se po Údolní směrem dolů, do měs-
ta. Dušan myslí na básníka Zdeňka Rotrekla, 
o kterém v divadle Reduta hraje. Narodil se 
totiž uprostřed sadu nedaleko odsud a byl 
poetickým kronikářem všech těch revolučních 
let, které Brnem prošly, učinivše z něj to, čím 
je dnes. Viděl i to, jak bylo z původně němec-
kého Brna německé obyvatelstvo brutálně 
vysídleno. (Není divu, že naše druhé největší 
město znovu nachází svou identitu až dnes.)

Pro Dušana je nepředstavitelné, že by 
ho někdo vykázal z rodné země či přesněji 
z Moravy, kterou jako syn úpatí západního 
okraje Vizovických vrchů a rovin kolem řeky 
Dřevnice přijal za svůj domov. 

Radok: Neuteču ti.

Marie: Neutečeš.
 A teď pojď.
 Jdeme domů.



Choreografi cký ateliér zažil již svůj druhý ročník po resuscitaci v roce 
2014. Nutno říci, že uvádění choreografi ckých dílen je tradice, která 
s jedinou přetržkou žije v NdB již od roku 2008 a v její další exis-
tenci ji mohou ohrozit snad jen samotní tanečníci − choreografové, 
a to svým případným nezájmem. Princip ateliéru je založen na tvůrčí 
svobodě. Choreografové se tak možná poprvé a zároveň naposledy 
v životě setkávají s možností tvořit bez jakýchkoli omezení. Limituje 
je pouze určený čas. Divoká dramaturgie možná někomu z kritiků ne-
sedne, ale projekt je na ní založen, a právě díky ní má šanci každý rok 
vznikat znova a znova. Nic tak neodradí nesmělé potencionální tvůrce 
jako svazující pravidla, nebo dokonce diktát témat, hudebního výběru 
nebo určení interpretů. Mají k dispozici divadlo s jeho technickým 
zázemím a možností čerpání prostředků z minimálního budžetu. Jinak 
samotná tvorba probíhá na bázi dobrovolnosti − interpreti i choreo-
grafové připravují vše pouze ve vlastním volném čase! A že ho taneč-
níci nemají nazbyt…

V letošním roce se do projektu zapojili jak již tvůrci se zkušenos-
tí, tak i debutanti. Témata byla zvolena rozličná, od osobních až po po-
litická, devět choreografů a devět pohledů na život. A novinkou bylo 
letos i zapojení studentů grafi ckého designu FaVU VUT do projektu.

Choreografický
ateliér

Choreografi cký ateliér 2016
OFF your Mind / Barbora Bielková

Vzpomínky budoucnosti / Markéta Habalová

Status Quo / Carolina Isach

Poznej své pravé já / Nelka Lazović

I Light See Can / Alessandro Giovine

Karin-Anna / Gregor Giselbrecht

Nezvratný / Florent Operto

All what you needed to know about supermarket, 
but you were afraid ask to / Martin Svobodník

Assuétude / Vincent Tapia

Propagační portfolio pro Choreografi cký ateliér 2015/2016 vytvořili 
studenti Bára Růžičková a Lukáš Dobeš, studenti Ateliéru grafi ckého 
designu 1. Fakulty výtvarných umění VUT v Brně.

×

text: Karel Littera
foto: Luděk Mrkos

I Light See Can

Nezvratný

↳

↳
All what you needed to know about 
supermarket, but you were afraid ask to 

↳
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Představení Kontrasty bylo poslední premiérou Baletu NdB v této 
sezoně, posledním z trojlístku složených baletních večerů po Made in 
USA a Petite Mort uvedených v Janáčkově divadle. Je nejmenší svým 
komorním rozsahem a scénou, nikoliv však významem. V divadle 
Reduta balet historicky vždy uváděl převážně malé taneční formy či 
experimenty, a náš kontrastní večer sem formálně náleží. Kontrasty, 
jak již napovídá název, jsou spojením tří opusů protichůdného cha-
rakteru, v tomto případě vytvářející dynamický a divácky atraktivní 
večer. 

Markéta Habalová předvedla v dějově nejbohatší části večera − 
Rhapsody in Blue, skvělou taneční grotesku rozeznívající publikum 
salvami smíchu, skvělá v jednoduchém libretu i živé režii. V Oblivious-
ly Aware s námětem zabývajícím se vnímáním krásy a sebe sama uve-
dl Dan Datcu na malé jeviště Reduty nejroztančenější choreografi i, 
svým osobitým současným slovníkem „nápaditou kreaci v plynulém 
toku skvělých sól, duetů a skupin“. V nejzávažnější části Kontrastů, 
v miniatuře Lidice, se Jan Fousek zaryl pod kůži diváků sugestivně 
zpracovaným námětem tragického okamžiku našich dějin. Hudební 
výběr všech titulů skvěle dokresloval zvolená témata. 

