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KéÏ je nám v‰em pﬁáno
Od konce roku 2004, kdy se prodejem akciové spoleãnosti Fortuna definitivnû vzdal ve‰ker˘ch podnikatelsk˘ch aktivit, patﬁí Michal
Horáãek k tûm ‰ÈastlivcÛm, kteﬁí se mohou v Ïivotû vûnovat uÏ jen tomu, co je baví. Pí‰e eseje, hodnû ãte a cestuje, ale je
i patronem Komunitního centra Matky Terezy na praÏském Chodovû ãi ãlenem správní rady Knihovny Václava Havla. A samozﬁejmû
pracuje na dal‰ích hudebních projektech. Na podzim minulého roku vydal autorské album OhroÏen˘ druh, které mûsíce kralovalo
domácí hitparádû nejprodávanûj‰ích nahrávek a sklidilo i ocenûní kritikÛ. Za své Ïivotní dílo ov‰em textaﬁ a producent Michal
Horáãek povaÏuje divadelní hru ve ver‰ích Kudykam, kterou uÏ za pár t˘dnÛ pﬁedstaví ve Státní opeﬁe Praha.

Setkání generací ve Státní opeﬁe. Libretista a mecená‰ Kudykama Michal Horáãek, autor scénické hudby a instrumentace Ondﬁej Brzobohat˘ a jeden
z pﬁedstavitelÛ postavy Martina Ondﬁej Ruml.
Foto Jana Pertáková

V naráÏce na oblíben˘ Ïánr hudebního divadla mluvíte o svém
projektu jako o „lyrikálu“. V ãem
je pro vás zásadní rozdíl mezi
muzikálem a „lyrikálem“?
Muzikál, jak název napovídá, vychází z muziky. V‰echno ostatní,
slovo zejména, tu muzice slouÏí.
V lyrikálu je to právû naopak –
v‰echno vãetnû hudby slouÏí lyrice nastolené slovy. Libreto Kudykama je jednou dlouhou básní;
i proto vy‰lo uÏ v polovinû kvûtna
v kniÏní podobû.
V nûkter˘ch rozhovorech jste uÏ
uvedl, Ïe jednou z motivací ke
zrodu Kudykama bylo to, Ïe jste
nikdy nevidûl, jak na písniãky
s va‰imi texty reagují Ïiví posluchaãi. Nemáte pocit, Ïe to uÏ je
zkrátka údûl textaﬁe?
Já na údûly moc nevûﬁím.
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S Petrem Hapkou jste vydali pût
alb, na kter˘ch je pﬁes padesát
písní. To není moc – vzhledem
k tomu, Ïe spolupracujete pûtadvacet let. Kolik nov˘ch skladeb
jste napsali pro Kudykam? A nebylo pro vás trochu stresující
psát pod biãem termínÛ? Vydání
alba se dá odloÏit, ale s datem
premiéry divadelního pﬁedstavení
se moc h˘bat nedá…
V Kudykamovi jsme pouÏili sedm písní z dosavadní tvorby a deset nebo jedenáct nov˘ch. Stresující to trochu bylo, ale já mám
stres rád. Bez stresu se cítím nesvÛj.
Pﬁíbûh Kudykama vychází z textu
jedné z nejstar‰ích písní, které
jste s Hapkou natoãili – Penzionu
Svût. Byla právû tato skladba
tím „spou‰tûãem“ inspirace, na
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kter˘ se zaãaly nabalovat dal‰í
postavy a pﬁíbûhy? Je to s odstupem tûch pûtadvaceti let vá‰ klíãov˘ text?
Ano, vÏdycky jsem právû tenhle
text povaÏoval za klíãov˘. Ten pﬁíbûh se v nûm skr˘val. Jen ãekal
na to, abych ho rozvíjel. Pravda,
naãekal se.
Kudykam je na ãeské pomûry obﬁí projekt – zástup hercÛ a zpûvákÛ v trojí alternaci, padesát pﬁedstavení v sezonû, v˘pravná scéna, doprovodné aktivity vãetnû filmového dokumentu o zrodu projektu nebo knihy s libretem a alba s písnûmi z pﬁedstavení… To
v‰echno musí stát kupu penûz.
Do jaké míry nesete riziko pﬁípadného finanãního neúspûchu?
Riziko nesu v plné míﬁe sám.
Ale v tom, Ïe od nikoho nic ne-

