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Na úvod
Fejeton
Slova mají vlastnosti, jen je nelze přesně a jednoduše vyjádřit. Nevíme,
při jaké teplotě se to které slovo rozpouští, není přesně určeno, sublimují-li některá z nich. (Některá dokonce vysublimují dříve, než je člověk vysloví.) Ale zcela jistě mají délku, váhu, zkrátka určité proporce.
Ovšem ani tyto rozměry nejsou dány striktně a závisí na mnoha faktorech. Například na sdělovateli. I stejné slovo může mít různou váhu.
Záleží, komu je určeno, z jaké výšky (fyzikální nebo hierarchické) je hozeno či položeno, s jakou silou je vymrštěno z úst. I jedno slovo může
mít různou délku – nekonečně dlouho může trvat, než se řečník dopracuje k jeho konci. Nebo je vychrlí tak rychle, že posluchač ztratí jistotu, bylo vůbec řečeno? Někdy může jedno prostinké slovo člověka
i zavalit, povalit.
Ovšem já tvrdím, že slova mají svou chuť. Poprvé mě to napadlo na základní škole. Snad ve druhé třídě, kdy jsme v čítance četli, že chlapeček
cupital vedle dědečka. Dodnes si pamatuji, že se ono cupitání v mých
ústech rozskočilo na tisíc kousků, z nichž každý rozverně poskakoval na
jazyku jako antiperle. Moc se mi to líbilo. Asi o tři roky později se mi na
patro a jazyk přilepilo slovo niania. Tahleta obyčejná česká chůva mi
v ruské podobě bobtnala v ústech a chutnala jako tisíckrát použitá žvýkačka. Tady musím uvést, že to nebylo způsobeno národní příslušností
slova, protože ruštinu a slovanské jazyky mám ráda, ale že se skutečně
jednalo o toto jediné lepivé a nezdolatelné slovo niania (psáno foneticky). Podobných případů bych našla spoustu.
Od té doby si čas od času slova vychutnávám. V klidu a o samotě. Ono
to není jen tak. Musíte jim chvilku věnovat. Jako dobré víno či jídlo je
po jazyku válet, ku půnebí tisknout, chvíli pozdržet v ústech a pak teprve vyslovit. A najednou zjistíte, že mají chuť, svou krásu i smysl.
A to je vlastně všechno.
Šárka Motalová ■
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Zprávičky
Od dubna existuje nová
nabídka předplatného
Nabídku předplatného na příští sezonu předkládá
Národní divadlo v Brně od 1. dubna formou brožury
a na svých internetových stránkách. Nabídka je obohacena o novinky.
Nově například NDB zavedlo tři další skupiny: čistě baletní, kombinaci činohry s operou a činohry s baletem
z titulů uváděných v Mahenově divadle. Nedošlo ke
zdražení předplatného a navíc k tradičním slevám zavedlo NDB od nové sezony speciální slevy pro děti, studenty, důchodce, ZTP a členy Klubu přátel činohry
a Klubu přátel opery a baletu. Platit mohou zájemci
buď přímo, anebo platební kartou.
Abonenti, jak bývá zvykem, mají své výhody. Například
je to zajištění stálého místa, každý měsíc zasílání měsíčníku NDB Aplaus s programem divadla zdarma, dále
výrazné slevy u jednotlivých abonentních skupin atd.
Stálí předplatitelé si mohou abonentku vyměnit v měsíci květnu, přesně od 2. do 27. 5.
Místa budou rezervována do 27. května, po
tomto termínu nevyzvednutá místa budou dána do
prodeje.
Noví zájemci o předplatné a také abonenti žádající změnu vyplní přihlášku, kterou odevzdají nebo
odešlou do NDB do 27. května. Tito předplatitelé včetně podniků a institucí si abonentky budou moci
vyzvednout v červnu, přesně od 6. do 30. června. Přihláška a podrobné informace o abonmá NDB na
sezonu 2005/2006 jsou uvedeny v předplatitelské brožurce, která je od začátku dubna k dostání v předprodeji divadla, a také na internetových stránkách divadla
www.ndbrno.cz.
V sezoně 2005/2006 dojde k znovuotevření zrekonstruovaného divadla Reduta. Předplatné na tuto scénu
a kombinované předplatné ve všech třech divadelních
budovách NDB chystá od příštího roku 2006.

hlídka budov NDB se obrazem „návštěvníci“ dostanou do těchto prostor v kteroukoliv hodinu i při uzavření budov.
Internetové stránky NDB informují o divadle, o historii budov, o jednotlivých souborech, samozřejmě
také o repertoárové nabídce, o premiérách, nabízejí
fotogalerii, aktuality a nechybí ani Kniha hostů, v níž
se mohou elektronickou formou setkávat nejen návštěvníci divadla.

Baletní soubor vybíral
tanečníky
Baletní soubor NDB uspořádal koncem února konkurz
na místa členů sboru i sólistů baletního souboru. V sále
se sešlo zhruba čtyřicet zájemců. Konkurz vedl choreograf Jiří Kyselák a výkony posuzovali baletní mistr a sólistka baletu Jana Ruggieri, taneční pedagog a sólista
Petr Přibyl, sólista Ivan Příkaský a umělecký šéf baletu
NDB Karel Littera.
„Při konkurzu posuzujeme jak zjev, tak techniku
a celkový projev vůbec,“ říká Jana Ruggieri. „Navíc
také zohledňujeme, jakého tanečníka právě potřebujeme. Když se jedná o sólisty, pak záleží, jestli hledáme zaměřením lyrického nebo dramatického. U sboru
musíme zase přihlížet mimo jiné k výšce, aby mezi tanečníky nebyly velké výškové rozdíly nebo aby nebyli
všichni hodně malí,“ přiblížila podmínky konkurzu
Jana Ruggieri.
A co by poradila budoucím adeptům o baletní umění?
„V každém případě musejí mít výbornou techniku, tedy
musejí hodně cvičit, ale důležitý je i projev,“ říká.
„Když někdo přijde na konkurz naštvaný a je to na něm
vidět, jeho šance se zmenšují. Takže všem bych radila,
aby tancovali s chutí.“

Informace zdarma
Virtuální pohled do divadla
Foyer Mahenova a Janáčkova divadla, stejně tak
jako hlediště si mohou prohlédnout zájemci, aniž by
vkročili do jedné či druhé budovy. Nově jim to umožňují internetové stránky Národního divadla v Brně.
Na adrese www.ndbrno.cz odkazem Virtuální pro-

Národní divadlo v Brně připravilo pro všechny zájemce
pravidelné zasílání informací z NDB. Jsou určeny všem
těm z vás, kteří mají přístup k počítači a k elektronické
poště. Informace budou zasílány pomocí e-mailových
adres. Ti, kteří by takovou službu přivítali, se mohou
přihlásit na internetových stránkách NDB s adresou
www.ndbrno.cz.
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Výstava přiblížila fotografie i zvyky

Autorkou snímku Rilského monastýru je Minka Petrova Coneva z Itálie.

Výstavu vítězných snímků mezinárodní soutěže O nejlepší fotografii z Bulharska si mohli prohlédnout návštěvníci Mahenova divadla v uplynulém měsíci. Akci
uspořádalo Sdružení pro Bulharsko.
„Jednou ročně pořádáme tuto výstavu v Olympii. Chtěli
jsme ji ukázat širšímu publiku, a proto jsme ji nabídli
i divadlům. Tady ve foyer Mahenova divadla je nádherný prostor a jsme velmi rádi, že zde můžeme fotografie
předvést,“ uvedla jedna z organizátorek Martina
Radkova. Každý rok vyhlašuje sdružení tuto soutěž, ta
letošní s rokem 2005 byla na témata: historické památky, příroda, dovolená v Bulharsku, Bulharsko
a Bulhaři v zahraničí.
„V Národním divadle v Brně byly vystaveny nejen vítězné fotografie minulých ročníků soutěže, ale také doposud nepublikované snímky,“ řekla Radkova. „Obsah
je jiný, než jaký mohli vidět návštěvníci v pražském
Klementinu či v Divadle Husa na provázku.“
Shodou okolností vyšla výstava v Mahenově činohře
na březen. „V tomto měsíci slaví Bulhaři dva své nej-

větší svátky. Třetího března to je státní svátek – výročí
osvobození od turecké nadvlády a 1. března pak svátek jara – Baba Marta,“ vysvětlila Radkova. První den
v březnu si už celá staletí Bulhaři připínají na oblečení
malé červenobílé ozdoby, marteničky. „Lidé je darují
těm, které mají rádi, protože darované nosí štěstí,
zdraví a dlouhá léta,“ přibližuje zvyk Martina
Radkova. „Nosí se do doby, než přiletí první stěhovavý pták. Pak by měl nositel Baby Marty uvázat tuto
ozdobu na nejbližší strom. Marteničky mají magickou
sílu odhánět zlo.“ Bílá barva v ozdobě znamená čistotu a upřímnost ve vztazích a červená teplo neboli
vroucnost, přátelství a vzájemnou lásku.
A malý dovětek, pokud má martenička tvar lidské postavy, pak chlapecké postavě se říká Pižo a ženské
Penda. Přičemž například jedna Penda a dva Pižovci se
dávají nymfomankám a feministkám, jedna Penda je
pro tchyně či osamělé osoby a Pižo a Penda s poselstvím Pižo, opusť Pendu či naopak je pro neopětovanou lásku a žárlivce.
ota ■
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Janáčkova opera NDB
Jan Hladík dýchá pořád stejné
krychlové metry vzduchu
Komická opera Marta aneb Trh v Richmondu je nový titul, který koncem února nabídla divákům Janáčkova
opera NDB. Velký úspěch v roli zamilovaného lorda
Tristana Nickleforta sklidil Jan Hladík. Když jsme se domlouvali na setkání, jen tak mimo poznamenal: Já už
jsem věc Makropulos. První otázka je tedy jasná:

> Jak dlouho zpíváte?
Řádově jsem začal zhruba v šesti letech v různých sborech, hlavně v kostelních. Dnešní NDB mělo dětský sbor
na velmi dobré úrovni, který často účinkoval v představeních, a tam jsem také zpíval. V té době jsem hrával různé
dětské chlapecké role v činohrách a operetách. Na první
vystoupení si vzpomínám jako dnes. Byla to Polská krev
v Redutě. Zpívali jsme na závěr sbor Bože náš v nebesích,
úrodu nám přej… Zpíval jsem sólo, kolem sebe ostatní
své malé kolegy ze sboru. Neměl jsem strach, ale najednou jsem neviděl nic. Vnímal jsem jen obrovské reflektory a hudbu. Připadal jsem si jako v nebi. Asi jsem štěstím
jakoby vnitřně ztratil vědomí. A tehdy mi to bylo jasné,
stanu se sólistou opery. Prostě jsem to tak v té chvíli cítil.
Vlastně odmalička jsem posedlý divadlem. Bydleli jsme
šikmo naproti divadla v Rooseveltově ulici a já jsem
buď hrál fotbal na místě, kde teď stojí nové divadlo,
anebo jsem byl v divadle. To byl můj svět.
> Když se na tom místě začalo stavět nové divadlo,
nebyl jste smutný, že ztrácíte plácek?
Ne. Přesně jsem pozoroval, jak stavba postupuje. Říkal
jsem si, aniž bych cokoliv tušil, třeba tam jednou…
A když divadlo 1. srpna 1965 dostavěli, získal jsem tam
angažmá jako sólista opery. Jsem taková zvláštní rarita, která dýchá pořád stejné krychlové metry vzduchu.
> Nevadí vám to?
Měl jsem i jiné nabídky, ale vybral jsem si. Jsem spokojený.
> Jak se vám od těch šesti let vyvíjel hlásek?
Nejprve jsem měl vysoký soprán. Zpíval jsem první hlas,

ale pak jsem doslova přes noc zmutoval a místo sopránu jsem měl bas. Taková malá anomálie.

> Jak jste se k tomu stavěl?
Mám dojem, že jsem ještě nějakou dobu zpíval falzetem
soprán a současně i bas. Naštěstí jsem si neublížil. Bavil
jsem se o tom i s odborníkem foniatrem a on říkal, že
tím, že jsem od dětství hodně zpíval, byly hlasivky na
cvik zřejmě zvyklé, a proto to přešlo bez problémů.
> První dětskou roli jsme už zmínili, co první role
v profesionální dráze?
Na svůj obor jsem byl vzhledově mladý, takže jsem začínal doslova od Indiánů přes Míchy v Prodané nevěstě až po Kecala. Pan profesor Jílek si nás mladé hlídal,
a to i pedagogicky. Ne že by řekl, jsi bas, budeš zpívat
všechno. V mládí jsem začínal se starou muzikou,
s Händlem, Mozartem atp., abych hned nedělal role,
které by neodpovídaly mému hlasovému vývoji.
> V opeře Marta hrajete Tristana. To nebývá časté,
aby zpěvák začínal árii s růží v zubech…
To jsem vymyslel já, musím se přiznat. Mám rád tyhle
role, takže jsem její komičnost ještě nakopl. Zpívat
s růží v zubech jsem zkoušel poprvé a zjistil jsem, že to
není problém.
> A rozumět vám bylo…
Je tedy vidět, že to jde.
> A co na to pan Mlejnek, který roli alternuje, nezlobil se na vás?
Ne, nezlobil a taky to tak dělá. Samozřejmě roli bere po
svém. Navíc je jiný než já: podstatně mladší, štíhlejší
a o hlavu vyšší.
> Na scéně Marty působíte, že si roli užíváte. Že se
v ní snad vyřádíte.
Přestože tuhle profesi dělám čtyřicet let, pořád je to můj
koníček. Slovo vyřádit – divák může mít pocit, že o nic ne-
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Lord v převleku na trhu v Richmondu (Jan Hladík) přesvědčuje lady Harriet Durhamovou (Dagmar Bezačinská vpravo) a její komornou Nancy (Anna Číhalová), aby se vrátili domů.
Foto: Luděk Svítil

jde. Ale člověk musí být stále pozorný a komické role jsou
kolikrát náročnější než ty vážné, abyste při hereckých kreacích vydrželi s dechem. V Mahenově divadle je jevišťátko malinké.To když jsem hrál doktora Bartola ve Figarově
svatbě v Janáčkově divadle, kde je prostor od portálu
k portálu daleko větší, na sobě jsem měl vaton a role je
velká, tak to jsem musel šetřit silami. Člověka na jevišti
může lehce svést, když zaslechne smích nebo potlesk.
Nesmí se nechat unést. Sebekontrola je nutná pořád.