Není bez zajímavosti, že Kontrasty mají přímou spojitost s Choreo-
grafi ckými ateliéry. Všichni tři mladí tvůrci totiž prošli minulými ročníky, 
v případě Dana Datcu obdobnými zahraničními projekty. Je nasnadě, že 
investice do choreografi ckých příležitostí pro mladé tvůrce se vyplácí.

ohlédnutí

Kontrasty
Rhapsody in Blue

Hudba: George Gershwin
Choreografi e a režie: Markéta Habalová 
Scéna a kostýmy: Markéta Habalová

Obliviously Aware (Nevědomky si vědom)
Hudba: Philip Glass
Choreografi e a režie: Dan Datcu 
Scéna: Dan Datcu
Kostýmy: Michaela Savovová, Dan Datcu

Lidice
Hudba: Michal Hrůza, Michael Kamen, BrunuhVille
Choreografi e a režie: Jan Fousek 
Scéna a kostýmy: Jan Fousek

text: Karel Littera
foto: Arthur Abram, Luděk Mrkos

Fotografie stejné situace z baletního sálu a jeviště. 
Vlevo Rhapsody in Blue, vpravo Lidice.



 Leoš Janáček 

7. 10. Káťa Kabanová / premiéra
režie: Robert Carsen / dirigent: Ondrej Olos
Janáčkova opera NdB
19 h / Janáčkovo divadlo

 Steve Reich (hudba), Beryl Korot (video)

11. 10. The Cave / premiéra
dirigent: Pavel Šnajdr
Brno Contemporary Orchestra
19 h / Mahenovo divadlo

 Leoš Janáček

12. 10. Z mrtvého domu
režie: Calixto Bieito / dirigent: Marcus Bosch
Státní divadlo Norimberk
19 h / Janáčkovo divadlo    (Nevhodné do 18 let.)

 Edvard Grieg

13. 10. Děvče z hor (Haugtussa) / premiéra

 Leoš Janáček

 Zápisník zmizelého 
režie: Rocc
opera povera ve spolupráci s Operou Bergen
16 h / Divadlo na Orlí

 Maurice Ravel

14. 10. Dítě a kouzla
režie: SKUTR
dirigent: Mario de Rose
Jihočeské divadlo
18 h / Mahenovo divadlo

 Béla Bartók

15. 10. Modrovousův hrad / premiéra

 Arnold Schönberg

 Očekávání / premiéra
režie: David Radok / dirigent: Marko Ivanović
Janáčkova opera NdB ve spolupráci s Operou Göteborg 
19 h / Janáčkovo divadlo

 Viktor Ullmann

17. 10. Pád Antikrista
režie: Jan Antonín Pitínský / dirigent: Miloslav Oswald
Moravské divadlo Olomouc
19h / Mahenovo divadlo

 Leoš Janáček

18. 10. Její pastorkyňa
režie: Martin Glaser / dirigent: Marko Ivanović
Janáčkova opera NdB
19 h / Janáčkovo divadlo

8. 10. Zápisník zmizelého
A. Dvořák – Cigánské melodie; L. Janáček – Moravská lidová 
poezie v písních (výběr), Po zarostlém chodníčku (výběr), 
Zápisník zmizelého
tenor: Ian Bostridge, klavír: Julius Drake 
spoluúčinkuje Václava Krejčí Housková, 
členky sboru Janáčkovy opery NdB
19 h / Besední dům

 Leoš Janáček

9. 10. Šumařovo dítě
 Béla Bartók

  Klavírní koncert č. 2, Hudba pro 
smyčce, bicí a celestu
dirigent: Tomáš Brauner, klavír: Ivo Kahánek
PKF – Prague Philharmonia
19.30 h / Besední dům

13. 10.  Arnold Schoenberg Chor
L. Janáček – Píseň v jeseni, A. Schönberg – De profundis, Friede 
auf Erden, 3 Volksliedsätze, A. Dvořák (v úpravě L. Janáčka) – 
6 moravských dvojzpěvů, B. Bartók – 4 slovenské lidové písně, 
J. Suk – 3 zpěvy 
sbormistr: Erwin Ortner
19.30 h / divadlo Reduta (Mozartův sál)

Kompletní program festivalu naleznete na

www.janacek-brno.cz
Změna programu festivalu vyhrazena.

