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Lenka Suchá

Michal Isteník:
Ve tfiiceti se ze mû stal
starej, unavenej
a lenivej hypochondr

Michal Isteník není klasick˘m prototypem hvûzdy ani
hercem, kter˘ by se za kaÏdou cenu dral do popfiedí.
Typická je pro nûj hlavnû trpûlivá mravenãí práce, za
níÏ v posledních sezónách sklízí oprávnûná uznání.
Jeho „anticesta“ za slávou tak vypadá spí‰ aÏ pohádkovû. Jmenovat by se mohla tfieba Jak kluk z Nového
Stra‰ecí u Rakovníka k Cenám Alfréda Radoka a Thálie
pfii‰el.
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âím jste chtûl b˘t jako kluk?
Lecãím. Tfieba archeologem. Chtûl jsem mít svÛj vlastní Jursk˘ park. Nedivte se, kdyÏ mou osobnost formovaly
filmy osmdesát˘ch a devadesát˘ch let. TakÏe zamûstnání
podle Stalloneho, van Damma ãi Schwarzeneggera bylo
na v˘bûr pfiehr‰el. Ale ze v‰eho nejvíc mû lákal fotbal, protoÏe pocházím z fotbalové rodiny. MÛj táta byl fotbalista,
brácha taky. TakÏe ‰lo o takové pfiirozené a organické pokraãování rodinné tradice. V mém rodném Novém
Stra‰ecí, coÏ je malé mûsteãko u Rakovníka, jsem hrával
fotbal úplnû odmaliãka. Pravda, s mal˘mi pfiestávkami, kdy
jsem to zkou‰el s hokejem, basketbalem nebo tenisem.
Ale nic mi v˘raznû ne‰lo a k balonu jsem se vÏdy vrátil.
A nakonec jsem opustil stra‰eck˘ fotbal a po stopách taÈky i bratra pfiestoupil do SK Kladno, kde jsem kopal aÏ do
dorostu první ligu.
Na jakém postu jste hrával?
V útoku, protoÏe jsem byl stra‰nû rychlej, mûl jsem nízko tûÏi‰tû, byl jsem malej a urostlej. CoÏ mi zÛstalo, aãkoli
slovo urostl˘ by se teì dalo nahradit i jadrnûj‰ím adjektivem.
Po pfiíchodu do dorostu jsem se pomalu zaãal pfiesouvat dozadu, aÏ jsem nakonec hrával pravého nebo levého beka.
V Kladnû pak dokonce i stopera. CoÏ byl post, na kterém
jsem vlastnû skonãil. Byl jsem tehdy kapitánem ligového do-

S Jifiím Resslerem jako První Ïoldnéfi v TûÏké Barbofie, rok 2014, reÏie Stanislav Slovák
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S Evelínou Kachlífiovou jako recepãní Dante v Mûsíãním kameni, rok 2011, reÏie Stanislav Slovák

rostu SK Kladno, zranil jsem se a musel fotbalu natrvalo nechat. Ale nemyslím si, Ïe by ãesk˘ fotbal zaÏil nûjakou ztrátu. Nikdy bych asi na nûjakou vrcholovou úroveÀ nedosáhl...
Co vám potom v Ïivotû zaplnilo místo po fotbale?
Pfiekvapivû divadlo. Hrával jsem ho, je‰tû kdyÏ jsem
kopal za Kladno, ale vÏdycky to byla jen taková odboãka.
ZboÏÀoval jsem sice divadlo od první chvíle, kdy jsem vkroãil do dramatického krouÏku pfii Gymnáziu J. A. Komenského, a aãkoliv jsem okamÏitû vûdûl, Ïe mû bude provázet cel˘ Ïivot, nikdy mû nenapadlo, Ïe by jej mohlo zaplnit
docela. Nebo Ïe bych se mu snad mohl jednou vûnovat
profesionálnû! AÏ do chvíle, kdy jsem fotbalu nechal. Pak
uÏ nebylo nic jiného neÏ festivaly, zkou‰ky, divadla a podobnû. A samozfiejmû jsem jako správn˘ rozervan˘ mlad˘
umûlec psal také básnû a povídky. Byl to hrozn˘ ‰kvár,
dneska se sám sobû smûju. Ale je pravda, Ïe ta posedlost
divadlem mû od doby, co jsem k nûmu prvnû pfiiãichnul, uÏ
nikdy neopustila.
Sportujete je‰tû?
Dfiív jsem chodíval bûhat, ale teì uÏ jsem nebyl asi rok.
Od doby, co se nám narodil ná‰ syn Matûj, uÏ není ãas.
KdyÏ mám volno, jdu zpravidla rychle domÛ za ním.
Donedávna jsem je‰tû hrával exhibiãní zápasy za
Men‰íkovu jedenáctku, ale teì po zranûní nohy to asi zase
nûjak˘ mûsíc nepÛjde. Ale kdyÏ mi vyjde chvilka, rád se na
nû aspoÀ zajedu kdykoliv podívat a zafandit.
Existuje nûco, z ãeho díky sportu ãerpáte dál v Ïivotû?
Umím dfiít. To mám z fotbalu, kde byly nároãné zimní
i letní pfiípravy. Umím zabrat a vydrÏím dlouho. Ale jestli mi

