Rodinná rozlúčka

s Novou scénou
=
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Wanda si v roku 2005 ako generálna riadite|,ka Novej scény naplá:.. .: .
s|užobnú cestu do mekky muziká|ového sveta New Yorku, abr l. -.'
pa|a nové poznatky a inšpiráciu. Ked2e som v tom čase maI ná!. . pracovnú pauzu, zmobilizova| som ostatných členov rodiny a |oZ. sme sa robiť jej spoločnosť, aby jej tam nebolo smutno. Rezervor. a]
si |etenky i ten istý hotel ako ona a teši|i sme sa na cestu. Večer

odchodom som

:- .

l..

h|,adal nejakú cestovnú blbosť, tašku či čo, proste sc ^.

.

rinu, ktorá sa beŽne nepova|,uje po domácnosti. V predsieni Sme \.:..
ma|i vysoko nad h|avou taký priestor na sk|adovanie takýchto drobnr
''
Zasúvacie dvierka tejto skrirrky sa otváraIi tak raz za iok. od pos|ecJr:ipoUžitia Zrejme ZoschIi, a |<ed, som sa ich dotkol, vypadli z vodiacej l . '
Asi tro1kilové dvierka, vyrobené z poctivého dreva, mi spadIi na hJa. BuchIi ma do če]a a, šuchr-rúc sa po mojom ,,nosí<u,,' spadli mi na p.: ::
pravej nohy. Ako dobre' Že existuje traumatický šok' V prvých sek'.

dách po zranení č|ovek necíti bo|esť. Ale |en na chví,u. Tá chví'ka stac .
na b|es|<ové rozhodnutie: vybehoJ som hore schodmi do kuchyne, i r |;.:
som z mrazničky ce|ú zásobu |hdu, vysypa| som ju do drezu a vopch.:

som si tam pravú nohu' Šokovaná Veronika Zastavova|a krv, ktorá sa :.
rinula z rany na čele a z atakovaného nosa. Huga som pos|al do šatne
aby rli donieso| pravú topánku, |ebo bo|o jasné' Že noha mi o chrÍ-

opuchne a potom Sa uŽ nebudem mócť obuť' Rana na hIave a udret.
nos pre mňa akoby ani neexisiovaIi, pretoŽe bo|esd ktorá sa mi z pa c;
na nohe šíri|ado ce|ého tela' bo|a neopísate|ná . Zda|o sa, že ráno ntkan.
nepoletíme. Rýchlo som si natiaho| džínsy,ponoŽky a strči| som nohu
do topánky, nech si tam puchne... Noc pred cestou som spa| v postei:
oblečený v texaskách a s topánkou na pravej nohe.
Precestova|i sme s Veroni|<ou ce|ý svet' ja sorn ma| vŽdy na starost
všetko okolo organizácie, a|e túto cestu som začaI ako invalid. Moji b|2ki
muse|i dostať najprV do taxí](a a potorn do lietad|a nie|en kutre, ale imňa'
Na letisku to už ve|,ký prob|ém nebo|, hendikepovaní cestujúci normálne

brázdia všetky Ietiská sveta, aIe kým som sa dostal do kolieskového kresIa'

5 Hugom preíJ hol! onl [|lbdss\'st| tcs na
C|.JUn.] ZeIo V NeN Yorku

VytrpeI Som sj svoje. Pochopite|,ne, v IietadIe
sorl zaspával omámený koktei|onl z analgetí< a ]acka Danie|'sa a V takom
stave som abso|vovat tet.
5 chlastou na če|e a s rozbitym nosom son] preliel
cez komp|ikova-

nú arr.rerickÚ ,,írrrigračnÚ,, procedÚru a napoko,l
ma dosta|i až do izby

hote|a Embassy Suites na Cround Zero v New
Yorku. Opuchnutií noha

v topánke bolela. Neskutočne' Potrebova|
,o,.,o uy,uť, ale bosy som
chodiť nemohol. Našťastie, ned,aleko od hote|a
bol obchod ouu.,uu,
l<am som s Hugovou pomocou closkackal
na jednej non", o 'url .u r,n
dvadsať dolárov som si tam kÚpi| svoje pr-ué n
i,t" á1 posteana sano;te
v žÍvote. Nenávidím sandále. Pripadaju rli
aIo velhi

n"do,to1no,.itu,ť

pánskej garderóby' Ešte tak niekde na p|azi,
prosrm, ale |<ed'som na jednej oficiálne]' akcij videl niekdajšieho ministra
kultúry Slovenskej repUbliky MUDr' lvana Hudeca (to je ten, čo pred
nahn"unny'' h",.oÁ, u.'"*u,
Z m|njsterstva s kabátom na hlave) V tmavom
ob|eku so sandálmi na bo-

sých nohách, chce|o sa mj vracať. Nuž ale v
New Ýlrku iná moznost
nebola. pochopitel'ne, ihned'som sa stal tercom
posmechu
vtipov všetkých č|enov mojej rodiny, napnl|.ld
" "r"Lf"*y.fl
HUgo ma u,|uun*'

tjtUlom

''pán

min jster,''