> Učíte na Hudební fakultě Janáčkovy akademie
múzických umění herectví. Jaké vlastně to operní
herectví je?
Opera je určitá stylizace. Snažíme se o to, aby každá
role byla co nejvěrohodněji podaná. V opeře jsme přesně vázáni temporytmem hudebního záznamu. Musíme
vycházet z autora přesně tak, jak si postavu představoval, protože i mezery a předehry jsou velmi důležité.
Přitom se ale také snažíme o věrohodná gesta.
Samozřejmě že záleží na režisérovi inscenace. Takovým
vzorem pro nás je Zdeněk Kaloč, který u nás dělal například Káťu Kabanovou. Ten nás velice velice potrápil.

Snažil se právě ty operní manýry, které prostě v sobě
máme, za zachování hudebního podtextu, potřít. Snažil
se o sdílnost málem činoherní. Svým studentům říkám:
dívejte se kolem sebe a pozorujte.

> A nakonec, vraťme se k Věci Makropulos.
V Janáčkově opeře jste zpíval advokáta doktora
Kolenatého. Jak se vám Čapkův námět líbí?
Moc. Tahle opera je vlastně skoro činohra. Musíte ji perfektně muzikálně ovládat a pak… Je to živé divadlo.
Za roli Kolenatého byl Jan Hladík nominovaný na Cenu
Thálie v roce 2002. Letos 2. srpna to bude přesně čtyřicet let, co Jan Hladík nastoupil jako sólista do brněnské opery.
ota ■
V dubnu můžete Jana Hladíka vidět v inscenacích
NDB jako Crespel v Hoffmannových povídkách
(6. dubna), v roli kupce Savoje Prokofjeviče Dikoje
v Káti Kabanové (14. a 16. dubna) a v Carmen
24. a 30. dubna jako poručíka Zunigu.
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Janáčkova opera NDB
Premiéru Marty zhlédla
Liselotte Flotow
Zcela nečekaně a neohlášeně navštívila páteční premiéru opery Marta (24. února) Liselotte Flotow, potomek autora díla Friedricha von Flotowa. Vedení opery
však nezůstala utajena, a tak ji před představením přišel uvítat umělecký šéf Janáčkovy opery NDB a zároveň dirigent večera Milan Kaňák (na snímku vlevo předává kytičku).

Za týden pak vedení opery obdrželo dopis:
Vážené dámy a pánové!
S velikým potěšením jsem minulý pátek navštívila premiéru „Marty“ ve vašem divadle. Byl to tak půvabný
večer, že vám chci těmito řádky vyslovit mé srdečné
díky.
Jako členu rodiny Flotow je mi přirozeně hudba „našeho“ skladatele velmi blízká. Během času jsem také
již zažila různá pojetí „Marty“ a mohu opravdu říci,
že se mi vaše provedení svojí svěžestí a bezstarostnou radostí obzvlášť líbilo. Pěvci, dirigent, orchestr
a zejména též režie docílili jednolitého provedení,
které se s dílem, s jeho do uší jdoucími melodiemi,
plně ztotožnilo a publikum vidělo bezstarostný a veselý večer – zcela ve smyslu skladatele. Co si lze přáti více?!
Vám a všem spoluúčinkujícím velice srdečně děkuji!
Se srdečnými pozdravy
Liselotte Flotow

ota ■
Foto: Luděk Svítil

Carmen v novém hávu
Stalo se již tradicí, že v prvních letních měsících odjíždí
Janáčkova opera na rozsáhlé turné do Japonska. Nejinak
tomu bude i letos, kdy se operní soubor vypraví do vzdálené
země s inscenací světoznámé Bizetovy opery Carmen. Nejen
pro japonské turné se Carmen zaskví v novém hávu. I brněnské publikum dostane příležitost ocenit nové hudební nastudování, jež bude dílem šéfa opery Milana Kaňáka a dirigenta Jaroslava Kyzlinka, a plejádu pěveckých hvězd,
které se představí v hlavních rolích.
V roli Carmen to bude vynikající francouzská mezzosopranistka Martine Olmeda. Vystudovala zpěv a hru na violoncello na konzervatoři v Toulouse. Ve studiu zpěvu dále
pokračovala v Barceloně, Marseille a Salzburgu. V roce
1987 debutovala jako koncertní pěvkyně a v roce 1990 poprvé vystoupila i na divadelním jevišti. Její všestranný repertoár zahrnuje role v operní literatuře 19. století (G. Bizet
Carmen, G. Verdi Othello, Falstaff, L. Spontini Vestálka,
G. Puccini Gianni Schicchi, J. Massenet Werther a další) stejně jako díla 20. století (S. Prokofjev Láska ke třem pomerančům). Rovněž koncertní činnost jí přinesla mnohé úspěchy a publikum mělo možnost jí slyšet jako interpretku
např. Mozartovy Korunovační mše, Beethovenovy 9. symfonie, Prokofjevovy kantáty Alexander Něvský. Spolupracuje
s významnými nahrávacími společnostmi (EMI) a její pěvecké umění je zachyceno na řadě hudebních a DVD nahrávek.
S ní bude Carmen alternovat ruská pěvkyně Galia
Ibragimova, která není brněnskému publiku neznámá, připomeňme alespoň její Eboli v Donu Carlosovi v nedávné
době. Také tenorista Michal Lehotský (Don José) patří
k častým hostům na jevišti Janáčkova divadla. S ním roli
Dona José alternuje Ivan Choupenitch. V roli Escamilia
v Brně poprvé vystoupí barytonista Dmytro Grishin, který
se narodil v ukrajinském Donětsku. Pěvecké vzdělání získal
na konzervatoři v Charkově, kterou ukončil v roce 1997. Ve
stejném roce se stal sólistou opery v charkovském divadle.
Od června 2001 je sólistou Národní opery v Kyjevě.Ve svém
repertoáru má řadu významných rolí barytonového oboru,
např. Oněgin ve stejnojmenné Čajkovského opeře, kníže
Jelecký (Piková dáma), Robert (Jolanta), Figaro (Figarova
svatba), Germont (Traviata),Amonasro (Aida), Rodrigo (Don
Carlos), Luna (Trubadúr), Valentin (Faust), Escamilio
(Carmen), Silvio (Komedianti), Enrico (Lucia di Lamermoor).
V roce 1999 se zúčastnil pěvecké soutěže Antonína Dvořáka
v Karlových Varech.
Představení se uskuteční 9., 13., 24. a 30. 4. 2005.
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Hoffmannovy povídky
naposledy

Káťa Kabanová opět
v Janáčkově divadle

Šestého dubna 2005 se rozloučíme s inscenací opery
J. Offenbacha Hoffmannovy povídky, která je na repertoáru Janáčkovy opery od 2. března 2001. Inscenace je
dílem dirigenta Jana Štycha a režiséra Jana Kačera.
V posledním představení vystoupí Ivan Choupenitch
(Hoffmann), Marina Vyskvorkina (Olympie, Antonie,
Giulietta), Jurij Gorbunov (Coppélius, Miracle, Dapertutto) a další sólisté.

V měsíci dubnu a na počátku května se uskuteční jediná tři představení Janáčkovy opery Káťa Kabanová.
Nenechte si ujít příležitost k návštěvě jedné z nejoblíbenějších Janáčkových oper. Inscenace režiséra Zdeňka
Kaloče a dirigenta Jaroslava Kyzlinka se setkala s vřelým ohlasem jak u odborné kritiky, tak u obecenstva,
např. v rámci festivalu Janáčkovo Brno 2004. V hlavních
rolích vystoupí vynikající pěvci jako Peter Straka,
Valentin Prolat, Jana Havranová, Tatiana Teslia,
Marta Beňačková a další. Představení se uskuteční
14. 4., 16. 4., 22. 4. 2005.

Vidino divná, přesladká…
Dvořákova Rusalka patří vedle Smetanovy Prodané nevěsty k nejhranějším českým operám. A přitom chybělo
tak málo a toto dílo mimořádných kvalit by nikdy nevzniklo… Jaroslav Kvapil své libreto o krásné vodní víle
a její nešťastné lásce k člověku nabízel postupně několika skladatelům – Oskaru Nedbalovi, Josefu Sukovi,
Karlu Kovařovicovi i Josefu Bohuslavu Foersterovi.
Všem se líbilo, ale měli právě jiné umělecké plány.
Kvapil znal Dvořáka již léta, ale netroufal si libreto mu
sám nabídnout, přestože ve skrytu duše doufal, že se
jej Dvořák ujme. Nakonec pomohla zpráva kanceláře
Národního divadla, že skladatel Antonín Dvořák hledá
nové libreto. Kvapil dal Rusalku řediteli Šubertovi a ten
ji Dvořákovi vřele doporučil.
Text vynikající nejen působivým příběhem, ve kterém se
snoubí české pohádky a motivy z Malé mořské víly
Hanse Christiana Andersena, ale také básnickým zpracováním Dvořáka zaujal. Netrvalo ani rok a opera byla
na světě. Třicátého prvního března 1901 se v Národním
divadle v Praze uskutečnila slavná premiéra. Rusalka si
ihned získala publikum, ještě v roce premiéry dosáhla
patnácti repríz. Záhy o ni projevily zájem i operní domy
ze zahraničí, Dvořák začal jednat o uvedení ve vídeňské Dvorní opeře. Skladatel, který zemřel tři roky po
premiéře, se již bohužel nedožil mezinárodního úspěchu své předposlední opery.

Na scénu českého divadla v Brně vstoupila Rusalka
16. prosince 1904 v divadle na Veveří pod taktovkou
Cyrila Metoděje Hrazdíry a v režii Josefa Malého. Od té
doby se stala trvalou součástí repertoáru brněnské
opery a dočkala se téměř dvaceti inscenací.
Protože Rusalka stále patří k divácky nejžádanějším titulům, rozhodla se Janáčkova opera znovu ji zařadit do
svého repertoáru, přestože to není tak dávno, co jsme
se rozloučili s minulou vynikající inscenací.
Hudebního nastudování nového uvedení se ujme šéf
operního souboru dirigent Milan Kaňák. Režie bude dílem Josefa Nováka. Výtvarníky budou Ivo Žídek (scéna)
a Josef Jelínek (kostýmy), oba brněnskému publiku
dobře známí z řady úspěšných inscenací. Pěvecké obsazení slibuje skutečný umělecký zážitek – v hlavních
rolích se představí Iveta Jiříková, Daniela StrakováŠedrlová a Mária Porubčinová (Rusalka), Dagmar
Žaludková a Katarina Vovková (Cizí kněžna), Adriana
Hlavsová a Jitka Zerhauová (Ježibaba), Tomáš Černý,
Ivan Choupenitch a Milan Vlček (Princ), Richard Novák,
Jurij Gorbunov a Ladislav Mlejnek (Vodník) spolu s dalšími sólisty.
Premiéra se uskuteční 20. května 2005
v Janáčkově divadle.
Patricie Částková ■
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Mahenova činohra NDB
Dubnová premiéra v Mahenově divadle:
Adam Geist Dey Loherové
Hrdina, či antihrdina?
Adam Geist očima herce
Václava Neužila
„Adam je mladý smutný osamělý muž. Když jsem roli
studoval, měl jsem pocit, že se cítí tak jako já kdysi,
když jsem se ztratil v Kolíně nad Rýnem. Kolem mě byla
spousta lidí, ale…
Myslím si, že Adam má obrovskou vůli žít docela obyčejný život. Všechno, co zažívá, bere jako určitou nespravedlnost vůči své osobě. Má pocit křivdy a pravda
je, že zlomek toho, co zažije on, málokoho potká za
celý život. Je upřímný, jedná srdcem a moc si přeje někomu patřit.
Je bez rodiny, bez přátel a neumí se smát. Neměl možnost se to naučit.“
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Dea Loherová:
Jak znám Adama
(…) Nemyslím, že se Adam zabil, protože by byl sám.
Nebo že by neměl přátele. Nebyl nešťastný. Měl toho
prostě dost. Dost už viděl. Dost zažil. Už nepočítal, že
by se mohlo stát něco, co by zásadně proměnilo jeho
chápání světa. Nebo co by zásadně změnilo jeho.
Pokud to není totéž. Adam vyzkoušel všechno. Jako zajíc skákal tak dlouho cikcak, až už nebylo směru, kterým by mohl vyrazit. Nebyl z těch, co mají přehled. Ani
mu na tom nezáleželo. Dával jeden dílek skládačky
k druhému, a když na konci nikam nezapadaly, myslím,
že pak se dokonce smál, pobaven. To by jen nejhůře vyvrátilo jeho očekávání, vyděsilo by jej, kdyby z té tisícovky dílků najednou přece vznikl jediný celek – jestli
by v tom už zase nebylo něco důvěrného a nudného. To
by byl došel na konec, a toho se asi nejvíc bál. Být hotov. Že být nemusel, a že tu bylo rozumu, který byl nad
tím lidským, to byla jeho záchranná kotva. Do budoucna, jež už neměl zažít.
Adam nebyl nikdy unavený. Vždy rozrušený, pořád

11

v očekávání, stále v pohybu. Když spal, končetiny mu
cukaly jako psovi a jazyk mu v pootevřených ústech
kmital sem a tam, aniž by něco říkal. Potom zase mohl
někde dlouho klidně sedět bez hnutí, jako by četl, skloněný před sebe, zapřený lokty do kolen. Ve skutečnosti jedinou knihou, kterou kdy dočetl do konce a od té
doby si ji střežil jako poklad, byl svazek o muži jménem
Pedro Páramo. Podruhé ji číst nemohl, ze strachu, že by
pak musel přehodnotit své drahocenné vzpomínky –
vždy jen náhodně, ale s největší obezřetností knihu
otevřel na jedné stránce a pomalu přečetl větu, nanejvýš dvě, které si pak hodiny a hodiny v duchu přemílal.
(…)
Dea Loherová, leden 2005
Mimořádná vstřícnost Dey Loherové umožnila
první otištění následujícího textu, který vznikl
před pár týdny na objednávku prestižního německého divadelního časopisu Theater heute.
Esej autorky k postavě Adama Geista může být
dalším krokem k výkladu textu.
Plné znění textu si můžete přečíst v programu k inscenaci Adam Geist.