fotbal nûco opravdu dal, tak to – a teì se v‰ichni kolegové
pobaví – Ïe vnímám hru jako kolektivní záleÏitost. To je pro
divadlo, myslím, v˘borná vûc.
Mûli jste v rodinû nûjaké herecké pfiedky?
Jsem jedin˘, kdo dûlá divadlo profesionálnû, ale oba
moji dûdeãkové i babiãka nad‰enû ochotniãili v jiÏních âechách a na Vysoãinû.
Po gymnáziu jste se tedy hlásil hned na hereckou ‰kolu?
Ano, zkusil jsem praÏskou DAMU. Tam mû ale nevzali,
takÏe se mi zhroutil svût. JenÏe já chtûl za kaÏdou cenu
k divadlu! Mûl jsem v plánu nastoupit jako technik do
Divadla ABC, ale maminka mû pfiesvûdãila, abych ‰el je‰tû studovat. Stihl jsem proto dva semestry historie a geografie na Pedagogické fakultû Univerzity Jana Evangelisty
Purkynû v Ústí nad Labem.
To vás bavilo?
Vlastnû ano. Historie asi víc, mûl jsem k ní uÏ od gymnázia velmi vfiel˘ vztah. Geografie je hlavnû zpoãátku hodnû matematická disciplína, a to mi není vlastní. Já skonãil
trojãlenkou a i její vyuÏití jsem jen tak mark˘roval. Ale tfieba planetární geografie byl geniální pfiedmût, kam jsem
chodil vyslovenû s nad‰ením.
A pak po roce jste znovu zkusil DAMU?
Ano, jenÏe ani napodruhé mû nevzali a já to vzdal. Mûl
jsem podanou pfiihlá‰ku i do Brna na JAMU, ale uÏ jsem to
pfiíli‰ nefie‰il a zaãal se smifiovat s tím, Ïe ze mû herec asi
nikdy nebude. Myslím si, Ïe právû to rozhodlo. Pfiijímací fiízení jsem bral sice váÏnû, ale zároveÀ jsem tomu uÏ nûjak
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Jako Otto Ulrichs v Mefistovi, rok 2013, reÏie Petr Kracik

nevûfiil, bylo mi to vlastnû jedno, uvolnil jsem se – a zfiejmû
díky tomuto pfiístupu to vy‰lo. Ten den, kdy jsem zjistil, Ïe
jsem pfiijat, byl asi do té doby nej‰Èastnûj‰ím v mém Ïivotû!
Znal jste do té doby Brno?
Je to moÏná zvlá‰tní, ale já jsem pfied pfiijímaãkami
v Brnû byl jen jednou a nijak intenzivnû jsem ho nevnímal.
KdyÏ jsem sem ale pfiijíÏdûl poprvé coby student JAMU
a otevfiel se pfiede mnou v˘hled na ‰kared˘ Lískovec, okamÏitû si mû Brno získalo! Byla to zvlá‰tní láska na první pohled a já hned po zápisu vûdûl, Ïe tady uÏ zÛstanu napofiád.
Jací pedagogové vás na JAMU uãili?
Nejdfiív jsem byl v ateliéru Oxany Meleshkiny-Smilkové.
Po druhém roãníku jsme se spolu ale trochu neshodli, takÏe jsem je‰tû se spoluÏáky Jardou Matûjkou a AneÏkou
Kubátovou ‰kolu na rok pfieru‰ili. Chtûl jsem dokonce v‰eho nechat a vrátit se zpátky do Nového Stra‰ecí. Nakonec
ale zafungovala náhoda, kdyÏ si nás Franti‰ek Derfler
i s Jardou obsadil ve svém Divadle U stolu do Tragické historie o doktoru Faustovi. U stolu jsem si potom zahrál je‰tû v dal‰ích inscenacích: Îivot je sen, Tajbele a její démon
nebo v Macbethovi. Nakonec jsem po roce nastoupil znovu na JAMU do tfietího roãníku, tentokrát k Ale‰i Bergmanovi
a pod ním uÏ jsem ‰kolu spokojenû dostudoval.
Mûli jste hodnû divoká studentská léta?
Jasnû, uÏíval jsem si bohémského Ïivota se v‰ím v‰udy. Dokud je‰tû byla na kolejích hospoda, tak nebyl snad
jedin˘ veãírek, kdy bychom ji nezavírali. A ráno se pak ‰lo