Highlights

slavnostní 
zahájení festivalu

slavnostní 
závěr festivalu

5th International
Theatre and Music
Festival

5. mezinárodní
divadelní a hudební
festival

7.– 18. 10. BRNO 2016
JANÁČEK
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Festival dětem
 Leoš Janáček
9. 10. Příhody lišky Bystroušky

animovaná verze BBC a ČT
15 h / divadlo Reduta

15. 10. Workshop Lidová hudba a Janáček
Dětský sbor Brno
15 h / Janáčkovo divadlo (foyer)

Projekce operních produkcí
 Leoš Janáček 
14. 10. Káťa Kabanová

(režie Christoph Marthaler)
19 h / divadlo Reduta

 Leoš Janáček
17. 10. Věc Makropulos

(režie Václav Kašlík) – Uměnovědný biograf
14 h / Univerzitní kino Scala

Lektorské úvody

9. 10. od 14.30 / Janáčkovo divadlo
 Leoš Janáček – Káťa Kabanová

11. 10. od 18.30 / Mahenovo divadlo
 Steve Reich (hudba), Beryl Korot (video)
 The Cave 

12. 10. od 18.30 / Janáčkovo divadlo
 Leoš Janáček – Z mrtvého domu 

16. 10. od 18.30 / Janáčkovo divadlo
 Béla Bartók – Modrovousův hrad /
 Arnold Schönberg – Očekávání 

5. 10. 18 h / Janáčkovo divadlo  
 Předpremiérové setkání
 Káťa Kabanová 

8. 10.  17 h / Janáčkovo divadlo 
 Krok za oponu k opeře
 Káťa Kabanová 

Doprovodný program
Mezinárodní hudebněvědné kolokvium

10. – 12. 10.  Masarykova univerzita

 téma „Musica artifi ciosa.
 Umění a řemeslo v hudbě.“ 

Výstavy

7. – 18. 10.  Janáčkovo divadlo

26. 9. – 11. 10.  Galerie Vaňkova

 Výstava fotografi í z janáčkovských
 inscenací R. Carsena 

Pietní akt u hrobu Leoše Janáčka

16. 10. 14 h / Ústřední hřbitov Brno, u hrobu L. Janáčka
Pěvecké sdružení moravských učitelů

Doprovodný program festivalu
je pro návštěvníky kompletně zdarma.

Káťa Kabanová
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Náročné přípravy Pandurova Fausta

Do divadelního Kamyonu se vejde ledacos...

Oslňující úsměv Zlatého draka
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Co však diváci nevidí (a vidět by rozhodně neměli), je více než půl-
roční mravenčí práce produkčních na tom, aby vše klaplo, hostující 
soubory přijely ve správném termínu, odehrály svá představení včas, 
v divadlech o správných rozměrech a s příslušným technickým vyba-
vením. Ani to, že si soubor zapomene zavazadlo s hudebními nástroji, 
vás nemůže nijak zaskočit.

Komu jinému než produkčnímu festivalu se poštěstí být u toho, 
když hrozí vyplavení Janáčkova divadla při přípravě scény pro slovin-
ského Fausta, jejíž hlavní součástí je bazén o velikosti 14 × 14 me-
trů? A co chcete říct technikovi, který vás po celonočním napou-
štění tohoto bazénu požádá, zda byste jeho hladinu nemohli snížit 
o jeden centimetr, protože se v ní světlo neodráží pod tím správným 
úhlem? Když soubor přijede o den dřív, než s ním počítáte, a hotel, 
kde má spát, je plně obsazený, řešení je poměrně jednoduché – uby-
tovat jej v jiném hotelu… ale ve 3 hodiny ráno? Dvaadvacetitunový 
autobus, který přes všechny zákazy přijede na Zelný trh, je po tako-
výchto zážitcích už jen banální historkou, která za asistence městské 
policie dospěla ke zdárnému konci – tedy odjezdu autobusu bez jaké-
koliv škody na cizím majetku, a dokonce bez pokuty. 

Práce produkčního je někdy dobrodružnější než africké safari. 
Po festivalu bývá takový člověk otlučenější než nárazník nabourané-
ho auta, ale spokojený výraz odcházejících diváků, děkovné emaily 
hostujících souborů a sklenička vína na závěrečném rautu ho vždycky 
ujistí, že jeho práce má smysl.

Na konci května proběhl již sedmý ročník 
mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno 2016. 
Teď už můžeme s úlevou a velkým nadšením říct, 
že úspěšně. Diváci mohli během pěti dnů zhlédnout 
hned 38 představení.