Foto: Jana Hallová
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Mahenova činohra NDB
Malá pozvánka na Trialog
Součástí Trialogu jsou dvě představení na Malé scéně: Účtování v domě božím (NDB,
28. dubna) a Odile (NDB, 29. dubna). Obě představení začínají v 16 hodin.
26. dubna 2005
Mahenovo
divadlo
19 hodin
Národní divadlo
Ladislav
Stroupežnický:
NAŠI FURIANTI
Foto: Pavel Nesvadba

27. dubna 2005
Mahenovo divadlo
19 hodin
Národní divadlo
moravskoslezské
Ostrava
Bertolt Brecht –
Kurt Weill:
ŽEBRÁCKÁ OPERA
Foto: Josef Hradil
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28. dubna 2005
Mahenovo divadlo
19 hodin
Divadlo Josefa Kajetána Tyla, Plzeň
William Shakespeare:
KRÁL LEAR
Foto: Pavel Pavlovský

29. dubna 2005
Mahenovo divadlo
19 hodin
Národní divadlo v Brně
Choderlos de Laclos – Christopher Hampton:
NEBEZPEČNÉ VZTAHY
Foto: Jana Hallová

30. dubna 2005
Mahenovo divadlo
19 hodin
Slovenské národní divadlo
Tennessee Williams:
KOČKA NA ROZPÁLENÉ
STŘEŠE
Foto: Jana Nemčoková
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Mahenova činohra NDB
Ivan Rajmont:
Nejvíce mě zajímají paradoxy
Dramaturg Martin Dohnal rozpráví s režisérem Ivanem
Rajmontem:

> Nedávno jsi režíroval Molièrova Dona Juana.
Není náhodou Škola žen ve srovnání s tímto kusem
přece jen textem až příliš průzračným, jednoduchým a skoro vlastně banálním?
Nedá se to tak úplně srovnávat. U Dona Juana jsem
vycházel z úpravy Jana
Grossmana, která výrazně
domýšlí téma cesty k sebevraždě, nebo spíše cesty
k sebezničení. Hra dokonale sonduje stav prázdného
života, čili života bez Boha.
Je to dokonalá výzva, či spíše výkřik nad nepřijatelným
stavem věcí, totiž že vše je
dovoleno, vše je jedno.
Naproti tomu Škola žen je
čistá komedie, frivolní a zábavná, ve které i zde se
prosazuje touha zkrotit vše
do společenských kategorií.
Don Juan je člověk, který
ničemu nevěří a zkoumá,
co všechno je možné.
Arnolf ze Školy žen je člověk, který něčemu věří, ale
diví se, že všechno není
možné.
Škola žen je pro mě komedie, v jejímž jádru leží problém, který je seriózní.
A tento problém není o nic méně serióznější než problém v Donu Juanovi.
> Přes to všechno, nevadí ti, že Škola žen je přece
jenom jednoslupková, na rozdíl od Dona Juana po-

strádající více pater a perspektiv, které věci závažně problematizují?
Don Juan představuje výzvu, protože ukrývá problémy,
které nemají konečné řešení. Škola žen je nepochybně
sice obyčejnější a taktéž nepochybně netranscendentní,
ale nabízí problém, který se vyjevuje v podobě mnoha
paradoxů. Zkoumání problému ukazuje, že je vše mnohem komplikovanější. Postava Arnolfa se domnívá, že
ví, „jak jít na život“, text má
však ještě trochu jinou ambici, totiž chce přijít na
kloub pokrytectví a obmyslnosti. Arnolf po pravdě netouží, ale o to víc na něho
ze všech stran vyskakuje.
> Není ti líto, že věnuješ
tolik energie a tolik duchovních a duševních sil
postavě Arnolfa, který je
přece jenom hlavně trumpetou, tragikomickým násilníkem a prasečkovým
demiurgem, který se domnívá, že něco ovládá?
Líto mi to není. Přitroublost
Arnolfa má mnoho společného s obecným maskulinním přístupem k životu. Tento přístup je často
tragikomický svou zdůrazňovanou dominancí. Arnolf
je prasečkový demiurg, ale
zároveň má strach a plachost a člověku je ho až skoro líto. Já se mu ovšem nechci posmívat, ale chci mu otvírat oči.
> Přestože je to marné, výsledek zcela nejistý?
Přestože je to marné. Vždy mě fascinovalo to, co velmi
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rozzuřovalo Mefistofela: život nelze nadiktovat,
naplánovat, zastavit, vždy se prosadí, vždy proleze
mezi prsty. Kde bereme tu pýchu, že pro tu naši jednu
vteřinu užívání si chceme poničit život. Pro vteřinu života něco znásilnit – to je pochybná filozofie, vyplývající z pýchy. Důsledkem této pýchy je pak samota, která je i koncem všech těchto snah.

> Zde se nabízejí úvahy o přirozenosti, která je velmi často kulturním konstruktem, jak upozorňuje
M. Foucault. Tyto kulturní konstrukty přijímáme
zcela bez problému, ale často se ukazuje, že nás
činí slepými a že podstatné věci zastírají.
Ano, proč to všechno Arnolf dělá? Protože chce ve společnosti dobře vypadat. Zdá se, že je to všechno v pořádku, ale to je přesně ten kulturní konstrukt, o kterém
mluvíš. Arnolf má přímo paniku z hrůzy, jak bude ve
společnosti vypadat. Imperativem takového života je
heslo: Co tomu řeknou lidi? Přitom prohry jsou v životě stejně důležité jako výhry.
> Taková myšlenka musí být pro mnoho lidí velmi
nelibá.
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Nepochybně. Ale to je právě to krásné, že nejhlubší
myšlenky o společnosti jsou ve své podstatě konstantně disonujícími.

> Podle Emersona je člověk tím, na co v průběhu
dne myslí. Které tvoje myšlenky jsou konstantní?
V souvislosti s tvým tvůrčím neklidem.
Divadlo chápu jako součást života, někdy jako trýznivou součást života, protože člověk se musí neustále zabývat mnoha lidskými osudy. Co mě nejvíc láká na divadle, je paradox. Zajímá mě všechno, co paradoxně
narušuje tebou zmíněné kulturní konstrukty. Mým hlavním konstantním tématem je pýcha z nevědomosti.
> Čím víc tě znám, tak mám pocit, že směřuješ k režisérskému minimalismu – tedy k pokorné a tiché
režii, která nechá vše podstatné na divadle žít
a snaží se nic podstatného nerušit.
Bez komentáře.
> V červenci, dvacátého devátého, budeš slavit své
šedesátiny, ani nevím, na co bych se tě vlastně zeptal.
Tak se neptej.
Foto: Jana Hallová

Molière: Škola žen
Slavná komedie velkého francouzského Mistra z roku
1662, která dosáhla obrovitého úspěchu u nejširších
vrstev a zároveň rozdráždila některé z Molièrových nepřátel natolik, že dramatik na útoky a pomluvy odpověděl komedií Kritika Školy žen.
Hlavní postavou je Arnolf, který kdysi získal děvčátko
s úmyslem, že si z něho dá vychovat budoucí ženu:
klášterní výchova má z Anežky udělat poslušnou bytost, připravenou na příkladné manželství. Když je
Anežka zralá na manželství, dá ji Arnolf převézt do svého domu a dovzdělává ji četbou Rukojeti o manželství.
Náhle se objeví mladý Horác, syn Arnolfova přítele
Oronta, a začne se Anežce dvořit, aniž tuší, že se jedná
o Arnolfovu schovanku. Navíc se Horác se svou zamilovaností svěří Arnolfovi, jenž vyvine značné úsilí, aby
vztahu zabránil. Leč marně…
Tato překrásná veršovaná komedie je i v dnešní době
nanejvýš aktuální: protestuje totiž proti předmětnému

vidění světa, karikuje osoby, které vztah k ženě a instituci manželství ztotožňují s vlastnictvím (Arnolf je
Harpagonem ve věcech lásky).
Režie se ujímá vynikající Ivan Rajmont, který svou suverenitu a originalitu prokázal mimo jiné v klasických komediích Don Juan, Poprask na laguně, Škola pomluv.
Hlavní roli Arnolfa svěřil jedné z nejvýznamnějších osobností brněnského divadelnictví Zdeňku Dvořákovi. Do
role Anežky obsadil Kateřinu Holánovou (která byla za
hlavní ženskou roli ve filmu Nuda v Brně nominována na
cenu Český lev), postavu Horáce ztvární jiný vynikající
představitel nejmladší herecké generace Václav Vašák.
V dalších rolích se představí Marika Procházková,
Jaroslav Dufek, Jan Grygar, Jiří Pištěk, Ondřej
Mikulášek a Jindřich Světnica.
Hru přímo pro naše divadlo přeložil Jiří Žák.
Premiéry se uskuteční 22. a 23. dubna 2005.
Martin Dohnal ■
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Balet NDB
Korzár poprvé v České republice
Medora a Konrád společně s dalšími hrdiny baletu
Korzár vystoupili poprvé v České republice na jeviště
1. dubna 2005 v Janáčkově divadle. Samotnou inscenací se bude zabývat květnové vydání měsíčníku

Aplaus. Teď nabízíme k nahlédnutí návrhy výtvarníků
Borise Kaminského (scéna) a Josefa Jelínka (kostýmy).
Josef Jelínek, scénograf a výtvarník kostýmů, realizoval
více než šest set kostýmních, někdy i scénických výprav,
a to téměř ve všech českých divadlech, dále na Slovensku, ve Velké
Británii, Německu, Norsku, Španělsku
atd. Je nositelem domácích i zahraničních ocenění a diváci NDB znají jeho
kostýmy například z inscenace Louskáček, Marná opatrnost, Romeo
a Julie, Aida a další. Boris Kaminskij
žije a pracuje v Petrohradě, kde spolupracuje s Mariinským divadlem. Je autorem jevištní výpravy po celém Rusku
(mimo jiné např. Lakomec, Don Juan).
Kromě scénografie se zabývá malířstvím. Jak byly nápady obou výtvarníků zrealizovány, uvidí návštěvník při
reprízách, jež se konají 23. dubna
Josef Jelínek a 2. května.

Boris Kaminskij
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Únor patřil baletním mistrům
Bajadéra a Balet Gala, dvě představení, jež se konala
koncem února a v nichž vystoupily baletní hvězdy světového jména. V Bajadéře (22. února) hlavní role ztvárnili první sólistka Anglického národního baletu Daria
Klimentová a první sólista téhož souboru Dmitrij
Gruzdiev. O šest dnů později si mohli diváci jejich umění vychutnat v Baletu Gala, ve večeru, který zahájil významnou mezinárodní akci s názvem Ruská kultura
v České republice 2005. Již tradičně se v tomto tanečním koncertu představují přední sólisté a významní
umělci Ruské federace a také baletní sólisté NDB. Hosty
ze zahraničí zachytil fotograf NDB Luděk Svítil – viz
snímky zadní obálka časopisu Aplaus.

Popisky k těmto čtyřem fotografiím začínáme zleva nahoře:
1. Daria Klimentová a Dmitrij Gruzdiev (Anglické národní divadlo) – Klasické pas de deux
2. Jekatěrina Kondaurova a Igor Kolb (Státní akademické Mariinské divadlo v Petrohradě) – Šeherezáda
3. Taťána Černobrovkina a Dmitrij Zababurin (Moskevské hudební divadlo Stanislavského a NěmirovičeDančenka) – Don Quijote
4. Anna Antoničeva a Dmitrij Bělogolovcev (Státní akademické Velké divadlo v Moskvě) – Spící krasavice

ota ■

Pět setkání Zdeňka Prokeše
s primabalerínou Dariou Klimentovou
Dario, mám v paměti pět setkání s tebou:
Poprvé (a bohužel naposledy pracovně) jsme se setkali v roce 1990, hned po tvém úžasném vstupu na
scénu pražského Národního divadla ve Spící krasavici, kdy jsem tě obsadil do hlavní role v baletu na
hudbu IV. smyčcového kvartetu Bohuslava Martinů,
který jsem choreografoval pro ND. Podruhé, v roce
1995 (to už jsem byl v Brně a ty ve Skotsku), jsem tě
pozval, abys s námi v roli Odetty/Odilie absolvovala
zájezd s Labutím jezerem do Německa. (Tvým partnerem tehdy byl současný šéf našeho baletu Karel
Littera.) Potřetí jsem jel v roce 1997 obdivovat tvé
umění v Louskáčkovi do Londýna. Čtvrté setkání
v roce 2003, kdy jsi v Praze poprvé organizovala
Mistrovské baletní kurzy, čímž jsi jako jedna z mála
v Praze vystudovaných tanečních umělců působících
nyní v zahraničí „splatila dluh“. Podařilo se ti do
Prahy přivést význačné taneční umělce a pedagogy
z celého světa a další rok z toho učinit tradici, za což
ti patří můj dík a obdiv. Páté (a zatím poslední setkání) proběhlo nyní konečně na scéně Janáčkova divadla.