vesele na akrobacii. Poznávali jsme Ïivot a Ïivot v Brnû,
coÏ nejsou totoÏné vûci. Chodili jsme v‰ude moÏnû a v‰ude moÏnû se také probouzeli… Dnes s odstupem pár let
vím, Ïe uÏ bych to nechtûl vrátit.
Kdo byli va‰imi spoluÏáky?
Tím, Ïe jsem vlastnû studoval ve dvou roãnících, mûl
jsem spoluÏákÛ hodnû, ale nejvíc jsem si rozumûl s Jardou
Matûjkou, s kter˘m jsme také potom spoleãnû nastoupili do
angaÏmá v Mûstském divadle Brno. Ale byli jsme také velcí kamarádi s Luká‰em Melníkem, kter˘ je teì v Ostravû,
nebo Ondrou ·Èastn˘m, kter˘ je u policie v Ústí nad
Labem. Na spoluÏáky vzpomínám rád, hodnû jich u divadla
zÛstalo, takÏe se je‰tû obãas potkáváme. Ale nejsem srazov˘ typ. Nebyl jsem ani na jednom od základky, od gymplu ani od JAMU. Ani nevím, jestli nûjak˘ byl. KdyÏ se lidi
mají potkat, potkají se.
Po ‰kole jste touÏil po divadelním angaÏmá?
Ne, myslel jsem si, Ïe zÛstanu na volné noze, najdu si
práci a hraní s Buranteatrem bude jen takov˘ mÛj koníãek pro
radost. Pak ale pfii‰lo hostování v HaDivadle a r˘sovalo se
tam i angaÏmá. Posléze pfii‰la nabídka i k BezruãÛm do
Ostravy od Martina Franti‰áka a nakonec od reÏisérky Hany
Bure‰ové, která mû chtûla obsadit do Tfií mu‰ket˘rÛ jako
d'Artagnana. Podmínkou byl ale nástup do angaÏmá
v Mûstském divadle Brno. ¤ekl jsem si, Ïe s mou postavou
a m˘m vzhledem by se mi uÏ pfiíleÏitost hrát d'Artagnana nikdy nenaskytla, tak jsem odmítl HaDivadlo i Bezruãe a ‰el do
toho. UvaÏoval jsem, Ïe budu v divadle rok a pak se uvidí.
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A pfiitom uÏ jste v Mûstském divadle Brno sedmou sezónu...
A spokojen˘ch sedm sezón. TakÏe musím fiíct, Ïe toho
kroku nelituji.
PfiipomeÀme tedy nûkteré va‰e velké role od roku
2008. Jak s odstupem vzpomínáte tfieba hned na svého úvodního d'Artagnana v rytmu hitÛ Beatles?
Ze zaãátku jsem si s touto rolí moc nevûdûl rady a byl
z ní ne‰Èastn˘. Stra‰nû jsem chtûl a byl moÏná aÏ pfiehnanû zarputil˘. Byla to stra‰ná dfiina a já to nechtûl Hanû pokazit. A já taky moc dobfie nevûdûl, co si mÛÏu na jevi‰ti ke
komu dovolit apod. Víte, byla to první role po nástupu na
cel˘ úvazek do MdB. To je proti malému rodinnému
Buranteatru velk˘ skok. Kamarádovi Jirkovi Hájkovi jsem
tehdy psal hysterické esemesky, Ïe to prostû hrát nebudu.
Nakonec se to ale zlomilo, konec zkou‰ení uÏ byl nádhern˘
a já hrál d'Artagnana moc rád. Pfii derniéfie se u mû pfiekvapivû dostavila i velká nostalgie. O pfiestávce jsem si najednou uvûdomil, Ïe se mi bude po Mu‰ket˘rech fakt st˘skat. A kdyÏ jsem potom bûÏel na dûkovaãku, byl jsem
dojatej.
Podobnû jste se potom sÏil i s dal‰í hlavní postavou –
malífiem Alfonsem Muchou v ojedinûlém scénickém
tvaru Muchova epopej v reÏii ·imona Cabana. Tato
inscenace se ale bohuÏel dost minula s diváck˘m ohlasem…
Minula a mû to moc mrzelo. Myslím, Ïe jedním z dÛvodÛ bylo i to, Ïe Epopej nabízela zcela jin˘ divadelní proÏitek, neÏ na jaké bylo publikum Hudební scény zvyklé. Ale
odehrálo se ãtrnáct krásn˘ch repríz a já si kaÏdou z nich
moc uÏil. Setkání s ·imonem Cabanem bylo nakonec taky
osudové.
Jaké dal‰í role byly z va‰eho pohledu zásadní?
Nerad bych na nûjakou zapomnûl. Bylo jich moc, které
mû bavily a na kter˘ch jsem se moc nauãil. Ale urãitû
Andrej Prozorov ze Tfií sester, Dante v Mûsíãním kameni,
První Ïoldnéfi v TûÏké Barbofie, Lancelot Gobbo v Benátském kupci. Bylo jich opravdu hodnû a nechci jednu upfiednostÀovat pfied druhou. Ale samozfiejmû zcela fatální bylo
setkání s Hanou Bure‰ovou.
Ano, u Hany Bure‰ové se objevujete snad v kaÏdé její
brnûnské inscenaci. Dá se fiíct, Ïe se stala jakousi va‰í
dvorní reÏisérkou?
Bylo by to krásné! S Hankou pracuji pokaÏdé moc rád
a váÏím si jí. Jako reÏisérky a troufám si fiíct, Ïe i jako kamarádky. Vlastnû je to taková moje druhá maminka.
S Hankou to byla láska na první pohled, v‰echno si navzájem tak neuvûfiitelnû sedlo! Na‰e spolupráce má kontinuální v˘voj. Od d'Artagnana ve Tfiech mu‰ket˘rech, pfies ·pr˘mafie v Síle zvyku a Blázna v MojÏí‰ovi aÏ k Ludvíku
Grübelovi ve V‰emocném panu Krottovi. Jsem si jist˘, Ïe