Divadelní svět Brno 2016
aneb
Co divák za oponou nevidí
(a vidět by neměl,
protože to produkční nikdy nepřipustí!) text: Martina Procházková

foto: Robert Vystrčil

Divadlo Brémy a tajemný Kafkův Zámek!

Ukrajinská čítanka v divadle Husa na provázku 

I v pouhých čtyřech hercích se dá
na jevišti Mahenova divadla vytvořit parádní Iluze!



Počátky jeho básnické tvorby, kterou vešel do povědomí kulturní 
veřejnosti, byly ovlivněny dílem Otokara Březiny a Rainera Marii 
Rilkeho. Duchovní rozměr Renčovy tvorby a úsilí o ryzí básnickou 
výpověď je zřejmé už v jeho prvotině Jitření (1933) i v dalších bás-
nických sbírkách Studánky (1935), Sedmihradská zem (1937), Vinný 
lis (1938) a Trojzpěvy (1940). Ve válečném období, kdy byl Renč spi-
sovatelem z povolání, se soustředil především na dramatickou tvorbu. 
Mezi léty 1942–1945 vznikla jeho nejznámější dramata Marnotratný 
syn (1942), Císařův mim (1944) a Barbora Celská (1944), již později 
přepracoval pod názvem Černý milenec (1947), a veršovaná pohádka 
Perníková chaloupka (1944). Renčovy dramatické texty, stejně jako 
lyrika, jsou velkými metafyzickými podobenstvími. 

V roce 1948 musel Václav Renč divadlo z politických důvodů 
opustit a nebylo žádoucí, aby se dále účastnil veřejného kulturního 
života. Období nejistoty a příležitostných prací završilo jeho zatčení 
v květnu 1951. Ve vykonstruovaném procesu s tzv. Zelenou inter-
nacionálou byl v roce 1952 odsouzen k dvaceti pěti letům vězení 
(propuštěn po amnestii na jaře 1962, rehabilitován v plném rozsa-
hu až v roce 1990). V tvrdých vězeňských podmínkách vytvořil tři 
rozsáhlé skladby Popelka nazaretská, Loretánské světlo a Pražská 
legenda a řadu menších básní, které později vyšly v autorském vý-
boru z let 1941–1962, Skřivaní věž (1970). Po propuštění z vězení 
působil jako dramaturg operety Divadla Oldřicha Stibora v Olomouci 

text: Jitka Nováková
foto: archiv NdB

Český básník, dramatik, překladatel, divadelní režisér a dramaturg 
se narodil 18. listopadu 1911 ve Vodochodech u Roudnice nad Labem.
Po maturitě na klasickém gymnáziu v Praze (1930) absolvoval obory 
filozofie a jazykověda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1936). 
V letech 1933–1936 byl propagačním redaktorem Svazu knihkupců 
a nakladatelů ČSR a redakčním tajemníkem časopisu Rozhledy 
po literatuře a umění, od roku 1937 pracoval jako redaktor v nakladatelství 
Novina a od roku 1940 byl spoluredaktorem revue Řád, kde také 
publikoval verše a eseje. V letech 1942–1945 byl spisovatelem z povolání, 
po skončení druhé světové války dramaturgem olomouckého divadla 
a v sezoně 1947–1948 lektorem a režisérem činohry dnešního NdB.

Václav Renč

Jaroslav Hilbert: Falkenštejn 
(Jaroslav Raušer – Záviš 
z Falkenštejna, Nina Bártů – Královna 
Kunhuta, režie Václav Renč, 1947)