Daria Klimentová
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Mezi těmito setkáními je 15 let, což je v životě tanečního umělce předlouhý čas. Řekni mi, čím pro tebe byla
ta doba našich setkání typická: jaký měla vliv na tvou
kariéru a čím jsi tehdy žila?
Při našem prvním setkání jsem byla ještě vykulené
mládě s talentem, se kterým jsem nevěděla, co mám
dělat. Vy jste přišel a obsadil mě hned za tehdejší primabalerínu Hanu Vláčilovou, kterou jsem tolik
obdivovala a která pro
mě byla baletním bohem. Vzpomínám si, že
jsme s tím představením
také hostovali v roce
1991 v Janáčkově divadle. V Národním divadle
v Praze jsem po škole
tančila tři roky. Dostávala jsem od Vlastimila
Harapese
příležitosti
v hlavních rolích např.
Šípkové Růženky, Sylvie
či Dona Quijota. Většinu
rolí jsem nastudovala
s Kateřinou a Jaroslavem
Slavickými, ale měla
jsem příležitost zkoušet
i s primabalerínou Martou Drottnerovou. Byly
to pro mne ohromné
zkušenosti. Nejvíce vzpomínám na práci s režisérem Petrem Weiglem na Dámě s kaméliemi. Byl jedním z prvních, který mi pomohl otevřít vrátka k mé
osobnosti. Byl tu ještě geniální choreograf Jiří Kylián.
Stačila jenom jeho přítomnost na baletním sále a já
tančila o sto procent lépe.
Potom jsem přesídlila na rok do Kapského Města.
Stýskalo se mi po Evropě, a tak jsem přijala lakavé pozvání od Galiny Samsovové do Skotského národního
baletu. Tam jsem se seznámila s balety George
Balanchina a několika anglickými choreografy. Mám
ráda dějové balety, nejraději jsem tančila Annu
Kareninu, přestože jsem se jako jednadvacetiletá cítila
na takovou roli nezralá. A pak přišlo Labutí jezero,
dvojrole, o které sní každá baletka. Tančila jsem

Odettu/Odilii se sólisty ze Švédského královského baletu a z pařížské Opery. I s krásným Karlem Litterou, nynějším šéfem baletu NDB, na zájezdu v Německu s brněnským souborem. Už předtím jsem ale s Karlem
tančila v Pražském festivalovém baletu, projeli jsme kus
Ameriky a hostovali také v Portugalsku.
Zdánlivě šťastná ve Skotsku jsem po třech letech nastoupila do Anglického
národního baletu v Londýně, který považuji za
svůj baletní domov.
Teprve zde jsem pochopila, co je to být primabalerínou. Již tradičně každé
Vánoce v souboru tančíme šňůru Louskáčků. Na
jedno představení jste se
přijel podívat, byla to
choreografie Bena Stevensona. Od té doby
jsem odtančila další tři
jiné verze Louskáčků.
V Londýně jsem se seznámila s manželem. Ten mi
otevřel další svět: daroval
mi před šesti lety digitální fotoaparát. Myslela
jsem, že mi nic nemůže
dát takovou satisfakci
jako balet. Mýlila jsem se
Foto: Erick Richmand – úplně jsem tomu propadla. Nyní fotím profesionálně, nafotila jsem několik baletních katalogů, každý
rok publikuji kalendář Anglického národního baletu,
v prosinci a lednu jsem měla výstavu v Národním divadle v Praze, další připravuji v Londýně. Před čtyřmi lety
se mi narodila Sabinka. Bez ní bych nebyla úplná primabalerína. Ukázala mi, co je to opravdové štěstí.
Kopíruje mě úplně ve všem – obléká si balerínu, špičky
a chce být baletkou, fotografkou a maminkou. Prý
právničkou nebude.
Aby toho nebylo málo, před třemi roky jsem začala organizovat International Ballet Masterclasses. Chtěla
jsem do Prahy přivést světové umělce, s kterými jsem
měla možnost pracovat, chtěla jsem se podělit o ty
úžasné zkušenosti s českými i zahraničními studenty.
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Většinou jsou to umělci na vrcholu své kariéry, kteří
naše studenty inspirují. Především chci, aby to byl pro
studenty úžasný zážitek, probudila se v nich láska a vášeň k tanci a aby se čeští studenti seznámili se zahraničními a naopak. Chtěla jsem také, abychom v České
republice byli zase o krok dál. Příští Masterclasses se
budou konat od 1. do 13. srpna 2005 v Praze.
www.balletmasterclass.com.
Naše páté setkání – doufám, že ne poslední, bylo koncem února v Brně na scéně Janáčkova divadla, kdy jste
mě pozval tančit moji vysněnou Bajadéru. Ráda jsem
skočila po příležitosti, protože z klasického repertoáru
jsem už tančila téměř vše, ale celá Bajadéra tam chyběla. Tančila jsem pouze 3. jednání (Stíny), které jsem
nastudovala v Londýně s Natálií Makarovovou. Bylo to
trošičku hektické, tři týdny jsem téměř nevylezla ze
sálu, k Bajadéře jsem ještě studovala novou inscenaci
Giselle. Přivezla jsem si do Brna partnera Dmitrije
Gruzdieva, s kterým už několik let tančím v našem souboru, a také našeho baletního mistra Davida Walla,
který nám s celou Bajadérou pomáhal. Práce s brněnským baletem byla výborná, všichni byli velice profesionální a nápomocní. Týden nato jsme opět tančili
v Janáčkově divadle, tentokrát to bylo baletní Gala
v rámci festivalu „Ruská kultura v České republice
2005“. Tančila jsem opět s Dmitrijem, a to Čajkovského
Pas de deux a duet z Romea a Julie. Ale nemohla jsem
si ten týden v Brně užít, protože jsem mezitím musela
zpět do Londýna na zkoušky Giselle a také jsem fotila
tanečníky, věnovala se Sabince a třídila přihlášky studentů na Masterclasses. Dvacet čtyři hodin mi na vše
prostě nestačí.
Daria Klimentová
Připravil Zdeněk Prokeš ■

Daria Klimentová se narodila v Praze, v pěti letech
začínala s gymnastikou a od deseti let studovala balet na pražské Taneční konzervatoři. Získala ocenění
na několika světových baletních soutěžích (např. Prix
de Lausanne, International Ballet Competition
v Pretorii). Studium na konzervatoři zakončila hlavní
rolí ve Spící krasavici v Národním divadle, kde hned

získala sólovou smlouvu. Během dvou sezon pražského angažmá tančila např. roli Margarity v Dámě
s kaméliemi, kterou také zfilmovala Česká televize.
Po roce působení v Capab/Kruik Ballet v Kapském
Městě přijala na tři roky angažmá ve Skotském baletu. Od roku 1996 je Principal Dancer v Anglickém národním baletu.
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Věra Vágnerová převzala cenu
za celoživotní umění
Emeritní sólistka baletu Národního divadla v Brně a baletní mistryně-pedagožka Věra
Vágnerová obdržela 26. března letošního roku Cenu Thálie za celoživotní mistrovství
v oboru balet.
Máme za to, že čtenáře budou nejvíce zajímat autentická slova právě oceněné umělkyně – zde jsou:

> Krásensko u Vyškova na Moravě je místo, kde
jste se narodila. Nevracela jste se tam – poté kdy se
rodiče přestěhovali do Brna – už nikdy?
Naopak, každé prázdniny jsme trávili u babičky v jejím
domě, později jsme v Krásensku uprostřed velké zahrady postavili chatu. Posledních
15 let však moje rodina jezdí
jinam a rodná místa pustnou.
Do Brna jsme se přestěhovali
v roce 1929, rodiče s námi
dětmi (měla jsem starší sestru
Jindřišku) začali navštěvovat
divadlo. A zatímco já jsem ze
všeho nejraději měla balety,
pak také operety a opery, sestra měla jiné zájmy. Vystudovala později obchodní akademii, o mé tancování se však
hodně zajímala, alba fotografií
a kritik jsou jejím dílem.
K uchování dokumentů mi
vždycky scházela trpělivost.
> Mezi dětmi Psotovy baletní školy, kterou Mistr otevřel
v roce 1929 v divadle Na
hradbách, byli i vaši pozdější
jevištní partneři?
Někteří: Vlastimil Jílek, Miroslav Kůra, Oldřich Rymeš,
Jiřinka Šlezingrová, Boženka Vojtová, Libuše
Svobodová a mnoho dalších.
> V letech 1932–1936 byl Váňa Psota členem
světově proslulého ansámblu Les Ballets Russes

de Monte Carlo. Po návratu do vlasti – vyzván ředitelem Václavem Jiřikovským – ujal se vedení brněnského baletu a tehdy jste ho začala poznávat
v baletní škole.
Působil na každého dojmem velmi uklidňujícím, hovořil potichu, v každé situaci zachoval dekorum, tanečníkům většinou onikal, jen svým žákům tykal. Nejen já,
ale i většina mých kolegů ho respektovala a považovala za výjimečného umělce
a člověka.
> Dne 3. listopadu 1941 zatklo gestapo ředitele divadla
Jiřikovského. Odvlečen do
Osvětimi, zahynul tam
v květnu 1942. Divadlo bylo
již 11. téhož měsíce násilně
uzavřeno, většina tanečníků
přešla do německého divadla, jehož balet vedla choreografka Dia Luca (po válce
působila ve Volksoper ve
Vídni). S vámi byli angažováni Vlastimil Jílek, Rudolf
Karhánek, Oldřich Napravil,
Stanislav Remar, Otta Strejček, Jiřina Šlezingrová,
Růžena Ellingerová, Božena
Napravilová, Květa Špicnerová. O německém divadle
Foto: Jana Hallová
mnoho nevíme, takže fotografie a programy, které z té doby máte, jsou dnes
malou vzácností. Tam jste již tančila velké role?
Účinkovala jsem v první choreografii paní Lucy v baletu Jarmark v Delfách, ona tančila roli Komediantky, já
vesnickou dívku – byla to charakterní role. V baletu
Coppélia mi svěřila Svanildu. Z dalších baletů si vzpo-
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mínám na Rozbitý džbán nebo koncert Beschwingte
Stunden s krásnými čísly, Třírohý klobouk, Císařský valčík, Vzpoura hraček.

> Od druhé poloviny třicátých let dominovala mezi
sólistkami primabalerína Mira Figarová, rovněž
žačka a brzy jevištní partnerka Váni Psoty. Stále ji
navštěvujete?
Každý týden. Obě nás tato setkání těší.
> Po skončení války v roce 1945 vedl brněnský balet Josef Judl a ještě před Psotovým návratem ze zahraničí v roce 1947 vám nabídl titulní roli Glazunovovy Raymondy.
Pro roli mě vybral Stanislav Remar. Měli jsme na studium tehdy snad sotva měsíc. Přesto byla inscenace velmi
úspěšná. Psotův návrat přinesl změnu. Z Brna odcházející choreograf Saša Machov mi nabídl angažmá v baletu Národního divadla v Praze, dokonce jsem podepsala
smlouvu, ale když se Mistr Psota vrátil, chtěla jsem pracovat s ním, smlouvu jsem zrušila a zůstala v Brně.
> Nikdy jste toho nelitovala?
Možná bych měla větší gáži, víc možností, víc ocenění.
Jenže já jsem stála o Brno.
> Může tanec – za určitých okolností – vyvolat v tanečníkovi pocit štěstí?
Když představení nemá technické chyby, když interpret
naváže spojení s publikem. Někdy prožijete taková
představení, že litujete, že je konec.
> Svět bílých baletů byl váš svět. Které z postav kladete na první místo?
Julii, Marii, Desdemonu.
> Myslíte, že balety Mariuse Petipy jsou „staré“
a jejich režie nebyly „promyšlené“?
Staré nejsou. Jsou postaveny v čisté klasické technice
a ta nikdy nemůže zestárnout. Tehdy, v druhé polovině a v závěru 19. století, kdy vznikaly, měli lidé čas dívat se na tří nebo i vícehodinový balet. Dnes není čas
– vlastně na nic. Také ideál krásna se proměnil.
> Domníváte se, že školení v klasickém tanci, který
ve svých pohybech směřuje vzhůru, k odpoutání od
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země, k elevaci, je vhodné pro tanečníka interpretujícího moderní tanec?
Tanečník by měl být vyškolen všestranně, absence klasické formy neprospěje ani pohybovému principu spojenému se zemí. Klasickou techniku považuji za samozřejmý
základ, rozvíjený pak různými současnými technikami.
> Balet je umění nobility, pěstován na královských,
císařských a knížecích dvorech byl dlouho výlučným
uměním šlechty. Nezmizelo dnes toto – přímo erbovní – znamení?
Ne. Je v baletu obsaženo „od kolébky“. Jen, jak vývoj
postupuje, zdá se, že ve snaze přizpůsobit se době je
choreografie ve svém hledání často nevybíravá, a já si
nejsem jista, jestli nové cesty jsou vždycky ty pravé.
> Co ve vašem osobním životě znamenal rok 1950?
Vdala jsem se a začala učit na konzervatoři. Učila