bez tûchto v‰ech rolí by tu teì nebyl ani âiãikov v Mrtv˘ch
du‰ích. Prostû na nûj dozrál ãas. Hanka mi pak sama pfiiznala, Ïe si mû napfied na rÛzn˘ch rolích zkou‰ela a formovala. A pfiedloni – po V‰emocném panu Krottovi – mi
fiekla, Ïe uÏ jsem nasbíral dost benefit bodÛ k velkému
úkolu. A nakonec to byl právû âiãikov.
Skuteãnû vnímáte, jak pod vedením Hany Bure‰ové
rostete s kaÏdou dal‰í postavou?
Ano. Doufám, Ïe se nikoho nedotknu, ale s Hankou
nejhmatatelnûji cítím, jak mû jako herce pofiád tvaruje, vede a objevuje ve mnû nové moÏnosti. A to v‰echno velmi
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promy‰lenû. Teì uÏ si spolu rozumíme tak, Ïe nemusíme
skoro ani mluvit o tom, jak budeme pracovat. Vûfiím jí absolutnû, protoÏe moc dobfie ví, kam moji postavu vede
a jak ji chce vystavût. Líbí se mnû, Ïe je Hanka pokaÏdé
naprosto odevzdaná autorovi a inscenaãnímu stylu. A po
hercích vyÏaduje, aby jej pfiesnû plnili. V‰echno proto ‰lape jak v˘bornû sefiízené hodinky.
Jednou z va‰ich velk˘ch pfiíleÏitostí z poslední doby je
i postava Prvního Ïoldnéfie v hudební komedii TûÏká
Barbora. Pfiiznal jste, Ïe je pro vás zvlá‰tní uÏ jen tím,
Ïe je to va‰e jediná hlavní role, u které odpoãíváte…
Ano, tak to vnímám. Asi je to i autorsk˘m pfiínosem, bez
kterého by nebylo moÏné tu pfiedem dohodnutou koncepci
naplnit. Za tuhle moÏnost se autorsky s velmi volnou rukou
vyjádfiit jsem Stanu Slovákovi a kolektivu vdûãn˘. Je to pro
mû radostné hraní. Jsem klidn˘, uvolnûn˘ a vím, Ïe kdyÏ
se cokoli stane, je na mnû a Jirkovi Resslerovi, abychom to
nakopli zpátky. Prostû si obleãu frak, vejdu na jevi‰tû
a vlastnû si jen tak povídám s Jirkou a s diváky. Odpoãívám
si uÏ jen u toho, jak mû napadají fóry, a nemusím je tfieba
ani fiíct nahlas. Obãas se v improvizaci sice pustím na hodnû tenk˘ led a nevyjde to, ale aspoÀ si fieknu: Nevadí, zkusil jsem to, o co jde. A to nemluvím o tom, Ïe si beztrestnû
mÛÏu dûlat legraci z toho, Ïe si hraju na Wericha.
S kolegou Jifiím Resslerem jste si pro inscenaci sami
vym˘‰leli dialogy do forbín. Pracuje se vám na jevi‰ti
dobfie ve dvojici?
Mám to rád. Dfiív uÏ na ‰kole a potom i v zaãátku na‰eho angaÏmá v Mûstském divadle Brno jsme se takto
ãasto na jevi‰ti potkávali s Jardou Matûjkou. A teì s Jirkou
si uÏ taky rozumíme tak, Ïe hraní s ním je pro mû ãistá radost. Cítím, jak s kaÏdou reprízou si pfiedstavení víc a víc
„sedá“. S Jirkou jsme si totiÏ na sebe museli celkem dlouho zvykat a poznávat se. Herecky i lidsky. Jirka je hodnû
pohotov˘, dobr˘ improvizátor, umí pointovat situace, rychle ho napadají fóry a to mû baví. ZároveÀ má velk˘ cit na
to, jak jsou rozdûleny role z hlediska jejich vzájemného
vztahu. Je to moc dobr˘ partner.
Se zmínûn˘m Jaroslavem Matûjkou po boku jste se na
jevi‰ti ãasto pou‰tûli i do improvizací. Improvizujete
rád?
Ze své pfiirozenosti moc velk˘ improvizátor nejsem, nevûfiím si na to, ale baví mû to. Tfieba Jarda Matûjka má rád
bezuzdnou improvizaci. Ví, Ïe má pfied sebou hodinov˘
program a nemá nachystané jediné slovo. Tak to já nedokáÏu. I kdyÏ mi kolegové ãasto fiíkají, Ïe na jevi‰ti zlobím.
V‰echno ale vypl˘vá z momentálních impulzÛ, které vychází z pevnû nazkou‰eného tvaru. KdyÏ vím kudy kam,
mám v‰ecko pfiipravené, pak mÛÏu ten tvar opustit a hrát
si s ním. Teì vzniká v Brnû nov˘ autorsk˘ projekt s názvem
Re-kabaret, kter˘ bude pravidelnû uvádût Divadlo Bolka
Polívky. Vystupoval jsem hned v jeho prvním dílu, kde jsme
mûli s Jirkou Resslerem svoje autorské v˘stupy. Domluvili
jsme se s fieditelem Ondfiejem Chalupsk˘m, Ïe bychom
tam postupnû mívali i svoji vlastní pravidelnou rubriku.
âeho by se t˘kala?
Rád bych nûco ve stylu politické satiry. Politika mû totiÏ hodnû zajímá. A jestli se má kdo dnes nûjak pokou‰et
o politickou satiru, tak jedinû velmi nekorektnû. Podobnû,
jako to tfieba dûlá Tonda Blaník. Ten je samozfiejmû nedostiÏn˘, ale i tak bych to rád zkusil. Navíc kabaret je úplnû jin˘ Ïánr.
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S Jaroslavem Matûjkou jako âiãikov v Mrtv˘ch du‰ích, rok 2014, reÏie Hana Bure‰ová