chci, je i velká svoboda. Nemusím nikomu ustupovat, na druhé
stranû nebudu mít nikoho, na koho bych mohl svalovat vinu za pﬁípadn˘ neúspûch.
Do projektu jste se pustil jako divadelní zaãáteãník. Jak se li‰í
svût divadla a populární hudby?
Byl jste nûjakou zvyklostí divadelního provozu pﬁekvapen ãi zaskoãen?
Îádné zvyklosti divadelního provozu jsem neznal, takÏe jsem je
ani nebral v potaz. Je mi lhostejné, na co si kdo zvykl nûkde jinde. Tohle je Kudykam a v nûm
platí ta pravidla, která jsem vytyãil
a na která ostatní pﬁistoupili.
Kudykam máte pod kontrolou coby umûleck˘ producent celého
projektu. Co pﬁesnû to obná‰í?
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Máte právo veta ve v‰em, co se
pﬁedstavení t˘ká? Jak se s va‰ím
v˘sadním postavením smíﬁil tﬁeba reÏisér Dodo Gombár?
Jako producent samozﬁejmû
právo veta mám. Ale hledím je
uplatÀovat jen v extrémních pﬁípadech, a to se je‰tû snaÏím, aby to
jako veto nevypadalo. Jak se
s tím smíﬁil pan reÏisér, na to byste se musel zeptat jeho. Já mám
pocit, Ïe velmi dobﬁe. Ani jeden
totiÏ nepreferujeme vlastní ego,
ale jen dobro spoleãného díla.
Vá‰ „lyrikál“ pﬁivede na scénu celou ﬁadu mlad˘ch a dosud neokoukan˘ch hercÛ a zpûvákÛ. V titulní roli budou alternovat Vojtûch Dyk, Csongor Kassai a Karel
Dobr˘. KaÏd˘ z nich má za sebou
trochu jin˘ Ïivotní i umûleck˘ pﬁíbûh – li‰í se uÏ tím, Ïe tﬁeba mezi
Dykem a Dobr˘m je ‰estnáctilet˘
vûkov˘ rozdíl. Bude i kaÏd˘ z KudykamÛ ponûkud jin˘m hrdinou –
podle toho, kdo z interpretÛ stane zrovna na scénû?
Ano, postupnû se ukázalo, Ïe
zejména vzhledem k herci v titulní
roli bude kaÏdé pﬁedstavení úplnû
jiné. Karel Dobr˘ je osudov˘, skoro démonick˘, zatímco tﬁeba Vojta
Dyk hrav˘ a Csongor Kassai vûãnû nevyzpytateln˘... A pﬁipoãtemeli k tomu, Ïe v roli Martina jsou
také tﬁi interpreti a v roli Martiny
dokonce ãtyﬁi interpretky a budou
se stﬁídat spí‰e náhodnû, budeme potﬁebovat celou sezonu, abychom vidûli totéÏ pﬁedstavení víc
neÏ jednou.
Hluboká vûková propast je i mezi
va‰imi nejbliÏ‰ími hudebními spo-

Kudykam by mûl b˘t podle Michala Horáãka zavr‰ením jeho spolupráce s Petrem Hapkou. „Anebo ãímsi na zpÛsob
mistrovské zkou‰ky, kterou za dávn˘ch dob skládali tovary‰i nûjakého ﬁemesla. Uãili jsme se pûtadvacet let a teì
bychom mûli nûco poﬁádného pﬁedvést.“
Foto 2media.cz

lupracovníky – skladatel Petr
Hapka by mohl b˘t autorovi scénické hudby a instrumentace
Ondﬁeji Brzobohatému dûdeãkem. Musel jste hasit generaãní
konflikty?
Nemusel. Jsou to v‰echno
osobnosti, které se respektují.
A pokud se nûjaké napûtí objevilo, bylo tvÛrãí. Vlastnû motivující.
Tﬁeba snaha na jedné stranû ukázat, Ïe je‰tû nepatﬁím do ‰rotu,
a na druhé, Ïe i navzdory dosud
krátké Ïivotní zku‰enosti mám co