jsem do roku 1985, žáků jsem poznala mnoho, měla
jsem ráda všechny. Téměř šest desítek let jsem každý
den otvírala dveře baletních sálů ve třetím poschodí
budovy na Dvořákově ulici, jezdila týmž výtahem,
četla u vrátnice fermany ohlašující denní provoz baletu. Když se mě zeptáte, jak se mi dnes žije – není
to nic neobyčejného, starosti mé rodiny jsou i moje
starosti stejně jako radosti, ale vzpomínání se neubráním, paměť mi stále něco připomíná, něco z toho,
co bylo a už není.
Český filozof Erazim Kohák jednou na otázku, „jaký
to byl rok“ – a mohli bychom se analogicky zeptat,
„jaký to byl život“ – odpověděl: „Krásný, už jen
proto, že vůbec byl.“
Věra Vágnerová
se narodila 28. března, tedy ve znamení Berana.
Ohnivé znamení, lidé v něm narození jsou přímí, vní-
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maví a mají smysl pro spravedlnost, vábí je činný život, za ním jdou tvrdošíjně… Vychována vynikajícími
učiteli byla v roce 1940, tehdy čtrnáctiletá, již členkou
Zemského divadla v Brně. Měla během své taneční
dráhy štěstí na dokonalé jevištní partnery, Rudolfa
Karhánka, Jiřího Nermuta, Miroslava Kůru, Karla
Tolara, Viktora Malceva, Karla Janečku, Josefa
Kubálka, Ludvíka Kotziana. Ve třech nastudováních
tančila Julii (v Psotově 1947, Nermutově 1953, za
kterou dostala zlatou medaili Divadelní žatvy,
a Kůrově 1965) – při původní premiéře v roce 1938
přešla jevištěm jako Páže. Spolupracovala s významnými choreografy: Váňou Psotou, Rudolfem
Karhánkem, Jiřím Nermutem, Ivanem Todorovem,
Alexandrem Romanovičem Tomským, Jiřím
Němečkem, Lubošem Ogounem, Pavlem Šmokem.
Tančila titulní a hlavní role ve všech baletech, jak je
repertoár oněch let přinášel: Raymondu, Svanildu,
Princeznu v Pohádce o Honzovi, Babičku ve
Slovanských tancích, Dívku v Paganinim, velkou roli
v druhé části Symfonie života, nazvané Láska, Julii,
Popelku, Rumjanu v Hajducké písni, Marii
v Bachčisarajské fontáně, Clarice ve Sluhovi dvou
pánů, Auroru ve Spící krasavici, Signorinu Gioventù,
Nikotinu, Desdemonu, Odettu i Odilii, Sari v Cestě
hromu, Belle-Rose v Princi ze země pagod.
Připomínáme jen ty největší. Styl čistých linií akademického tance přeměřoval náročnou technikou dokonalost baleríny, její arabesky, piruety a grands jetès
byly virtuózní, fouettés brilantní. Síla křehkosti, technická virtuozita, jevištní aplomb obecenstvo přitahovaly stejně jako lehkost kroků, hudební a výrazové cítění, prozrazující se každým pohybem.
Od roku 1964 působila v brněnském baletu jako baletní mistryně-pedagožka. Pro svou mimořádnou choreografickou paměť byla takřka nepostradatelnou spolupracovnicí všech choreografů působících v brněnském
baletu – a to až do konce devadesátých let. Z divadla
odešla v roce 2002.
Jednou o ní napsali, že její život je natolik činorodý, že
v něm není čas na vzpomínky. Leč vše nasvědčuje
tomu, že čas na vzpomínky právě nastal. Připomněla to
Cena Thálie. A protože čas na vzpomínky je krásný čas
a ocenění múzy vzácný akt – blahopřejeme k obojímu.
Eugenie Dufková ■
Fotografie: archiv Věry Vágnerové
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Reduta
O Redutě se šéfem baletu Litterou
Na slavnostní otevření Reduty chystá NDB Goethovu
hru Kouzelná flétna, která vznikla jako pokračování
slavné Mozartovy opery, a minioperu Stravinského
Příběh vojáka.
Vedle opery a činohry se na představení bude podílet samozřejmě i balet. Zatím ale soubory pracují na jiných
úkolech. Karel Littera, umělecký šéf baletního souboru,
však má již jasno v základních věcech: balet pro Redutu
nastuduje jednu premiéru za sezonu a na jevišti se objeví zhruba jedenkrát za měsíc. Více titulů a častější hraní
prostě nezvládnou, protože, jak říká šéf souboru, „jsme
opravdu na knop“. Vytížených je všech padesát členů
baletu, včetně, a to především, čtrnácti sólistů. Protože
kromě baletních představení na velkých scénách v Janáčkově a v Mahenově divadle tančí ještě v operách.

svůj choreografický talent. Za velmi důležité považuje
šéf baletu NDB dát možnost vyrůst nové generaci choreografů s divadelní zkušeností, přičemž nevylučuje ani
možnost spolupráce s mladými hudebními skladateli, jejichž součinnost s choreografy by mohla vyústit do společných projektů. Podle představ šéfa by tyto projekty měly přilákat právě mladé hloubavé
diváky. „Bude to repertoár pro ně. Moderní, neotřelý, který by je měl oslovit,“ říká Littera.
V Redutě rovněž počítá s hostováním cizích souborů.
Pravidelně by zde měly, podle jeho představ, vystupovat při tradičním a oblíbeném festivalu Tanec Brno, který se pravidelně koná před koncem sezony. Brno obvykle z většího festivalu Tanec Praha pozve do Janáčkova
či Mahenova divadla některý významnější větší soubor
a k tomu v budoucnu, jak říká Littera, „něco menšího“.
A to menší by vystupovalo v Redutě, která je vlastně
pro tento případ ideální. Vždyť důstojný alternativní prostor pro menší baletní ansámbl v Brně dosud není. I na jevišti Mahenova divadla se komorní
sólisté ztrácejí.
V letošním kalendářním roce ještě Tanec Brno v Redutě
neuvidíme, ale za rok již určitě ano.
Po otevření Reduty budou herci, zpěváci i tanečníci NDB
ještě více na očích, budou více vytíženi. Lidé se budou
častěji ptát, jak vlastně takový člen baletu končí.

Jeviště vhodné pro experimenty
Přesto Karel Littera nové jeviště v Redutě vítá. „Pro velký balet by obnovené divadlo bylo malé. Ale my už dopředu počítáme s tím, že to bude scéna, která otevře
možnosti experimentům. Komorním inscenacím do deseti tanečníků. Místo bude i pro živý malý orchestr. Pro
příští sezonu již jednáme s choreografem Liborem
Vaculíkem o inscenaci na motivy divadelní hry
Christophera Hamptona Úplné zatmění,“ svěřil se první muž brněnského baletu.
Úplné zatmění bude experiment, ostatně
Vaculík zapojí také činoherce, na něž bude
mít, podle očekávání, také nemalé pohybové požadavky. Původní hra pojednává
o vztahu mezi prokletými básníky Arthurem
Rimbaudem a starším Paulem Verlainem.
Divadlo vypsalo konkurz na obsazení role
Rimbauda. Musí to být mladý, pohybově vybavený herec. Tančit se bude na Chopinovu
hudbu.
Další baletní tituly pro Redutu jsou ve fázi
zrodu, podle Karla Littery je plán jasný.
V souvislosti s experimentováním hovoří
o tom, že se nová Reduta stane také dílnou
pro mladé a začínající choreografy. Chce dát
prostor i nadaným tanečníkům vlastního sou- Pohled do hlediště divadelního sálu (vizualizace) D. R. N. H. architektonický
boru, aby si na malých formách vyzkoušeli ateliér
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„Je to velmi tvrdé,“ odpovídá spontánně Littera.
„Ještě do poloviny 90. let existoval v baletu tzv. důchod za výsluhu let. Pro sólisty po 20, pro sboristy po
22 letech. Nedalo se z toho žít, ale pomohlo to řešit
přechod na něco jiného. Na co? Ti nejlepší zůstanou
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v divadle jako repetitoři, baletní mistři nebo najdou
místa pedagogů. Dnes adepti baletu již myslí na zadní vrátka a daleko více studují třeba taneční pedagogiku, choreografii, případně taneční vědu.“
jt ■

Jaký býval balet a pantomima
ve staré Redutě
První zpráva o taneční skupině v divadelní společnosti
v Brně pochází z roku 1736. Principál Felix Kurtz, otec
známého vídeňského komika, uvádí ve své dvanáctičlenné skupině dva tanečníky a dvě tanečnice. Ze čtyřicátých
až sedmdesátých let známe zprávy o baletních produkcích jednotlivých principálů. Nejvýrazněji z nich přispěl
k rozvoji baletu ve staré Redutě direktor Johann Böhm,
působící v letech 1771 až 1777. Baletní mistr jeho společnosti Anton Rössler byl žákem proslulého Jeana
Georgese Noverra, činného nějaký čas ve Vídni. Několik
dochovaných tisků libret Noverrových baletů, jež byly
provedeny v Brně v choreografii Rösslerově, náleží k ojedinělým památkám baletní kultury v našem městě.
Po celou dobu činnosti staré Reduty, do roku 1870,
patřil balet k nedílné součásti jejího repertoáru. Jako
samostatný titul celovečerní skladby se vyskytoval poměrně vzácně, zato se bez taneční složky neobešla
opera, zpěvohra a také směskovité představení (quodlibet), tolik oblíbené v první polovině 19. století. O významu baletu v repertoáru svědčí rozšíření jeho několika druhů, jež se navzájem prolínaly. Na prvém místě
stojí balet, jak je stručně, bez přívlastků oznamován na
divadelních cedulích. Častější jsou titulky s přívlastky,
jako byl velký heroický balet, a velmi rozšířené byly balety komické. Od čtyřicátých let 18. století jsou zmínky
o pantomimě, jež se stala v Brně velmi oblíbeným druhem. Alespoň podle názvů jednotlivých her lze považovat za vrcholný útvar pantomimický balet, s nímž se
setkáváme již u zmíněných děl Noverrových. Někde na
opačné straně baletního okruhu stojí divertissement,
zábavný kousek obvykle o jednom dějství.
Slavný Pierre Gardel byl reprezentován v Brně roku 1815
velkým pantomimickým baletem Dezertér, snad na námět Monsignyho stejnojmenné opery. Baletní parafráze

oper a her, nezřídka i v podobě parodie, nebyly v té době
ničím ojedinělým. Dodejme, že choreografem této inscenace v Brně byl Fortunato Bernardelli, zastoupený sám
jako autor na této scéně osmi baletními tituly. Tvůrce
fantastického bílého baletu Philippe Taglioni byl představen svým nejslavnějším dílem, baletem La Sylphide
(1832). Choreograf josefovského divadla ve Vídni
Ferdinand Occioni se uplatnil v Brně autorsky ve 30. letech 19. století v několika pantomimách. V desátých letech 19. století se objevil na prknech divadla Johann
Worelli, jinak místní herec vedlejších rolí. Inscenoval 11
vlastních baletů a pantomim. Oblibu baletu v brněnské
vyšší společnosti dokládá i skutečnost, že hrabě Jan
Nepomuk Mitrovský, pán na Rožínce, vytvořil balet
Věštba (der Orakelsprüch – 1799) o třech dějstvích a složil k němu i hudbu. Baletní mistr Poletna z Prešpurku se
podílel jako choreograf na českých představeních na
sklonku 30. let. V českém znění zpěvohry Aline aneb
Brno v jiném dílu světa (1839) vzbudil pozornost tanečními přídavky, mezi nimi byla i česká polka. Dlouho se
v Brně vzpomínalo na inscenaci Meyerbeerovy velké
opery Prorok (1851) s bruslařskou kadrilou pod vedením
pana Julese. Široké vrstvy obecenstva byly nejvíce zasaženy efektními baletními scénami v pohádkových, kouzelnických hrách s nadnesenou výpravou, s využitím světelných efektů, živých obrazů a scénických strojů.
Hostujících baletních sólistů bylo na jevišti brněnského
divadla ve druhé polovině 18. a v první polovině
19. století méně než zpěváků. Přesto mezi nimi byli nositelé zvučných jmen. Na podzim 1853 zazářila na jevišti na Zelném trhu proslulá španělská tanečnice
Pepita de Oliva. Ojediněle hostovali tanečníci z Paříže,
z Neapole, z Hannoveru, častěji přijížděli baletní sólisté
z Pešti a zejména z Vídně.
JT ■
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Cena diváka
Diváci brněnského Národního divadla
již zvolili své nejoblíbenější osobnosti
Herce i inscenace. Ankety o Cenu diváka pořádají nezávisle na sobě Klub přátel Mahenovy činohry a Klub
přátel opery a baletu NDB. Zatímco v činohře už znají
své vyvolené za loňský rok od konce ledna, v opeře
a baletu se slavnostní akt udělování cen konal zhruba
o měsíc později.