V divadle jste uÏ byl spoluautorem nûkolika her.
NaplÀuje vás autorsky se realizovat?
Tak urãitû. Pí‰u i scénky na vyhla‰ování ankety Kfiídla
u nás v divadle, byl jsem jedním z autorÛ Cabaretu jako
Brno, napsal nebo spolupracoval jsem na textu tfií uveden˘ch divadelních her, pí‰u si do ‰uplíku sitcomové scénáfie, stand-up comedy a podobnû. Teì jsem pomáhal psát
skeã Vojtovi Blahutovi do Re-kabaretu. Kdybych mûl víc
ãasu, bavilo by mû se tomu vûnovat víc. Ale nechtûl bych
se zase stát otrokem, Ïe kaÏd˘ t˘den musím napsat osm
dílÛ seriálu Ulice.
V muzikálu Donaha! nebo v TûÏké Barbofie také zpíváte, napfiíklad znám˘ hit Îivot je jen náhoda. Vûfiíte si uÏ
pfii zpûvu víc neÏ v zaãátcích, kdy jste fiíkal, Ïe nejste
typ pro hudební divadlo?
To fakt nejsem, vÏdyÈ se na mû podívejte! Je pravda, Ïe
ze zpûvu mám uÏ od dûtství trauma. Paní uãitelka ze základní ‰koly mnû totiÏ asi ve ãtvrté tfiídû fiekla, aÈ rad‰i nikdy nezpívám. Od té doby jsem to nezkou‰el ani tfieba
s kamarády u táboráku. Ale musím pfiiznat, Ïe teì uÏ jsem
klidnûj‰í a smifiuji se s tím. UÏ nejsem hysterick˘ z toho, Ïe
musím na jevi‰ti zpívat. TûÏká Barbora a muzikál Donaha!
mû uÏ dostateãnû vycviãily. Zase tak nic moc se pfiece nestane, kdyÏ ãlovûk jeden dva tóny netrefí, ne? Ale pofiád
platí, Ïe hudební divadlo se mnou komunikuje jen obtíÏnû
a je to oboustranné. Rozhodnû bych nemohl zpívat tfieba
velkou muzikálovou roli. Ale to mi na‰tûstí ani nikdo nenabízí.