Ferdinand Bruckner: Heroická komedie 
(Jarmila Lázníčková – Madame de Stael, 
Jaroslav Raušer – Benjamin Constant, 
režie Václav Renč, 1947)
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a od roku 1967, kdy se přestěhoval natrvalo do Brna, se věnoval 
literatuře a překládání. Překladatelská práce tvoří významnou část 
Renčova díla. Překládal především z němčiny, francouzštiny, italštiny, 
angličtiny a polštiny, z autorů např. Rilkeho, Goetha, Schillera, Dürren-
matta, Molièra, Maeterlincka, Petrarcu, Goldoniho, Shakespeara, 
Wildea, Coleridge, Mickiewicze, Norwida a další, zdařilé jsou jeho 
překlady a adaptace děl Aischyla, Sofokla, Euripida a Aristofana. 
Soustavně se věnoval také vlastní dramatické tvorbě (Tom Sawyer 
od řeky Mississippi (1964), Sedmihlávek aneb Malá dračí pohádka 
(1965), Královské vraždění: Polonius (1966), Hoře z návratu (1969), 
Labutí princ (1970) a další), vytvořil libreta pro opery Miloše Sokoly 
Marnotratný syn (premiéra v Olomouci, 1963), Iši Krejčího Antigona 
(poprvé jako televizní inscenace, 1964) a Karla Horkého Jed z Elsi-
noru (premiéra v Brně, 1969) a pokračoval také v básnické tvorbě – 
v roce 1969 vyšla sbírka lyrických básní z let 1963–1967 Setkání 
s Minotaurem, 1970 již jmenovaná Skřivaní věž; poslední sbírka 
Přesýpací hodiny na přelomu roků 1970/71 už vyjít nesměla. Václav 
Renč zemřel v Brně 30. dubna 1973. Po jeho smrti vyšla některá jeho 
díla v Římě (Pražská legenda (1974), Sluncem oděná (1979), České 
žalmy (1989) a další), jeho verše byly zařazeny do sbírky Via Dolorosa 
(Toronto, 1977), nová česká vydání však musela počkat až do 90. let 
20. století, kdy vyšly některé edice, překlady a výbory Renčova díla. 
V roce 2000 pak byly péčí Luisy a Jaroslava Novákových vydány 
Vybrané spisy (Vrstvení achátu a S anděly si nelze připíjet) a v roce 
stého výročí Renčova narození (2011) např. první samostatné vydání 
sbírky Přesýpací hodiny nebo výbor z milostných veršů Ve spleti vět-
ví čtu tvá ramena.

S Národním divadlem Brno je Václav Renč spojen především jako 
režisér, dramaturg, autor a překladatel. V sezoně 1947/48 režíroval 

Hilbertova Falkenštejna (premiéra 29. 9. 1947), Brucknerovu Heroic-
kou komedii (premiéra 14. 11. 1947) a Anouilhovo Pozvání na zámek 
(premiéra 17. 1. 1948), pro inscenace režisérů Karla Nováka a Milana 
Páska upravil Calderónovu hru Život je sen (premiéra 25. 9. 1947) 
a přeložil Goldoniho Paní Hostinskou (premiéra 11. 12. 1947) a Mo-
lièrova Sganarella (premiéra 15. 5. 1948). V únoru 1948 nastudoval 
Milan Pásek Renčovo drama Černý milenec (premiéra 15. 2. 1948), 
v souvislosti s nuceným Renčovým odchodem však tato inscenace 
musela opustit repertoár. V druhé polovině 60. let Václav Renč spo-
lupráci s brněnským divadlem obnovil. V jeho překladu uvedl režisér 
Zdeněk Kaloč Aristofanovy komedie Ženský sněm a Jezdci (1967), 
k nimž Renč napsal také zpěvní texty, a Puškinova Borise Goduno-
va (1970). V roce 1969 napsal Renč texty písní k novému nastudová-
ní Snílků a v témže roce režisér Milan Pásek a dirigent Václav Nosek 
uvedli na scénu Horkého operu s Renčovým libretem Jed z Elsinoru. 
V Renčově úpravě byl uveden také Tylův Strakonický dudák (režie 
Rudolf Jurda, 1970) a v Renčově překladu opera Bohuslava Martinů 
Trojí přání aneb Vrtkavosti života (režie Evald Schorm, dirigent Václav 
Nosek, 1971).

Znovu se dílo Václava Renče na scénu NdB vrátilo až v roce 1991, 
kdy byla na Malé scéně Mahenova divadla uvedena velmi oblíbená in-
scenace pohádky Perníková chaloupka v režii Zoji Mikotové, a v roce 
1993, kdy Renčův překlad zvolil pro svoji inscenaci Schillerovy Marie 
Stuartovny režisér Zdeněk Kaloč. 

V březnu letošního roku byl Václav Renč in memoriam uveden 
do Síně slávy Národního divadla Brno.

Jeho Perníková chaloupka, uváděná od roku 1991, se v lednu 
dočkala obnovené premiéry a na Malé scéně Mahenova divadla stále 
těší malé i velké diváky.

Václav Renč: Perníková chaloupka 
(Štěpán Kaminský, Sandra Riedlová, 
režie Zoja Mikotová, obnovená 
premiéra 2016)

Václav Renč: Perníková chaloupka 
(Jan Grygar, Zuzana Slavíková, režie 
Zoja Mikotová, 1991)

Václav Renč: Černý milenec
(režie Milan Pásek, 1948)

↳

↳



Magický večer při příležitosti udělení ocenění 5 hvězd
Exkluzivní premiérové provedení originální choreografie vytvořené speciálně 
pro lobby hotelu Barceló Brno, inspirováno španělským sluncem, ohni 
Svatojánské noci a temperamentem hispánské kultury, hudby a tance.