Frivolním MÀaudámiãkám, napÛl dívkám a napÛl koãkám, patﬁí v „lyrikálu“
Michala Horáãka podstatné místo. V kost˘mech Michaely Hoﬁej‰í se
pﬁedstavily uÏ na karlovarském filmovém festivalu.
Foto 2media.cz
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nabídnout. A takové napûtí je velmi vítané.
V porovnání s va‰ím loÀsk˘m písÀov˘m pásmem Ïensk˘ch pﬁíbûhÛ OhroÏen˘ druh, kter˘ jste natoãil s celou ﬁadou pozoruhodn˘ch zpûvaãek, mÛÏe moÏná Kudykam pÛsobit ponûkud maskulinnû. Nebo je to jen dojem?
Máte pravdu, je to v˘raznû
maskulinní pﬁíbûh. Vychází z mého vlastního Ïivotního pﬁíbûhu,
z mé zku‰enosti a z mého svûtového názoru.
Kudykam láká i v˘ãtem hvûzd –
od Karla Gotta pﬁes Jaromíra Nohavicu po Anetu Langerovou –,
které se budou stﬁídat v rolích
hostÛ pﬁedstavení. Co si pod
oznaãením j. h. v tomto pﬁípadû
pﬁedstavit?
Karel Gott, Jarek Nohavica, Jana Kirschner, Dan Landa, Lucie
Bílá, Dan Bárta, operní diva Christina Vassileva a dal‰í osobnosti
prostû pﬁijdou, kdyÏ se jim bude
chtít. Na v‰ech tﬁech premiérách
budou urãitû, jinak se jejich pﬁítomnost ale nezaruãuje, je to takov˘ zvlá‰tní bonus. A je‰tû
úsmûvná vûc: jak˘si moula mû
pr˘ v nûjakém bulvárním ãasopise
obvinil, Ïe mi do‰ly peníze, a tak
si úãast tûch hvûzd asi nebudu
moci dovolit. Pravda je ov‰em ta-

ková, Ïe v‰ichni nabídli, Ïe vystoupí z ãirého kamarádství a z dobrého pocitu, Ïe se nûãeho takového
zúãastní. TakÏe zdarma. Paradoxnû je to tedy tak, Ïe ãím víc
hvûzd, tím ménû, a ne víc mû to
bude stát.
Pﬁi pohledu na obsazení je zajímavá úãast Franti‰ka Segrada
v roli Pozorovatele. Vala‰sk˘
bard nemá jako jedin˘ z pﬁedstavitelÛ stálou alternaci. Co kdyÏ
nedejboÏe onemocní?
Franti‰ek se nechal sly‰et, Ïe
vystoupí i v pﬁípadû, Ïe bude mít
ãtyﬁicítku horeãku. Je to statn˘
chlap, a tak vûﬁím, Ïe leccos vydrÏí. Jen pokud by snad – jak ﬁíkáte
nedejboÏe – zahynul, museli bychom sáhnout k plánu B. Máme
samozﬁejmû takov˘.
Ze svého divadelního pﬁedstavení jste v prÛbûhu léta dával
ochutnávat na nejrÛznûj‰ích festivalech, od toho filmového
v Karlov˘ch Varech po hudební
Sázavafest. S jak˘m ohlasem?
Kudykam Prolog, jak to nazval
reÏisér Gombár, jsme pﬁedstavili
tﬁikrát. V Hradci Králové, ve Varech a na Sázavafestu. Ohlas mû
zaskoãil. Ve Varech ucpali diváci
provoz na kolonádû a mnozí
z nich obsadili lecjaké ﬁímsy okolních staveb; v Hradci zaplavili di-
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UÏ zaznûlo, Ïe letos slavíte ãtvrtstoletí spolupráce s Petrem Hapkou. Lze Kudykam povaÏovat za
zavr‰ení va‰eho ‰ansoniérského
partnerství? Nebo bude tím stûÏejním bodem koncert, na nûmÏ
se má napﬁesrok pﬁedstavit vût‰ina z interpretÛ va‰ich alb?
Zavr‰ením by Kudykam b˘t
mûl. Anebo ãímsi na zpÛsob mistrovské zkou‰ky, kterou za dávn˘ch dob skládali tovary‰i nûjakého ﬁemesla. Uãili jsme se pûtadvacet let a teì bychom mûli nûco poﬁádného pﬁedvést. A koncert? Tﬁeba i na nûj dojde, ale teì
musíme je‰tû hodnû vychytat
pﬁedstavení ve Státní opeﬁe.
V prostﬁedí tolika tvÛrãích osobností poﬁád vznikají nové nápady,
takÏe jevi‰tní tvar se neustále vyvíjí. Oproti kniÏní podobû jsem
pod dojmem reálné jevi‰tní podo-