Je âiãikov z Gogolov˘ch Mrtv˘ch du‰í, za kterého jste
získal Cenu Thálie, va‰í dosud nejtûÏ‰í divadelní rolí?
Je. UÏ od zaãátku zkou‰ení jsem se s ní hodnû pral.
Role má totiÏ dost vrstev, mezi kter˘mi herec musí pfiepínat
v rychl˘ch stfiizích. Jednou ztvárÀuji pfiíbûh samotného âiãikova, jindy komunikuji s diváky vnitfiním hlasem postavy,
pak slovy Gogola komentuji samotnou postavu i dûj hry
a nûkdy k celé vûci zaujímám osobní stanovisko. A nejdÛleÏitûj‰í pfii tom v‰em je zvládat právû v‰echny tyto stfiihy
ve vtefiinû. A kdyÏ uÏ jsem se nauãil jednotliv˘m stfiihÛm,
bylo na fiadû to v‰echno sladit do jednotného organického
celku. Takov˘ch rolí, jako je âiãikov, herec za Ïivot moc nepotká. Tak jsem za tu pfiíleÏitost vdûãn˘.
âiãikov je sv˘m vyznûním nejednoznaãná figura. Jak
vidíte jeho charakter?
âiãikov je hajzl. A aã je vlastnû grotesknû roztomil˘, nechtûl bych se v Ïivotû s takov˘m ãlovûkem potkat, protoÏe
by mû utáhl na vafiené nudli stejnû jako ony statkáfie
v Mrtv˘ch du‰ích. Ale moÏná je nûco z nûj i ve mnû. Sám
Gogol o tom v románu fiíká: Nesuìte ho a mûjte ho rádi,
protoÏe moÏná v kaÏdém z vás je kousek âiãikova. A já
Gogolovi vûfiím.
Zmûnilo se pro vás nûco po zisku dvou prestiÏních hereck˘ch ocenûní – Cenû Alfréda Radoka a Cenû
Thálie?
Nic zásadního se nestalo. Je pûkné, Ïe potkáte na ulici lidi a oni vám gratulují. Je fajn, Ïe se zaãaly víc oz˘vat
castingovky nebo rovnou produkãní t˘my. Víte, kamera si
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mû zatím moc neoblíbila a já jsem proto vdûãn˘ za kaÏdou
‰anci. A teì jich, aã mal˘ch, pfiichází víc a víc, coÏ je pfiíjemné. Ale v osobním Ïivotû se nic nemûní.
Novináfii se hercÛ ãasto ptají, jakou mají vysnûnou roli. Je ale nûjaká, kterou byste si nikdy nechtûl zahrát?
Nemám rád takové ty molièrovské a shakespearovské
rezonéry. Postavy, které jen chodí po jevi‰ti a zastávají
obecnû platné morální zásady. To je peklo, s tím nejde nic
dûlat! Hrál jsem takhle jednou jedinkrát Kleanta v Tartuffovi
a vÛbec jsem nevûdûl, co si s tím poãít. Na‰tûstí mû jinak
ale takové postavy míjí. Je ale pravda, Ïe napfiíklad rolí sluhÛ uÏ bylo hodnû. NestûÏuji si, jsou to role divácky vdûãné,
protoÏe sluha baví a vÏdycky tak trochu slízne smetanu, ale
kdyÏ jich pfiijde moc za sebou, hrozí vám, Ïe si na nû vytvofiíte jednotnou ‰katulku. Je to jeden typ vychytralého,
vtipného glosátora, kter˘ trochu shazuje svého pána. A mû
potkali teì tfii podobní za dva roky. V inscenacích Tfii v tom
a ve Zkrocení zlé Ïeny to navíc byly podobné typy v podobn˘ch aranÏmá, takÏe se mnû potom pletly i texty! Tak jsme
si dûlali legraci, Ïe si brzo budeme moct dát u ‰aten na dvefie cedulky: Viktor Skála – král, Michal Isteník – sluha.
Myslím, Ïe to nehrozí, protoÏe vá‰ hereck˘ rejstfiík zahrnuje dost ‰iroké spektrum od sluhÛ pfies tragické figury
aÏ po komické role. Ve kterém charakteru je vám nejlíp?
Jsem rád za tu pestrost. âím del‰í dobu se mi totiÏ povede drÏet nÛÏky hereck˘ch typÛ co nejvíc rozevfiené, tím
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víc rÛznorodé práce mû bude potkávat. Na ‰kole jsem si
tfieba nemyslel, Ïe bych se uplatnil jako komik. A stalo se.
TakÏe jsem zvûdav˘ na v‰echno, co pfiijde.
Jednou z takov˘ch v˘zev pro vás bude na zaãátku roku 2016 vÛbec první hostování v Praze. ReÏisérka
Hana Bure‰ová vás pro Divadlo v Dlouhé oslovila na titulní roli Gonãarova Oblomova. Co to pro vás znamená?
Jsem zvûdav˘, jak se tam budu cítit a moc se na to tû‰ím. S Hankou bych ‰el úplnû do v‰eho! Oblomova pfiipravuje tradiãnû ve vlastní dramatizaci se ·tûpánem
Otãená‰kem, takÏe pfiijdou urãitû zase s peãlivû promy‰lenou koncepcí. A opût s plánem zkusit si v práci se mnou
nûco, co by nás mohlo posunout o skok dál. Oblomov je
pro mû, energick˘ a extrovertní hereck˘ typ, vlastnû velk˘
protiúkol. A navíc je mi ruská dramatika a literatura vÛbec
hodnû blízká. V‰ak se na mû podívejte – já jsem v podstatû Rus!
Neláká vás zkusit v Praze obstát víc?
To ne, protoÏe s rodinou jsme usazení na Moravû.
Navíc v Praze jsem se nikdy necítil moc dobfie. Je to pro
mû pfiíli‰ velké a chaotické mûsto a mnû se z Brna prostû
nechce. Bude mi staãit, kdyÏ mi tfieba Standa Mo‰a dovolí, Ïe si v Praze mÛÏu v budoucnu je‰tû nûkdy aspoÀ zahostovat. Nikdy jsem se nikam netlaãil. Vûfiím tomu, Ïe
jestli má nûco pfiijít, tak to pfiijde.