."n

Hoci ma bolela noha, pobyt snre si užjli' Wanda
blÚdila po divadlách
a my sme mali napriek mójmu hendikepu vel,mi
prí]emný spo|očenský
program' Na tretí deň sa Wanda večer vrátila
<lo hote|a s rozžiaretlclu
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:

tvárou. ,,Tati, Vide|a som skve|ý muziká|. Komédiu' Skoro sonl sa :: . kala od smiechu' A je tam h|avná rola pre teba!', Oponova| son- : :pre starého chrena, ako som ja, je v muziká|ovej |iteratúre |en To. . .
Fldllkantovr, Vanderge|der v Hel/o, Dol/y/, proíesor Higgins v
Fa . .' ''\'/r
ja
a Fagin v o/lverovl. A|e ukáza|o sa, Že Wanda má pravdu. Max B \ s: ..
v PÍoducentoch strčívšetkých menovaných do vrecka. Bolo +ozho:-.
té' Wanda sa na moju ve|,kÚ radosť poduja|a uViesť Producento\ |l.: \ vej scéne. okamŽite sa spoji|a s MT|, čo je firma' |<torá má práva na :e.:
muzikál, a o dva dni už sede]a v ich kancelárii na Broadwayi. Dohoc .

generá|ne podmienky s tým' že detaily do|adia cez te|efón a e-n]aj '
dy' pravda, ešte netuši|a, aké mračná sa nad ňou sťahujú.
/y/

\:-

Na Novej scéne sa vtedy s vel,kým úspechom hra| muziká| HeIIo, J
v réžiiMilana Lasicu' RoIu Do||y hrala v alternácii s He|ou KrajČior - '

a Jarkou Fr|ičkovou He|ena Vondráčková. H|avnÚ mužskúrolu sclr,-

'

v a|ternácii s Haverlom a Dočo|omanským Strihol ajja. Vondráčkoi a c; -

sta|a králbvský honorár a treba povedať, Že svbjej ro|y sa Zhosti|a

re:

očakávanie dobre' Počas skúšobnéhoobdobia zo seba nerobiIa hviezc;'
celý čas v skúšobni,na javisku i v ba|etnej sá|e strávi|a s nami v tep|ákoc.
a svoju muzikálovú rolu zahrala grandiózne.

Medzi Novou scénou a He|enou (v ZastúpeníA8entúrou MM, Spo
s r' o., ktorej konate]bm je jej manŽe| Martin Micha|) bola podplsan.:
zm|uva o uskutočnení umeleckého výkonu - dohodnutý bol honorar .:
spósob jeho úhrady. Agentúra MM neiníormova|a Novú scénu (t<tora
nie je platcom DPH) o skutočnosti, že Agentúra MM p|atcom DPH je.
Zmluvný honorár bol dohodnutý bez DPH a o DPH nebolo v znl|ure
ani slovo. NaPriek tomU, Že zmIuvu velhkrát podrobne pripomienkova|a
aj právna zástupkyňa Agentúry MM a nikdy nič nenamietala proti do
hodnutému spósobu uhrádzania honoráru, t' j. podlh počtu odohratých
predstavení po odpočítanípríslušnýchodvodov klasickým prevodom na
účet,presne tak, ako je to

U

váčšiny hercov.

o

fa|<turácii sa teda v zmIur'e

nič nehovorjlo'

Napriek tomu začala Agentúra MM v rozpore So zmluvou íakturo
vať divad|u za He]enino účinkovaniedohodnutý honorár, avšak zvýšeny
o DPH, čo bolo pre divad|o, samozrejme, neakceptovateI,né. Zača|o sa
naťahovanie' pričom Martin Michal tvrdi|, že mu divad|o neprávom za.
drŽiava DPH, čo nebola pravda' a V roŽpore so zmIuvou rr.lzhodo|, že
za ta|<ýchto podmienok uŽ He|ena na Novej scéne hrať nebude a basta.