Autor se sv˘m Kudykamem
Foto Daniela Dostálková

by a ãasto na doporuãení Dodo
Gombára napﬁed hodnû ‰krtal
a pak zas leccos pﬁidával. ProtoÏe
v‰echno musí b˘t v˘hradnû ve ver‰ích, není to zrovna snadné. Ale
mû ta práce tû‰í, já si to prostû
zamiloval. A co ãlovûk miluje, to
je vlastnû nejsnadnûj‰í.
DokáÏete pﬁedjímat, jak se realizace tak rozko‰atûlého projektu

odrazí ve va‰ich dal‰ích plánech? Nebude pro vás do budoucna „obyãejné“ studiové album pﬁíli‰ mal˘m soustem?
No jo, s jídlem váÏnû roste
chuÈ. Libreto Kudykama obsahuje
nûkolik villonsk˘ch balad, coÏ je
formálnû nejobtíÏnûj‰í Ïánr, v jakém se dají básnû vÛbec skládat.
Tﬁeba v angliãtinû se to skoro nedá napsat… Ale sloÏitá ãe‰tina
se sv˘mi tﬁemi rody, sedmi pády
a v‰elijak˘mi zdrobnûlinami, citoslovci a dal‰ími specialitami to
dovoluje. Ov‰em i tak jen málokomu; rád se bych mezi takové lidi
– na prvním místû pﬁichází na mysl Vítûzslav Nezval – pokusil pﬁihlásit. I tak je jasné, Ïe napsat takov˘ch balad vytãenou padesátku
potrvá léta. Ale postupnû to zkou‰ím a co udûlám, dávám na
www.kudykam.net. Tam, do rubriky PﬁíleÏitost pro autory, mÛÏe zavítat kdokoli a kdokoli se taky mÛÏe pokusit nûjakou z tûch vûcí
zhudebnit. AÏ nabydu dojmu, Ïe je
to opravdu zajímavé, udûlám z toho album. Na OhroÏeném druhu
zpívaly vcelku málo známé zpûvaãky písnû slavn˘ch autorÛ. Tady
pÛjdu je‰tû dál – i ti skladatelé

budou neznámí. Musí ov‰em pﬁijít
s nûãím pozoruhodn˘m. KéÏ je
nám v‰em pﬁáno... Vûﬁím, Ïe bude, a uÏ mám i titul toho opusu:
Yes, You Can... Zatím jsem obdrÏel tûch skladeb na tﬁi stovky, ale
v‰echno je dosud otevﬁené.
Zkusme se pﬁenést v ãase – pí‰e
se 21. ﬁíjen 2009, hledi‰tû Státní opery se noﬁí do tmy, od prvního obrazu a prvního ver‰e Kudykamu dûlí diváky pár vteﬁin. DokáÏete odhadnout, jaké budou
v té chvíli va‰e pocity?
Kupodivu ano, aspoÀ si to myslím. Pokud se toho doÏiju, tak to
bude stejn˘ pocit, jako kdyÏ v rovince nûjakého dÛleÏitého dostihu
bûÏí sto metrÛ pﬁed cílem na ãele
nûkolik koní a já si nevsadil na
Ïádného z nich. Ale ten, na kterého jsem sázku – hodnû vysokou,
skoro tak vysokou, Ïe si nemÛÏu
dovolit ji prohrát – uzavﬁel, útoãí
podél bariéry a kaÏd˘m cvalov˘m
skokem se k soupeﬁÛm blíÏí. BlíÏí
se ov‰em i cíl – stihne to ten mÛj
kÛÀ? To se ani odhadnout nedá,
je moÏné jen doufat. Ale právû
proto je to tak vzru‰ující.
■ Milan ·efl

Hrají: Miroslav Masopust,
František Němec,
Jiří Adamíra,
Jaroslav Konečný,
Marie Rosůlková,
Miloš Nedbal,
Slávka Budínová a další

3 hodiny 56 minut
Nahrávka z roku 1980
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vadlo... Na Sázavafestu to ov‰em
bylo nejdramatiãtûj‰í. Lidi tam tolik tleskali a volali, jen co jsme vy‰li na pódium, Ïe jsme skoro nemohli ani zaãít. Nejvíc mû potû‰ilo, Ïe halasili, aÈ uÏ pﬁi‰el zpívat
Ondra Ruml nebo Honza Maxián,
Vojta Dyk nebo Karel Dobr˘.