S Pavlem Kunertem jako Andrej Prozorov ve Tfiech sestrách, rok 2009, reÏie Stanislav Mo‰a
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Jako ·pr˘mafi v Síle zvyku, rok 2009, reÏie Hana Bure‰ová

Je pravda, Ïe jste vysloven˘m prototypem antihvûzdy.
Nejste pfiehnanû ambiciózní, nemáte ostré lokty, kter˘mi se za kaÏdou cenu derete do popfiedí. âím to je, Ïe
vás sláva pfiesto vÏdycky dostihne?
Nefiekl bych, Ïe nejsem ambiciózní. Kdo mû zná, tak ví,
Ïe jsem velmi houÏevnat˘ a ambiciózní, kdyÏ mû nûjak˘
projekt osloví. Ale nijak extra si neuÏívám mediální pozornost, coÏ je vûta, která zní vÏdycky jako pozérská floskule.
Ov‰em jakápak je to mediální pozornost, nejsem pfiece jenom Brad Pitt! Mûfiítko lokální hvûzdy Brna-stfied mi pfiijde
smû‰né. Jen si teì poslední dobou v‰ímám toho, Ïe kdyÏ
nûkde tfieba stojím na pivû, tak se po mnû lidi víc dívají
a mluví o mnû.
A jak se s takovou pozorností vyrovnáváte?
Musím se trochu víc hlídat, jak se chovám a co fiíkám.
Ale to je vlastnû jen taková drobnost. UÏ jsem si celkovû
zvykl, Ïe k na‰í profesi nûjaká pozornost prostû patfií. Ale
hlavnû doufám, Ïe uvnitfi jsem se nijak nezmûnil. CoÏ by
samozfiejmû museli fiíct hlavnû moji kamarádi a kolegové. Mám na nû myslím ‰tûstí a vûfiím, Ïe kdybych zaãal
nûjak blbnout, hodnû rychle by mû dostali zase zpátky
na zem.
Co je pro vás vlastnû mûfiítkem úspûchu? Ohlasy divákÛ, recenze od kritikÛ, názory kolegÛ?
Diváck˘ ohlas je nádhern˘, ale jako v kaÏdé profesi jde
hlavnû o pocit seberealizace a spokojenosti s vlastní odve-