Mahenova činohra (slavnostní vyhlášení
21. ledna 2005)
Ještě předtím, než se diváci a ocenění umělci sešli
v Malé scéně, volili zájemci v anketě z titulů, jež měly
v Mahenově činohře premiéru od prosince 2003 do
prosince 2004. „Prosincové premiéry mají málo repríz
na to, aby je diváci mohli posoudit, proto jsme je posunuli vždy do ankety následujícího roku,“ uvedl předseda Klubu přátel Mahenovy činohry Rostislav Záleský.
A z čeho tedy účastníci ankety vybírali?
Thorton Niven Wilder – Naše Městečko, režie Zbyněk
Srba, premiéra 16. 1. 2004
Gotthold Ephraim Lessing – Emilia Galotti, režie Martin
Čičvák, premiéra 2. 4. 2004
Christopher Hampton – Nebezpečné vztahy, režie
Zdeněk Kaloč, premiéra 23. 4. 2004
Agatha Christie – Past na myši, režie Jan Mikulášek,
premiéra 8. 10. 2004
Anton Pavlovič Čechov – Výjimečný darebák, režie
Zdeněk Kaloč, 5. 11. 2004
Diváci volili z celkem šedesáti rolí, z nichž některé měly
i více představitelů. Nejvíce je zaujal Michail Vasiljevič
Platonov ve hře A. P. Čechova Výjimečný darebák
(Platonov). Cenu za nejlepší mužský výkon roku
2004 tedy obdržel Petr Bláha.
V ženské kategorii se na prvním místě umístila a Cenu
diváka za nejlepší ženský výkon roku 2004 získala Zuzana Slavíková. Návštěvníci ocenili její pojetí Markýzy de Merteuil ve hře Ch. Hamptona
Nebezpečné vztahy. Slavíková, která cenu přebírala už
potřetí, se zároveň umístila na druhém místě, a to za
roli paní Boylové v Pasti na myši. A právě tato inscena-

ce, kterou podle Agathy Christie zrežíroval Jan
Mikulášek, vyhrála Cenu diváka 2004 za nejlepší
inscenaci roku v Mahenově činohře.

Janáčkova opera a balet NDB (slavnostní
vyhlášení 24. února 2005)
Klub přátel opery a baletu NDB má trošku jinou logiku. V anketních lístcích diváci body nehodnotí nejlepší herecký, taneční či pěvecký výkon, ale nejoblíbenějšího sólistu, sólistku a inscenaci v uplynulém
roce. Ovšem těžko lze v těchto případech oddělit oblíbenost od uměleckého projevu, protože druhé podmiňuje první.
Sólistkou roku 2004 se v Janáčkově opeře stala
Yvetta Tannenbergerová. Sólistou pak stejně
jako vloni Vladimír Chmelo. Za nejúspěšnější inscenaci převzal plastiku režisér Mefistofela Václav
Věžník.
Na absolutní špičce se v baletu NDB ocitla Jana
Přibylová, a to potřetí. Nejlepším sólistou se stal
Michal Štípa a nejoblíbenější inscenací byl diváky vyhodnocen Louskáček.
Návštěvníci slavnostního vyhlášení laureátů zažili jedno překvapení. Večera se zúčastnil také choreograf
Louskáčka Vasilij Medveděv. Jedná se o významného,
a jak už to chodí, i velmi vytíženého choreografa, který
působí nejen ve svém rodném Rusku, ale i v Evropě
a Americe. Bývalý tanečník, choreograf, pedagog
a umělecký ředitel mezinárodního festivalu Dance
open plastiku Divy převzal se slovy: „Velmi si této ceny
vážím, protože jsem ji získal přímo od vás, od diváků.“
Jednotliví ocenění poděkovali divákům a účastníkům
ankety svým vystoupením. Operní umělci v komorním
duchu za doprovodu klavíru zazpívali árie. Baletní soubor nejprve představil své taneční mládí a posléze zatančili ocenění laureáti. Za rok, až se uskuteční všechny premiéry, budou moci opět zájemci volit toho
nejlepšího podle svého vkusu.
ota ■
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Velikonoční koncert Blahopřejeme
K příležitosti Stavebního veletrhu
Antonio Vivaldi Stabat mater
Giovanni Battista Pergolesi Stabat mater
Eva Dřízgová soprán
Jitka Zerhauová alt
B. A. S. se sbormistrem Lubomírem Mátlem
Czech Virtuosi
19. duben 2005
Místo konání: Červený kostel, Komenského náměstí. Začátek: 19.30 hodin
Koncert s velikonoční tematikou připravuje agentura
Amneris každý rok. Letos představí jedno téma – Stabat
mater – od dvou různých autorů. „Vivaldi napsal tuto
skladbu pro komorní orchestr a altistku. Pergolesi zase
pro sólový sopránový a altový part, ženský sbor a komorní orchestr,“ uvedla Jitka Zerhauová. „Na spolupráci se sborem se těším, protože v něm zpívá mnoho mých
kamarádek ještě z dětského sboru Mladost, kde jsem
prožila hodně krásných chvil, našla lásku k hudbě a získala přátelství, trvající dosud,“ řekla Zerhauová.

1. kulturní portál

NetHovory od 17:00 h
s Národním divadlem v Brně
6.4. Václav NEUŽIL
20.4. Richard KROČIL
27.4. Zuzana SLAVÍKOVÁ
Položte otázku a vyhrajte!!!
www.scena.cz

Sedmdesát pět let slaví 9. dubna Evžen Holiš, člen
opery Národního divadla v Brně od roku 1954.
Pochází z hudební rodiny
a již v dětství hrával na různé
dechové a smyčcové nástroje. Po maturitě na gymnáziu
se stal posluchačem filozofické fakulty, kde studoval hudební a divadelní vědu a latinu. Klavírní hru studoval
u prof. J. Posadovského a od
školního roku 1950 a 1951
přešel na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně,
kde studoval obor řízení orchestru. Byl žákem vynikajících dirigentů, jako byl Břetislav Bakala, František Jílek,
Bohumír Liška, Antonín Balatka a František Stupka,
kteří měli na umělecký vývoj talentovaného posluchače
velký vliv. Ještě jako posluchač IV. ročníku nastoupil do
brněnského operního souboru jako korepetitor, později byl pověřován dirigováním baletních představení,
jako byla Delibesova Coppélia, Čajkovského Louskáček
a další. Dirigoval také operní představení, působil jako
profesor dirigování na brněnské konzervatoři a zároveň
jako vedoucí symfonického orchestru.
Evžen Holiš je jedním z erudovaných a zapálených hudebníků, kteří vešli do historie brněnského operního
umění.
Významné životní jubileum slaví 12. dubna Jiřina
Šlezingerová, sólistka baletu Zemského, Národního a Státního divadla v Brně v letech
1939–1945 a 1947–1962.
Narodila se v Brně a navštěvovala baletní školu I. V. Psoty.
Jako žačka této školy tančila
v mnoha operetách, operách
i celovečerních baletech.
V roce 1939 nastupuje do brněnského baletního souboru
nejprve jako elévka. Po násilném uzavření divadla přešli
někteří tanečníci do německého divadla, kde Jiřina
Šlezingerová vytvořila titulní roli v baletu Léa Delibese
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Blahopřejeme
Coppèlia. Po osvobození nastoupila do opavského souboru a pak přechází opět do Brna.
První role tehdy byly postavy Šaška v Prokofjevově baletu Romeo a Julie a Dívky v Borodinových Poloveckých tancích. Nezapomenutelná byla její postava
Chovanky ve Straussově Plese kadetů, kde se projevil
její nesmírný komediální talent, temperament, technické zázemí, pohybová vitalita a rychlost. V Nedbalově
Pohádce o Honzovi tančila Fauna, kde opět uplatnila
svůj temperament, stejně jako v roli Pierra
v Asafjevových Plamenech Paříže. Vynikla také jako

Odilie v Čajkovského baletu Labutí jezero a v titulní
roli Prokofjevovy Popelky. V roce 1962 odešla do baletu Divadla Oldřicha Stibora v Olomouci, kde byl šéfem
a choreografem její manžel Josef Škoda. Jako vyzrálá
baletní umělkyně zde vytvořila nesčetné role, z nichž
jmenujme alespoň Zlatou kačku ve stejnojmenném
baletu Maklakiewiczově, Marii v Asafjevově Bachčisarajské fontáně a další.
Jiřina Šlezingerová byla umělkyní, která dovedla svými
jedinečnými výkony zaujmout diváka a zařadila se do
historie českého baletního umění.

Před lety…
Před 80 lety, 10. 4. 1925, se v Náchodě narodil Vilém
Přibyl, sólista Státního divadla v Brně v letech
1931–1984.
Jeho cesta k opernímu umění
nebyla přímá. Po studiu na průmyslové škole působil dvanáct
let jako projektant v Hradci
Králové. Zde se začal školit ve
zpěvu. Když v roce 1952 vznikla
Lidová opera, stal se brzy jejím
členem. Profesionálně se zpěvu
věnoval zprvu pohostinsky v ústecké opeře a posléze
jako stálý člen této operní scény. Brněnskému publiku
se poprvé představil ve dvou smetanovských rolích –
pohostinsky zde zpíval Jeníka a Dalibora. V Brně také
zahájil studium na pěveckém oddělení JAMU. Tehdy
mu byla nejbližší česká operní klasika, z nastudovaných
Smetanových postav zpíval nejčastěji Dalibora. V této
roli dosáhl velkého úspěchu, když s pražským
Národním divadlem hostoval na festivalu v Edinburghu
v roce 1964 a v roce 1970 získal za vynikající interpretaci Dalibora Zlatého lva Supraphonu. Brzy po příchodu do Brna se začal seznamovat s operním dílem Leoše
Janáčka a první rolí, kterou nastudoval, byl Laca z Její
pastorkyně. Tuto roli zpíval také později v turecké
Ankaře a jeho výtečná interpretace této role je zaznamenána na dvou gramofonových nahrávkách. S úspěchem zpíval role i v dalších Janáčkových operách a ve
své první brněnské sezoně se setkal rovněž s dílem
Bohuslava Martinů. Znamenitě např. interpretoval roli

Manolia v Řeckých pašijích. V Brně se Vilém Přibyl vypracoval na jednoho z nejlepších českých tenoristů. Byl
obdivován jako pěvec vysoce muzikální, s hlasem podmanivé barvy, stříbřitě kovovým a přitom měkce tvořeným tónem a dokonalým herectvím. Dlouhý by byl výčet nastudovaných rolí ze světového repertoáru
i zahraničních úspěchů. Byl to Florestan z Beethovenova Fidelia, Erik v Bludném Holanďanu R. Wagnera,
Heřman z Pikové dámy P. I. Čajkovského a řada verdiovských postav. Věnoval se také koncertnímu zpěvu –
připomeňme nezapomenutelnou interpretaci Janáčkova Zápisníku zmizelého. Účinkoval rovněž v rozhlase
a televizi a spolupracoval s vynikajícími světovými dirigenty. Kromě Jižní Ameriky a Austrálie zpíval po celém
světě – zařadil se tak mezi nejpřednější světové pěvce.
Vilém Přibyl zemřel těžce nemocen 31. 7. 1990. Urna
s pozůstatky tohoto vynikajícího pěvce je uložena na
zahradě jeho domu. (Vzpomínkový pořad 10. 4.,
Janáčkovo divadlo, 11 h.)
Před 85 lety, 28. 4. 1920, se narodil v Jaroměři
Jaroslav Ulrych, sólista opery Státního divadla
v Brně v letech 1949–1972.
Vyučil se strojním zámečníkem
a pak absolvoval strojnickou průmyslovou školu, současně amatérsky začal zpívat a hrát divadlo
v Plošticích nad Labem, ovládal
také hru na smyčcové a dechové
nástroje. Systematicky se začal
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Před lety…
školit u prof. Marie Jakoubkové v Hradci Králové a od
roku 1947 studoval u prof. L. Kadeřábka v Praze. První
angažmá Jaroslava Ulrycha bylo v libereckém divadle
a poté následovala brněnská opera, kde se představil
s úspěchem jako host v roli Prince ve Dvořákově Rusalce.
Jeho doménou byly postavy českého repertoáru, ve kterých vynikl. Měl zvučný, výrazný hlas s bezpečnou intonací. Ztvárnil na šedesát rolí ve více než 1500 představeních. Byl znamenitým Jeníkem v Prodané nevěstě,
Daliborem ve stejnojmenné opeře či Ladislavem ve Dvou
vdovách B. Smetany. Vzpomeňme také na jeho nezapomenutelného Števu a později i Lacu z Janáčkovy Její pastorkyně, skladatele Živného ve světové premiéře Osudu
L. Janáčka, Florestana v Beethovenově Fideliovi, Cavaradossiho v Pucciniho Tosce či Lohengrina ze stejnojmenné opery R. Wagnera.
Jaroslav Ulrych zemřel 30. 3. 1972 v Brně.
Před 60 lety, 20. 4. 1945, zemřel v Jedovnicích Emil
Olšovský, sólista opery Národního, později
Zemského divadla v Brně v letech 1912–1913
a 1923–1944.
Narodil se 9. 12. 1890 v Brně
Maloměřicích a vyučil se strojním zámečníkem. Na brněnském
jevišti debutoval pod uměleckým jménem Olšovský, které si
zvolil podle jedovnického rybníka Olšovce, (jeho vlastní jméno
bylo Knos), v roli Dalibora ve
stejnojmenné Smetanově opeře. Stal se jedním z nejoblíběnějších pěvců té doby. Rok poté zpíval poprvé
Lacu v Její pastorkyni L. Janáčka. Byl prvním Ctiradem
v Janáčkově Šárce, prvním Albertem Gregorem ve Věci
Makropulos, prvním Lukou Kuzmičem v Mrtvém domě
a Tichonem v Káti Kabanové. Znamenitý byl také v postavách světového repertoáru, jako byl Othello či
Manrico v Trubadúrovi G. Verdiho, zpíval stěžejní role
v operách R. Wagnera. Emil Olšovský se svými vynikajícími pěveckými a hereckými výkony zařadil mezi přední pěvce a podílel se na formování brněnské opery.
Před 50 lety, 28. 4. 1955, zemřel v Bratislavě Ota
Zítek, operní režisér, člen Národního divadla
v Brně v letech 1921–1931 a 1945–1949, ředitel Národního divadla v Brně v letech