Svojím tvrdohlavýrn rozhodnutím
pripravi| Helenu o jej Životnú a prav

depodohne po.IcdnÚ muzikaIor

u

roIu. Bo| koniec divadelnej sezóny.
( e\t iO\O ,l, ,/o .p,o jpdnO k\tll
slunce nesvítÍ,.Wanda okamžite ponúkIa roIu Dol|r r.r|e1 rnuziLa|orej
hr iezde Kateiinp Brozor.j. K,rtku,u
h|asi|a, a ked,že Mijan Lasica bol za-

neprázdnený Wanda rna požiadaIa,
ab1 .o11 . KJll.uL po, dq pr;,,dnin

roIu Do||y na.kuŠa|'Cez dirlde|ne
prázdniny som teda BroŽovÚ pripravil a

Po pfefri(1re Hel/.), Dol ,1s Wrr(iou

.r

K.tkoLr

V septembri s vel,kým úspcchom
nahradila na javisku Novej scény Helenu Vondrá<ikovÚ. NastaIo nre-

diá|ne pek|o' Urazená VondráČková dovo|ila svojnlu manže|<lvi ce|u vec
škanda|izovať' ]e pravda, Že škandá|y k umeleckej brandži od nepamáti

Patria á niekedy sa kvó|i propagácii dokonca aj ume|o vyvo|ávajú. Toto
Všá|(, pochopite|,ne, nebo| ten prípad'

:

Pravdepodobne by sa nič strašné nesta|o, ale na Slovens|<u sa v tom
čase meni|a vláda' Do kres|a ministra ku|túry zasadol Marek Mad,arič,

MinistElýo kuliú4 s|ov.lskej rcpubliky
M

rnin srŘaš. g.n. rllni
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J.díá.i Drvad|a NNá Šénaa ]€no gcDeÍáni ;.di!'|ky. MlI waldy HÍcort, mĚlo á nislcd.k,
Á!6h'Ía MM Pn,h s r o . pni l].lcB vo'dáč*ová i pe Mdjn Micl.l tyti *.. om.l
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absolvent dramaturgie
VSMU. Na miesto ria
ditelh odboru umen'a

i

.

dosadili Martina Sarva
ša, nominanta HZDS,
producenta a občasného textára' inak skonče
ného architekta, ktorý
v Živote nenakresliI ani
čiarI<u. A Martinko Sarvaš' Mečiarov doritivlez,
ktorého počas osemroč
nej Dzurindovej v|ády
nebo|o vóbec vidie{ bo|
a je kamarát s Martinom
Tenk) č ovek !yh.Í]i| z div.rdlr moju clcé]1] |)\^'.r|\ |.r.. :
n;'j cPii.rchitekl ]nt'dz t€XLinŤi PoPrnusic,\1alt | 5..' :.
Michalom.
,,Život je len náhoda.,, Martin MichaI zjavne dohodoI So Sar\,ašo^.
a pos|a| mU na ministerstvo sťažnosť.K nej sa pridali divade|né intriE'
Wandin technický riaditel,' scénický výtvarnik Mi|oš Pietor, syn s|ár'ner
reŽiséra, ma| pomer s KatoU Račkovou, novinárkou, ktorú si ako sro asistentku priviedla na Novú scénu Wanda' Ked,Račková nezvládla pcvýšenie do íUnkcie riadite|,ky činohry a sama dala ,,demon.štratl,ynu r...
poved,, Wanda sa s ňou roz|úči|a'A nasta| čaS pomsty. Kvarteto Marij.
Micha|, Sarvaš' Pietor a Račková si porozume|o.
NoVý minister Madhrič' ktorý ešte nema| v úrade ani vyba|enú taškLl
zavo|a| Wandu na ministerstvo' Poteši|a sa, pretoŽe Už asi dva meslace
tam žiadala o rozhovor na tému prob|émov divad|a, ktoré bo|o trell.:
riešiť.omyl' Madhrič, ktorý pochopitel,ne, o niČom nevede|, odo.,'zc]a
Wande medzi dverami svojej |<ance|árie odvo|ací dekrét' ktorý mu šikol ne podstrčil na podpis Sarvaš, so slovami: ,,Je mi l'úto, že Sa Žoznanlu]e.
me pri takejto prí1eŽitosti',,
Riadite|,om Novej scény sa staI sprisahanec Miloš Pietor, do íunkcie
riaditeIh činohry sa vráti| Kožka (ktorého Wanda predtým vyhodi|a pre

ch|.ast) potom, ako sa divad|o neodvo|alo proti prvostupňovému roz

sudku súdu, ktorým sa - pre neúčasťprávneho ŽáStUpCu Novej sceni
na pojednávanÍ - Kožkova výpoved' anuIovala' Nové vedenie divaclIa sa
proti rozsud|<u neodvoIaIo, zaplatilo mu,,odškodné,,, čÍnpoškodiIo štát

nU kasu a Vrecká daňových pop|atnikov. Zača]a sa komp|exná devastá
cia vtedy najúspešnejšiehosIovenského divad|a. Na Slovens|<u je to tak.
Wandu odvo|a|i protizákonne. Dokazuje to ifakt' Že ešte vyše po| roka
po odchode jej Nová scéna musela vyp|ácať plný riadite|,ský plat'