Se začátkem nové sezony vám přinášíme fotografické nahlédnutí z vý-
znamných momentů a krásných akcí s našimi partnery. Začneme radost-
nou zprávou u našeho hudebního festivalu Janáček Brno 2016, který získal 
pro letošní ročník generálního partnera, firmu PS BRNO, a. s. Balet NdB 
roztančil španělskými rytmy pod taktovkou uměleckého šéfa Maria Ra-
dačovského lobby hotelu Barceló Brno v exklusivním podání choreografie 
„Noche de San Juan“. V Mahenově divadle na báječném představení Ilúzie 
Slovenského národného divadla jsme přivítali generálního partnera festivalu 
Divadlení svět Brno, společnost VARS BRNO a. s. Máme velkou radost, že 
jsou s námi a podporují nás již třetím rokem, za to jim patří velké díky!

Ze společnosti
aneb reportáže z akcí NdB

text: Michaela Cvetlerová
foto:  archiv NdB
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Naši milí hosté – společnost VARS BRNO a. s.
Děkujeme generálnímu partnerovi festivalu Divadelní svět/
Theatre World Brno! Mahenovo divadlo, Divadelní svět Brno, 
představení Ilúzie / Slovenské národné divadlo.

Slavnostní podpis smlouvy
o spolupráci s firmou PS BRNO,
generálním partnerem festivalu Janáček Brno 2016, 
za účasti ředitele NdB Martina Glasera, ředitele 
PS Brno Jaroslava Hanáka a brněnského náměstka 
pro kulturu Matěje Hollana.



PODPOŘTE NDB
ZVOLTE SI PROGRAM
CHYTRÁ PODPORA
Pro přátele NdB výhodné pojištění, osob, automobilů, 
domácností a další od společnosti e-Finance 

Ušetřete na pojistném a zároveň platbou za pojištění 
podpořte Národní divadlo Brno! 

více informací na www.chytra-podpora.cz 

Nejoblíbenější pěvkyně

Nejoblíbenější pěvec

Nejoblíbenější tanečnice

Nejoblíbenější tanečník

Nejoblíbenější herečka

Nejoblíbenější herec

Nejlepší operní inscenace

Nejlepší baletní/taneční inscenace

Nejlepší činoherní inscenace

Uvedením e-mailové adresy
souhlasím se zasíláním
pravidelného Bulletinu NdB:

Ano Ne

jméno a příjmení

adresa

telefon, mobil

e-mail

Hlasuj a vyhraj Cena Diva 2016 Hlasovací lístek

Na anketním lístku není nutné vyplnit všechny kolonky. Pokud uvedete kontaktní údaje, budete zařazeni do slosování o atraktivní cenu.
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CHOOSE LOVECHOOSE LASTING

REVLON COLORSTAY™ MAKEUP
#1 make-up v USA* pro bezchybný vzhled po celý den. 

S SPF ochranou, nově v balení s pumpičkou. Pro každý typ pleti.

OLIVIA WILDE JE NALÍČENÁ VARIANTOU V ODSTÍNU SAND 

REVLON CZ   INSTAGRAM REVLON_CZ

2 VARIANTY  
PRO RŮZNÉ TYPY PLETI
NORMÁLNÍ/SUCHÁ
SMÍŠENÁ/MASTNÁ 
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DŮM UMĚNÍ

28.9. – 13.11.2016

EPOS 

Jiří Horák, Rostislav Košťál,

František Maršálek a Petr Sikula

28.9. – 13.11.2016

Marian Palla

Malba hlínou – klacky zubama

DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU

14.9. – 30.10.2016

Cold–Pressed, Low–Heat

Virginorganicvegankosher

G99

14.9. – 30.10.2016

Jan Lesák

Running in Haze

Dům pánů z Kunštátu

The House of the Lords of Kunštát
Galerie G99 G99 Gallery
Dominikánská 9, Brno

Dům umění The House of Arts 
Malinovského nám. 2, Brno

Otevřeno Open
út – ne 10 – 18 h Tue – Sun 10 am – 6 pm

Každou středu jednotné vstupné 20 Kč 

General admission 20 CZK every Wednesdaywww.dum-umeni.cz
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MD Mahenovo divadlo
JD Janáčkovo divadlo
DR Divadlo Reduta