1929–1931 a Národního a Státního divadla
v Brně v letech 1946–1949.
Narodil se 5. 11. 1892 v Praze
a po maturitě na reálném gymnáziu studoval na vídeňské Vysoké
hudební škole teorii a skladbu. Ve
skladbě se dále zdokonalil
u V. Nováka, působil na pražské
konzervatoři jako profesor dějin
divadla, mimiky a estetiky.V roce 1921 se stal operním režisérem v brněnském Národním divadle, kde působil až do
roku 1945. V letech 1921–1931 nastudoval na brněnské
scéně 100 inscenací nejrůznějšího stylu. Uvedl všechny
Smetanovy opery kromě Violy, scénické provedení
Dvořákova oratoria Svatá Ludmila, postupně inscenoval
všechny tři díly Fibichovy a Vrchlického Hippodamie a soudobá operní díla. Společně s dirigentem F. Neumannem inscenoval za Janáčkova života skladatelovy opery a vytvořil
základ k janáčkovskému interpretačnímu stylu.
Ota Zítek inscenoval všech pět jevištně náročných
Janáčkových oper: Příhody lišky Bystroušky (1924),
Šárku (1925), Výlety pana Broučka (1926), Věc
Makropulos (1926) a Z mrtvého domu (1930).
Inscenoval také světovou klasickou tvorbu a ujal se také
jako režisér a choreografický poradce brněnských baletních inscenací, jako byl Třírohý klobouk M. de Fally,
Dvořákovy Slovanské tance a balety B. Martinů. Přivedl
do Brna dva představitele české avantgardy – činoherní
režiséry Jindřicha Honzla a E. F. Buriana. Za okupace byl
zatčen a vězněn v Buchenwaldu, po skončení okupace
opět přichází do Brna jako režisér a ředitel.
Pro slavnostní zahájení provozu v Divadle Na hradbách
dne 5. 10. 1945 nastudoval Janáčkovu Její pastorkyni.
Jeho zásluhou byla inscenována československá premiéra opery Veronika R. Kubelíka a další soudobé opery.
V roce 1948 pro určité nesrovnalosti musel svoje ředitelské místo opustit a působil pak pohostinsky na různých scénách. Ota Zítek se věnoval také skladbě a hudebně-publicistické, spisovatelské a pedagogické
činnosti. Zasáhl do vývoje české opery a přiklonil se již
v roce 1934 k nové formě zpívaného baletu, kdy složil
operu-balet Milá sedmi loupežníků. Zkomponoval operu
Vznešené srdce, Pád Petra Králence přepracoval pod názvem Dvě lásky a taneční hru Balet o růži. Působil také
jako pedagog a byl zakladatelem české operní režie.
Připravila Eva Šlapanská, foto: archiv NDB ■
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Program NDB – duben 2005
Janáčkovo divadlo
1. pá
19.00 h
19–21.25

Adolphe Charles Adam/Vasilij Medveděv
ČESKÁ PREMIÉRA
KORZÁR
sk. JD/1, JD/2 premiéra
Romantický balet o třech dějstvích

2. so
17.00 h
17–19.25

Adolphe Charles Adam/Vasilij Medveděv
KORZÁR
Romantický balet o třech dějstvích

3. ne
19.30 h

JAZZFESTBRNO 2005
Účinkují: Janis Siegel Quartet, Muthspiel & Muthspiel
Koncert devítinásobné nositelky Grammy, vokalistky Janis Siegel
– vyvrcholení letošního ročníku festivalu JAZZFESTBRNO

4. po
19.00 h
19–21.45

Arrigo Boito
Cena diváka 2004
MEFISTOFELE
Opera o čtyřech dějstvích
Nastudováno v italštině, s titulky českého překladu

5. út
19.00 h
19–21.10

Sergej Prokofjev/Libor Vaculík
IVAN HROZNÝ
Taneční drama o dvou dějstvích. V hlavních rolích držitelé
Ceny Thálie Hana Litterová a Alexander Katsapov.
Hlavní cena Soutěžní přehlídky taneční tvorby ČR a SR 2002.
Cena Divadelních novin 2003 „Baletní představení roku“

6. st
19.00 h
19–22

Jacques Offenbach
NAPOSLEDY
HOFFMANNOVY POVÍDKY
Opera o třech dějstvích
Nastudováno ve francouzštině, s titulky českého překladu. V rolích
Olympie, Antonie, Giulietty a Stelly ruská sólistka Marina
Vyskvorkina

7. čt
19.30 h

Koncert Státní filharmonie Brno
Předprodej vstupenek: Státní filharmonie Brno, Besední ul.

8. pá
19.30 h

Koncert Státní filharmonie Brno
Předprodej vstupenek: Státní filharmonie Brno, Besední ul.

9. so
18.00 h
18–21.20

Georges Bizet
CARMEN
Opera o čtyřech dějstvích
Nastudováno ve francouzštině, s titulky českého překladu.
V titulní roli francouzská sólistka Martine Olmeda

10. ne
11.00 h

Vzpomínáme na Viléma Přibyla
(k nedožitým 80. narozeninám umělce)
Foyer Janáčkova divadla

10. ne
19.00 h
19–21.45

Petr Iljič Čajkovskij/Robert Strajner
LABUTÍ JEZERO
Romantický balet o čtyřech dějstvích

11. po
19.00 h
19–22

Giuseppe Verdi
AIDA
Opera o čtyřech dějstvích
Nastudováno v italštině, s titulky českého překladu

13. st
19.00 h
19–22.20

Georges Bizet
sk. E/1, E/2
CARMEN
Opera o čtyřech dějstvích
Nastudováno ve francouzštině, s titulky českého překladu. V titulní
roli francouzská sólistka Martine Olmeda, v roli Escamilla
sólista Ukrajinské národní opery Dmytro Grishyn

14. čt
19.00 h
19–21.10

Leoš Janáček
KÁŤA KABANOVÁ
Opera o třech dějstvích

2. PREMIÉRA
sk. F

15. pá
19.00 h
19–21.15

Ludwig Minkus/Jaroslav Slavický
BAJADÉRA
Klasický balet o dvou dějstvích.
V roli Solora Lukáš Slavický, sólista Bavorského státního baletu v Mnichově

16. so
19.00 h
19–21.10

Leoš Janáček
KÁŤA KABANOVÁ
Opera o třech dějstvích

sk. C
17. ne
Sergej Prokofjev/Libor Vaculík
17.00 h
IVAN HROZNÝ
NAPOSLEDY V TÉTO SEZONĚ
17–19.10
Taneční drama o dvou dějstvích. V hlavních rolích držitelé
Ceny Thálie Hana Litterová a Alexander Katsapov.
Hlavní cena Soutěžní přehlídky taneční tvorby ČR a SR 2002.
Cena Divadelních novin 2003 „Baletní představení roku“
19. út
19.00 h
19–22

Giuseppe Verdi
AIDA
Opera o čtyřech dějstvích
Nastudováno v italštině, s titulky českého překladu

20. st
19.00 h
19–21.40

Giuseppe Verdi
LA TRAVIATA
Opera o třech dějstvích
Nastudováno v italštině, s titulky českého překladu
V titulní roli ruská sólistka Marina Vyskvorkina

22. pá
19.00 h
19–21.10

sk. T
Leoš Janáček
KÁŤA KABANOVÁ
Opera o třech dějstvích
V roli Borise Peter Straka – nominace na Cenu Thálie
2004 v oboru opera: role – Laca Klemeň v inscenaci
Její pastorkyňa, Národní divadlo v Brně

23. so
17.00 h
17–19.25

Adolphe Charles Adam/Vasilij Medveděv
KORZÁR
Romantický balet o třech dějstvích
Vhodné představení pro rodiče s dětmi

24. ne
19.00 h
19–22.20

Georges Bizet
sk. U
CARMEN
Opera o čtyřech dějstvích
Nastudováno ve francouzštině, s titulky českého překladu.
V roli Escamilla sólista Ukrajinské národní opery Dmytro Grishyn

26. út
19.00 h
19–22.20

Giuseppe Verdi
DON CARLOS
Opera o čtyřech dějstvích
Nastudováno v italštině, s titulky českého překladu

29. pá
19.00 h
19–21.45

Cena diváka 2004
Arrigo Boito
MEFISTOFELE
Opera o čtyřech dějstvích
Nastudováno v italštině, s titulky českého překladu

30. so
19.00 h
19–22.20

sk. PS/1, PS/2
Georges Bizet
CARMEN
Opera o čtyřech dějstvích
Nastudováno ve francouzštině, s titulky českého překladu. V roli
Escamilla sólista Ukrajinské národní opery Dmytro Grishyn

Cena diváka 2002

sk. B/1, B/2

sk. PS/1, PS/2

sk. RP

Mahenovo divadlo
1. pá
19.00 h
19–21.20

Agatha Christie
PAST NA MYŠI
Nejslavnější detektivní hra všech dob

Cena diváka 2004
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22. pá
19.00 h

PREMIÉRA
Molière
ŠKOLA ŽEN
sk. MD premiéra
Rozverná a rozkošná komedie o muži, který vychovával svoji
vyvolenou ke stavu manželskému…

23. so
19.00 h

sk. D
Molière
ŠKOLA ŽEN
Rozverná a rozkošná komedie o muži, který vychovával svoji
vyvolenou ke stavu manželskému…

26. út
19.00 h

TRIALOG 2005

Christopher Hampton
NEBEZPEČNÉ VZTAHY
Strhující příběh o lásce čisté i zrádné, o citech opětovaných
i zhrzených, o pomstě a smrti

Národní divadlo
Ladislav Stroupežnický
NAŠI FURIANTI

27. st
19.00 h

Národní divadlo moravskoslezské Ostrava
Bertolt Brecht
ŽEBRÁCKÁ OPERA

TRIALOG 2005

9. so
18.00 h
18–20.10

František Hrubín
KRÁSKA A ZVÍŘE
Lidová pohádka se zpěvy

28. čt
19.00 h

Divadlo J. K. Tyla Plzeň
William Shakespeare
KRÁL LEAR

TRIALOG 2005

11. po
19.00 h
19–21.30

Alois Jirásek
LUCERNA
Česká pohádková hra

29. pá
19.00 h

Národní divadlo v Brně
Christopher Hampton
NEBEZPEČNÉ VZTAHY

TRIALOG 2005

12. út
19.00 h
19–21.20

Georges Feydeau
TAKOVÁ ŽENSKÁ NA KRKU
Třeskutá komedie o milostných vztazích

30. so
19.00 h

TRIALOG 2005
Slovenské národné divadlo Bratislava
Tennessee Williams
KOČKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ STŘEŠE

13. st
10.00 h
10–13

William Shakespeare
MNOHO POVYKU PRO NIC
Laskavě nelaskavá taškařice

14. čt
19.00 h
19–20.40

Dea Loherová
ADAM GEIST
Žádný anděl, ale ani vrah!

15. pá
19.00 h
19–22.20

Anton Pavlovič Čechov
VÝJIMEČNÝ DAREBÁK (PLATONOV)
Velmi ironická, krutě hořká, rozverná i melancholická komedie o člověku, který se nemotorně a nešťastně potácí mezi
čtyřmi ženami. Vzrušivá a neobyčejně vtipná hra o snech, tužbách a nenaplněných nadějích. Tři pokusy o sebevraždu, jeden pokus o vraždu, jedna vražda…

3. ne
19.00 h

KONCERT Z ITALSKÝCH OPER
Tenorista Gaetano Bardini a hosté

4. po
19.00 h
19–20.40

Dea Loherová
ADAM GEIST
Žádný anděl, ale ani vrah!

7. čt
19.00 h
19–21.40

Friedrich von Flotow
MARTA
Opera o čtyřech dějstvích
Nastudováno v českém jazyce

8. pá
19.00 h
19–21.45

sk. ČP
Bez přestávky
sk. E/2

sk. A/2

Malá scéna Mahenova divadla
sk. A/1
Bez přestávky

16. so
19.00 h
19–20.45

Gotthold Ephraim Lessing
EMILIA GALOTTI
Tragédie

sk. Dárek 2005/2
Bez přestávky

18. po
19.00 h
19–21.15

Alois a Vilém Mrštíkové
MARYŠA
Drama z moravské vsi

sk. Dárek 2005/1

19. út
19.00 h
19–21.40

William Shakespeare
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ
Přerozkošná a převýborná komedie o Siru Johnu Falstaffovi
a veselých paničkách windsorských

20. st
19.00 h
19–21.30

Jan Drda
DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES ANEB ZAPOMENUTÝ ČERT
Slavná pohádková komedie

21. čt
19.00 h
19–21.20

Georges Feydeau
TAKOVÁ ŽENSKÁ NA KRKU
Třeskutá komedie o milostných vztazích

2. so
15.00 h
15–16.05

Josef Kainar
ZLATOVLÁSKA
Pohádka pro děti

2. so
19.30 h
19.30–21

Felix Mitterer
ÚČTOVÁNÍ V DOMĚ BOŽÍM
Kontroverzní hra nejproslulejšího současného rakouského
dramatika. Poslední soud se netýká pouze lidí, ale především
tvůrce samého – Bůh otec a jeho synové, Kristus a Lucifer, vedou rodinný spor o svou i naši existenci…

9. so
15.00 h
15–16.20

Martin Čičvák
3 PRASÁTKA
Muzikálová komedie pro děti od 5 let a jejich rodiče

13. st
Patrick Marber
19.30 h
NA DOTEK
19.30–21.50 Současná hra předního anglického dramatika
Romantická komedie a zároveň brutální anatomie moderní
lásky, hra o strategii sexu, plná vášně a lidskosti…
16. so
15.00 h
15–16

Rostislav Pospíšil
JAK SI SPOLU HRÁLI
Pohádková féerie pro děti od 3 do 8 let i pro jejich rodiče

23. so
15.00 h
15–16.05

Václav Renč
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Pohádka pro děti od 3 let

28. čt
16.00 h

Felix Mitterer
ÚČTOVÁNÍ V DOMĚ BOŽÍM

TRIALOG 2005

29. pá
16.00 h

Raymond Queneau
ODILE

TRIALOG 2005

Změna programu vyhrazena
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Program NDB – květen 2005
Janáčkovo divadlo
Adolphe Charles Adam/Vasilij Medveděv
KORZÁR
Romantický balet o třech dějstvích
Představení k Mezinárodnímu dni tance

3. út
19.00 h
19–22.20

Giuseppe Verdi
DON CARLOS
Opera o čtyřech dějstvích
Nastudováno v italštině, s titulky českého překladu

19.00 h

Bedřich Smetana
BRANIBOŘI V ČECHÁCH
Opera o třech dějstvích

25. st
19.00 h
19–21.30

sk. R
Sergej Prokofjev/Zdeněk Prokeš
ROMEO A JULIE
55. REPRÍZA
Balet o třech dějstvích
NAPOSLEDY V TÉTO SEZONĚ

26. čt
19.30 h

Koncert Státní filharmonie Brno
Předprodej vstupenek: Státní filharmonie Brno, Besední ul.