To, Že Wanda na Novej scéne skonči|a, nebo|a, prirodzene, žiadna
tragedia. Ziadny slrom nedordslie do neba a kazdy. kto bol menorany.
bude zákonite aj odvo|aný' Z mójho poh|ádu sa však schy|,ovalo k tragedii v inom zmys|e. Hrozi]o, že uŽ druhý raz v živote nedostanem Vysn|Vanú ro|u. Bolo jasné , že keby Producentov uvádza|a Nová scéna, nove ve
denie by mi v nich hrať nedovoli|o. Hry, V ktorýCh som účinkova|,v krát

kom čase postupne stiahli z repertoáru, vrátane mega úspešnej He//o,
Dolly!, aby sa zbavi|i BroŽovej a mňa' Predstavenie, ktoré malo kapacitu
ešte najmenej sedemdesiat vypredaných repríz, jednoducho prestali
uvádzať. Pre sÚkromného produCenta by to bola samovražda, v štátnom
divadIe stratené peniaze daňových popIatnikov nikoho netrápili' Vedenie
divad|a sa domnieva|o, Že po našom odchode Dol/y o nejaký cas obnovia s Vondráčkovou, bez nás dvoch s Brožovou, |enže zabud|i si prečítať
naše zmluvy, pod|á ktorých nebol takýto postup právne moŽný'
Bolo desať rokov Po moje] nitrianskej anabáze a o pár mesiacov sa

ešte raz objaviIa teoretic|<á šanca zahrať si ro|u Tovjeho vo FÍdlikantoví.
Zhodou o|<olností ten istý riadite|,, pán Javorský tentoraz už vo íunkcii
riadite|h Novej scény' navrhoI umeIeckému

U Brc{Í r,'ffDrÍrA* poradnému zboru divadla, aby ma os|ovi.
v tniestnom Poh*tiníkom |i na a|ternáciu so Slovákom pri obnoveni

sl&

z.rhdťnÍ \'Pť|rŽ.1lk.i.
prJvd|om nto nahodou \'idÉ'

Fidlikanta v Bratis|ave. Politickv mu uŽ nrc
nehrozi]o
a iste ho žra]o svedomie. TentoLňí."*i-"ň;.iů; i
po Érpit.ách .v rl'j'.' tŤitoíl' raz sa mi však za moju dcéru, ktorá ho z di
nosť rrsobrtýth. str.lŽrrx'-

fivdilEč ktf,Étx' rudj

alebrr

zásdď|f
hee rúhutrku. mu dáwiÚ
nú v intdúlvadt rB ád'E'u
l.t,{i mu |xť 5rl Í!o tóIi. iÍÉ
nie $Tr|m(thd náď lE ol{tlo
2Ž. h sediď ú:pitóho ru
lu 1fnli ťi lt|'lďenÉlm v
nei bi('l|au. T'lkto

!a|.'&'n€dáu!a

zele maÍát stefan KoŽka, ktorý ako novopeceny
l|Ílí. šéíčinohry Novej scény povedal, Že ,,len
l" cez jeho mřtvo|u,,. A tak si Tovjeho zahra|
nrc| v a|ternácii so S|ovákom on' A|e mne to uŽ
rpod. bo|o na smiech, túto ponuku by som aj tak

-'oí(z.lífu

idtlt;1n€kďÝ

č{l.
lbd.r|ř,Jniá

,,oc]kazovač,,zNárodnejolr|ocly
.1'

deceÍnbla 2002

vad|a vyhodi|a, pomstiI ko|e8a a býva|ý ka-

o ',Konzer\ U'', de5.lI ro
kov starú koncepciu nitrians|<eho predstavenia, ktorá medzičasom Zostarla a VÓbec
nepr|Ja|' lc|o lol|/

už nezodpovedaIa súčasnémumuziká|o-

VémU trendu' Navyše inscenáciu neobnoviI Bednárik osobne' a|e podIa
te|evízneho záznamu predstavenia V Nitre ju nacvičil Sveťo Sprušansk('

A tak sa mi|ý

i

;
:

KoŽ|<a sebavedome Usmieval a s pocitom zadosťučinen a
naparova| ako kohút na smetisku ce|kom zbytoČne. ]e mi ho l,úto. Nič k)

však nemení na veci, že podobne ako Cyrana či Lopachina v Čechor'o
Vom ylšňovom sade si ani Tovjeho vo Fidlikantovi zrejme uŽ nezahranl'

Škoda' Tu niekde sa však končíhistória mójho viac ako tridsaťročného
vzťahu s Novou scénou v Bratis|ave.