↗ l  lektorský úvod – začátek
 půl hodiny před představením
 ve foyer divadla (vstup zdarma)

www.ndbrno.cz
foto: Pavel HejnýPetite Mort

   opera
čt 8. 9. 17.00 Zahajovací koncert | piazetta před JD |

so 10. 9. 19.00 Její pastorkyňa F | JD |
   role Jenůfa – Pavla Vykopalová

st 14. 9. 19.00 Její pastorkyňa U, S | JD |
   role Kostelnička – Szilvia Rálik

pá 16. 9. 19.00 Carmen      ↗ l   ZOB | JD |
   role Carmen – Jana Hrochová

so 17. 9. 19.00 Polská krev  | JD |
   role Hrabě Baraňski – Josef Moravec

ne 18. 9. 19.00 Carmen  | JD |
   role Micaëla – Jana Šrejma Kačírková

st 28. 9. 16.00 Carmen | Špilberk |
   role Don José – Luciano Mastro

pá 30. 9. 19.00 La traviata  | MD |
   role Alfredo – Aleš Briscein

   balet
čt 8. 9. 17.00 Zahajovací koncert | piazetta před JD |

pá 16. 9. 19.00 Black and White      ↗ l   | MD |

so 17. 9. 19.00 Black and White  | MD |

čt 22. 9. 19.00 Petite Mort      ↗ l   | JD |

pá 23. 9. 19.00 Petite Mort  | JD |

   činohra
po 12. 9. 19.00 Saturnin      ↗ l   | MD |

út 13. 9. 19.00 Petrolejové lampy      ↗ l  Dárek | MD |

pá 16. 9. 10.00 Brněnské pověsti  | DR |

pá 16. 9. 12.00 Brněnské pověsti  | DR |

ne 18. 9. 19.00 Králova řeč  | MD |

po 19. 9. 19.00 Apartmá v hotelu Plaza  | MD |

po 19. 9. 19.00 Veroničin pokoj ČP, ZČ | DR |

út 20. 9. 19.00 Ostrov pokladů  AB | MD |

st 21. 9. 19.00 Černá labuť      ↗ l   | DR |

čt 22. 9. 19.00 A pak už tam nezbyl ani jeden aneb  | MD |
   deset malých černoušků

so 24. 9. 15.00 Ostrov pokladů  | MD |

ne 25. 9. 14.00 Pohádka o nevyřáděném dědečkovi  | DR |

po 26. 9. 19.00 Romeo a Julie  | MD |

po 26. 9. 20.00 Vévodkyně a kuchařka  | DR |

út 27. 9. 19.00 Jak je důležité mít Filipa  | MD |

út 27. 9. 20.00 Vévodkyně a kuchařka  | DR |

st 28. 9. 19.00 Saturnin  | MD |

čt 29. 9. 19.00 Běsi      ↗ l   | DR |

pá 30. 9. 10.00 Podezřelá krajina s anděly      ↗ l   | DR | 
   v rámci cyklu Spílání Brnu

   hosté
po 12. 9. 19.00 Les Ballets Bubeníček / Orfeus  | JD |
   fenomenální tanečníci – bratři Jiří a Otto Bubeníčkovi

ne 18. 9. 19.00 Rapper  | DR |
   Divadelní spolek Frída

út 20. 9. 19.00 Ensemble Opera Diversa  | DR |
   Písně, tance, uspávanky

ne 25. 9. 19.00 The Tap Tap  | MD |
   koncert

září 2016 



46–47

program

říjen 2016 

   opera
pá 7. 10. 19.00 Káťa Kabanová      premiéra   JD prem | JD |
   Janáček Brno 2016 / role Káťa – Pavla Vykopalová

so 8. 10. 17. 00 Krok za oponu s operou Káťa Kabanová  | JD |
   Janáček Brno 2016

ne 9. 10. 15.00 Káťa Kabanová      ↗ l  E | JD |
   Janáček Brno 2016 / role Kabanicha – Eva Urbanová

so 15. 10. 19.00 Modrovousův hrad / Očekávání   pr.    JD prem | JD |
   Janáček Brno 2016 / role Modrovous – Anders Lorentzson

ne 16. 10. 19.00 Modrovousův hrad / Očekávání      ↗ l  F | JD |
   Janáček Brno 2016 / role Judith – Katarina Giotas

út 18. 10. 19.00 Její pastorkyňa  | JD |
   Janáček Brno 2016 / role Kostelnička – Szilvia Rálik