27. pá
19.30 h

Koncert Státní filharmonie Brno
Předprodej vstupenek: Státní filharmonie Brno, Besední ul.

28. so
19.00 h
19–21.15

Ludwig Minkus/Jaroslav Slavický NAPOSLEDY V TÉTO SEZONĚ
BAJADÉRA
Klasický balet o dvou dějstvích
V roli Solora Lukáš Slavický, sólista Bavorského státního baletu v Mnichově

29. ne
17.00 h

Antonín Dvořák
RUSALKA
Opera o třech dějstvích

sk. E/1, E/2

2. po
19.00 h
19–21.25

4. st

sk. E/1, E/2

24. út
19.00 h
19–21.15

Národní divadlo v Brně a Kulturní a umělecká asociace prefektury Toyama uvádějí
DANCE PERFORMING ART FROM TOYAMA, JAPONSKO
Tance země vycházejícího slunce
(Tradiční a moderní umění z Toyami)
Představení se uskuteční pod záštitou J. E. Koichi Takahashi,
velvyslance Japonska, a Japonského kulturního institutu
v Praze

5. čt
19.30 h

Koncert Státní filharmonie Brno
Předprodej vstupenek: Státní filharmonie Brno, Besední ul.

6. pá
19.30 h

Koncert Státní filharmonie Brno
Předprodej vstupenek: Státní filharmonie Brno, Besední ul.

7. so
17.00 h
17–19.10

Leoš Janáček
KÁŤA KABANOVÁ
Opera o třech dějstvích

9. po
19.00 h
19–21

BALETNÍ VEČER NA HUDBU ČESKÝCH SKLADATELŮ
Bohuslav Martinů/Hana Litterová
sk. B/1, B/2
SYMFONICKÉ FANTAZIE NAPOSLEDY V TÉTO SEZONĚ
Vítězslava Kaprálová/Zdeněk Prokeš
PARTITA
Antonín Dvořák, Bohuslav Martinů, Leoš Janáček/Petr Zuska
D. M. J. 1953–1977

sk. RP

Mahenovo divadlo
1. ne
18.00 h

Pronájem ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého tř. 70
Taneční koncert absolventek a žákyň tanečního oboru

2. po
19.00 h

Molière
sk. ČP
ŠKOLA ŽEN
Rozverná a rozkošná komedie o muži, který vychovával svoji
vyvolenou ke stavu manželskému…

3. út
18.00 h
18–20.15

Carlo Goldoni
TREPERENDY
Italská komedie o příliš upovídaných ženách

4. st
17.00 h
17–18.40

Dea Loherová
ADAM GEIST
Žádný anděl, ale ani vrah!

5. čt
19.00 h
19–21.40

Friedrich von Flotow
MARTA
Opera o čtyřech dějstvích
Nastudováno v českém jazyce

6. pá
19.00 h
19–21.20

Agatha Christie
PAST NA MYŠI
Nejslavnější detektivní hra všech dob

7. so
17.00 h
17–19.30

Alois Jirásek
LUCERNA
Česká pohádková hra

sk. C

Cena diváka 2003

10. út
19.00 h
19–22

Antonín Dvořák
JAKOBÍN
Opera o třech dějstvích

12. čt
19.30 h

Koncert Státní filharmonie Brno
Předprodej vstupenek: Státní filharmonie Brno, Besední ul.

14. so
19.00 h
19–21.30

Sergej Prokofjev/Zdeněk Prokeš
ROMEO A JULIE
Balet o třech dějstvích

17. út
10.00 h
10–12

Bogdan Pawlowski/Witold Borkowski
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
Baletní pohádka o třech dějstvích

20. pá
19.00 h

Antonín Dvořák
RUSALKA
Opera o třech dějstvích

PREMIÉRA
sk. JD/1, JD/2 premiéra

9. po
10.30 h
10.30–13

Alois Jirásek
LUCERNA
Česká pohádková hra

21. so
19.00 h

Antonín Dvořák
RUSALKA
Opera o třech dějstvích

sk. T

10. út
19.00 h
19–21.20

Georges Feydeau
TAKOVÁ ŽENSKÁ NA KRKU
Třeskutá komedie o milostných vztazích

sk. PS/1, PS/2

sk. OP
Bez přestávky

sk. Dárek 2005/2

Cena diváka 2004
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11. st
18.00 h
18–21.20

Anton Pavlovič Čechov
VÝJIMEČNÝ DAREBÁK (PLATONOV)
Velmi ironická, krutě hořká, rozverná i melancholická komedie o člověku, který se nemotorně a nešťastně potácí mezi
čtyřmi ženami. Vzrušivá a neobyčejně vtipná hra o snech, tužbách a nenaplněných nadějích. Tři pokusy o sebevraždu, jeden pokus o vraždu, jedna vražda…

sk. Dárek 2005/1
Naposledy v Mahenově divadle
Bez přestávky

12. čt
19.00 h
19–20.45

Gotthold Ephraim Lessing
EMILIA GALOTTI
Tragédie

13. pá
19.00 h
19–21.40

William Shakespeare
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ
Přerozkošná a převýborná komedie o Siru Johnu Falstaffovi
a veselých paničkách windsorských

14. so
17.00 h
17–19.30

sk. RP
Jan Drda
DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES ANEB ZAPOMENUTÝ ČERT
Slavná pohádková komedie

15. ne

Pronájem ZUŠ J. Kvapila, Brno, tř. kpt. Jaroše 24

16. po
18.00 h
18–20.45

Martin McDonagh
OSIŘELÝ ZÁPAD
Drsná komedie

17. út
18.00 h

sk. SP
Molière
ŠKOLA ŽEN
Rozverná a rozkošná komedie o muži, který vychovával svoji
vyvolenou ke stavu manželskému…

18. st
19.00 h
19–21.20

Georges Feydeau
TAKOVÁ ŽENSKÁ NA KRKU
Třeskutá komedie o milostných vztazích

19. čt
10.00 h
10–12.15

Alois a Vilém Mrštíkové
MARYŠA
Drama z moravské vsi

20. pá
19.00 h
19–21.30

Jan Drda
DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES ANEB ZAPOMENUTÝ ČERT
Slavná pohádková komedie

21. so
18.00 h
18–20.10

František Hrubín
KRÁSKA A ZVÍŘE
Lidová pohádka se zpěvy

25. st
19.00 h
19–22

William Shakespeare
MNOHO POVYKU PRO NIC
Laskavě nelaskavá taškařice

26. čt
19.00 h

sk. B/2
Molière
ŠKOLA ŽEN
Rozverná a rozkošná komedie o muži, který vychovával svoji
vyvolenou ke stavu manželskému…

27. pá
19.00 h
19–21.40

Naposledy v Mahenově divadle

Friedrich von Flotow
MARTA
Opera o čtyřech dějstvích
Nastudováno v českém jazyce
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sk. PS/1
Cena diváka 2004

28. so
19.00 h
19–21.20

Agatha Christie
PAST NA MYŠI
Nejslavnější detektivní hra všech dob

30. po
19.00 h
19–21.45

Christopher Hampton
NEBEZPEČNÉ VZTAHY
Strhující příběh o lásce čisté i zrádné, o citech opětovaných
i zhrzených, o pomstě a smrti

31. út
19.00 h
19–21.40

Friedrich von Flotow
MARTA
Opera o čtyřech dějstvích
Nastudováno v českém jazyce

sk. S

Malá scéna Mahenova divadla
4. st
Paloma Pedrero
20.30 h
NOCI LETMÉ LÁSKY
20.30–22.30 Čtyři letmá setkání = čtyři noci lásky, které změní celý život…
Hra současné španělské dramatičky, která chce především
dávat naději
9. po
Raymond Queneau
19.30 h
ODILE
19.30–21.30 Láska, surrealismus, krokodýl krok k Odile
11. st
Patrick Marber
19.30 h
NA DOTEK
19.30–21.50 Současná hra předního anglického dramatika
Romantická komedie a zároveň brutální anatomie moderní
lásky, hra o strategii sexu, plná vášně a lidskosti…

sk. A/1

sk. U

14. so
15.00 h
15–16.05

Josef Kainar
ZLATOVLÁSKA
Pohádka pro děti

21. so
15.00 h
15–16

Rostislav Pospíšil
JAK SI SPOLU HRÁLI
Pohádková féerie pro děti od 3 do 8 let i pro jejich rodiče

23. po
19.00 h
19–21

Paloma Pedrero
NOCI LETMÉ LÁSKY
Čtyři letmá setkání = čtyři noci lásky, které změní celý život…
Hra současné španělské dramatičky, která chce především
dávat naději

24. út
19.30 h
19.30–21

Felix Mitterer
ÚČTOVÁNÍ V DOMĚ BOŽÍM
Kontroverzní hra nejproslulejšího současného rakouského dramatika. Poslední soud se netýká pouze lidí, ale
především tvůrce samého – Bůh otec a jeho synové,
Kristus a Lucifer, vedou rodinný spor o svou i naši existenci…

28. so
15.00 h
15–16.20

Martin Čičvák
3 PRASÁTKA
Muzikálová komedie pro děti od 5 let a jejich rodiče

Změna programu vyhrazena

aplaus
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Výběr z červnového repertoáru
Předprodej
NDB, Dvořákova 11, 657 70 Brno
Tel. ústředna: 542 158 111
Informace:
841 113 355
Fax:
542 210 218
E-mail: obchodni@ndbrno.cz, abonma@ndbrno.cz

Červen 2005
výběr z repertoáru
Janáčkovo divadlo
2. čt
Labutí jezero – b, v 19 h
6. po Rusalka – o, v 19 h

Předprodej vstupenek na fakturu a na dobírku:
J. Žáková, vedoucí: 542 158 286

o – opera, b – balet
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

H. Žáková: 542 158 120
pro okresy:
Brno, Vyškov, Přerov, Kroměříž, Prostějov, Severomoravský kraj

Mahenovo divadlo
1. st Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert
– č, v 18 h
(Mezinárodní den dětí)
2. čt Past na myši – č, v 19 h
3. pá Taková ženská na krku – č, v 19 h
5. ne Marta – o, v 17 h, sk. F
6. po Nebezpečné vztahy – č, v 10 h
7. út Edith, vrabčák z předměstí – b, v 19 h
8. st Taková ženská na krku – č, v 19 h,
sk. Dárek 2005/2
9. čt Adam Geist – č, v 19 h, sk. A/2
10. pá Škola žen – č, v 19 h, sk. B/1
11. so Edith, vrabčák z předměstí – b, v 19 h
12. ne Edith, vrabčák z předměstí – b,
ve 14.30 h a v 19 h
14. út Veselé paničky windsorské – č, v 19 h
15. st Mnoho povyku pro nic – č, v 19 h
16. čt Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert
– č, v 19 h, sk. Dárek 2005/1
17. pá Rosmersholm – č, v 19 h, PREMIÉRA,
sk. MD premiéra
18. so Rosmersholm – č, v 19 h, sk. D
20. po Rosmersholm – č, v 19 h, sk. ČP
21. út Past na myši – č, v 19 h
22. st Škola žen – č, v 17 h, sk. OP
23. čt Kráska a zvíře – č, v 10 h
24. pá Kráska a zvíře – č, v 10 h

J. Křížová: 542 158 236
pro okresy:
Brno, Znojmo, Třebíč, Uherské Hradiště, Zlín, Břeclav,
Hodonín, Slovensko
H. Nevědělová: 542 158 233
pro okresy:
Brno, Blansko, Jihlava, Olomouc, Žďár nad Sázavou, Čechy
A. Štrosová: 542 158 247
předplatné
Předprodej vstupenek v hotovosti
a na platební karty:
denně od 8.00 do 17.30 hodin
v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin
pro všechna naše divadla
v administrativní budově NDB, Dvořákova 11
Tel.: 542 158 183, 542 158 184
a hodinu před představením v pokladnách divadel
(pouze v hotovosti)
Vstupenky na představení si můžete zakoupit
měsíc předem.
Rezervace vstupenek on-line: www.ndbrno.cz
Prosíme návštěvníky, aby dodržovali začátky představení. Po začátku představení nebude nikdo vpuštěn do
hlediště. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

č – činohra, o – opera, b – balet
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

K U L K O VA 3 0 , B R N O

TEL.: 541 575 802
FAX: 545 211 210
www.az-servis.cz