čt 20. 10. 17.00 Polská krev KO | JD |
   role Hrabě Baraňski – Marián Vojtko

pá 21. 10. 19.00 Polská krev  | JD |
   role Helena – Andrea Široká

ne 23. 10. 17.00 Modrovousův hrad / Očekávání C, J | JD |
   role Žena – Katarina Karnéus

po 24. 10. 19.00 La Dafne  | DR |

út 25. 10. 19.00 La Dafne  | DR |

st 26. 10. 19.00 Polská krev  | JD |
   Hrabě Baraňski – Josef Moravec

pá 28. 10. 19.00 Káťa Kabanová AB, PS, ZOB | JD |
   role Boris – Magnus Vigilius

so 29. 10. 19.00 Nabucco  | JD |
   role Nabucco – Luis Cansino

ne 30. 10. 17.00 Modrovousův hrad / Očekávání U | JD |
   role Muž – Anders Lorentzson

   balet
so 1. 10. 18.00 Sněhurka a sedm trpaslíků DV | JD |

út 4. 10. 17.00 Black and White      ↗ l  KO | MD |

ne 16. 10. 17.00 Black and White  | MD |

so 22. 10. 19.00 Made in USA      ↗ l   | JD |

út 25. 10. 19.00 Made in USA      ↗ l   | JD |

   činohra
so 1. 10. 10.00 Brněnské pověsti  | DR |

po 3. 10. 19.00 Petrolejové lampy  | MD |

st 5. 10. 19.00 Král Oidipús  | MD |

čt 6. 10. 19.00 Je třeba zabít Sekala      ↗ l   | MD |

pá 7. 10. 19.00 Veroničin pokoj  | DR |

po 10. 10. 19.00 Podezřelá krajina s anděly  | DR |
   v rámci cyklu Spílání Brnu

út 11. 10. 19.00 Improvozovna  | DR |

st 12. 10. 19.00 A pak už tam nezbyl ani jeden aneb  | MD |
   deset malých černoušků

st 19. 10. 18.00 Jak je důležité míti Filipa SPČ | MD |

st 19. 10. 20.00 Vévodkyně a kuchařka  | DR |

čt 20. 10. 19.00 Jak je důležité míti Filipa      ↗ l  Dárek | MD |

pá 21. 10. 19.00 Saturnin      ↗ l   | MD |

so 22. 10. 17.00 Králova řeč F | MD |
   pro abonenty s legitimací označenou 15/16

ne 23. 10. 10.00 Pohádka o nevyřáděném dědečkovi  | DR |

po 24. 10. 19.00 Romeo a Julie  | MD |

čt 27. 10. 19.00 Bůh masakru  | MD |

čt 27. 10. 19.00 Kouzelný vrch      premiéra   MD prem 1 | DR |

pá 28. 10. 19.00 Kouzelný vrch      ↗ l  MD prem 2 | DR |

so 29. 10. 14.00 Ostrov pokladů  | MD |

so 29. 10. 19.00 Kouzelný vrch      ↗ l  D | DR |

ne 30. 10. 19.00 Otvírání studánek Alfréda Radoka  | MD |

po 31. 10. 19.00 Apartmá v hotelu Plaza  | MD |

   hosté
so 1. 10. 19.00 Rapper   | DR |
   Divadelní spolek Frída

ne 2. 10. 19.00 Angelika  | MD |
   Balet Slovenského národního divadla

so 8. 10. 15.00 Pražský fi lharmonický sbor  | DR |
   Janáček Brno 2016

út 11. 10. 19.00 Brno Contemporary Orchestra – The Cave  | MD |
    premiéra    ↗ l     Janáček Brno 2016

st 12. 10. 19.00 Státní divadlo Norimberk – Z mrtvého domu  | JD |
    ↗ l    U    Janáček Brno 2016 / Nevhodné do 18 let

čt 13. 10. 19.00 Emil Viklický trio, Iva Bittová,  | MD |
   OK Percussion Duo    Janáček Brno 2016

čt 13. 10. 19.30 Arnold Schoenberg Chor  | DR |
   Janáček Brno 2016

pá 14. 10. 18.00 Dítě a kouzla  | MD |
   Janáček Brno 2016

so 15. 10. 20.00 Polajka / Didrik Ingvaldsen Orchestra  | DR |
   Janáček Brno 2016

ne 16. 10. 16.00 Sbor Janáčkovy opery NdB | foyer JD |
   Janáček Brno 2016

ne 16. 10. 20.00 Milokraj a Marta Töpferová   | DR |
   Janáček Brno 2016

po 17. 10. 19.00 Pád Antikrista  | MD |
   Janáček Brno 2016

so 22. 10. 18.45 Don Giovanni      ↗ l  | DR |
   Přímý přenos z Metropolitní opery New York

ne 23. 10. 19.00 Jiří Pavlica a Hradišťan  | MD |
   & Vlasta Redl s kapelou     koncert
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3. ZÁŘÍ OD 13 DO 17 HODIN
mezinárodní setkání majitelů vozů Rolls-Royce a Bentley
z České republiky a Rakouska na volném prostranství

mezi Galerií Vaňkovka Brno a Fait Gallery