denou prací. A pak samozfiejmû i o názor lidí, na které
dám. KdyÏ mi tfieba Honza ·otkovsk˘ nebo Luká‰ Rieger
fieknou, Ïe je to blb˘, tak to zabolí.
Jak moc vás zmûnila rodina a narození syna?
Vûfiil jsem si navzdory tvrzení ostatních kamarádÛ, kdyÏ
fiíkali, Ïe s narozením dítûte se kompletnû v‰echno zmûní.
A nakonec jsem snad je‰tû hor‰í neÏ oni. Stal se ze mû
úplnû hysterick˘ táta! Jsem úzkostn˘, bojím se, víc vûci dopfiedu prom˘‰lím, dojímám se u kde ãeho. Naposledy jsem
se rozbreãel tfieba u filmu Noc v muzeu s Benem Stillerem.
Tak to uÏ je myslím trochu moc! Já snad úplnû pozbyl testosteron.
S rodinou jste se pfiestûhovali do domku v Rajhradû.
Co se tím pro vás zmûnilo?
V zásadû v‰echno. Je to setsakra rozdíl bydlet ve
vlastním domku a v bytû v pronájmu. V‰eho si najednou
víc v‰ímáte a váÏíte. MoÏná aÏ úzkostlivû. Ale zároveÀ
plánujete a to já rád. VyuÏívám kaÏdou volnou chvilku,
abych mohl b˘t doma. I kdyÏ nejsem v Brnû autem a mám
tfieba jen tfii hodiny ãasu, vyrazím vlakem mezi zkou‰kou
a veãerním pfiedstavením domÛ. I to mi za to stojí. Zajít si
na dvû hodinky s mal˘m na houpaãky a jen tak si vypnout.
Chtûli jsme se pfiestûhovat do domku hlavnû kvÛli malému, aby nevyrÛstal v bytû. Oba s Majkou jsme totiÏ nevyrÛstali v bytû, tak jsme to stejné chtûli dopfiát i Matûjovi.
Zkrátka návrat ke kofienÛm. A my se mu nebránili.

– 170 –

11 ISTENIK_2014_2015_12 Petr Gazdik 11/4/15 2:43 PM Stránka 9

M I C H A L

Dá se uÏ vypozorovat, po kom Matûj je?
Teì je zrovna ve fázi, kdy ho baví úplnû v‰echno. A je
neuvûfiitelné to pozorovat. Miluje hru na klavír, Arnolda
Schwarzeneggera a zpûv Gilberta Bécauda. Toho jsme mu
pou‰tûli, je‰tû kdyÏ byl v bfií‰ku, tak si to asi zapamatoval.
A jakmile se ozve písniãka Nathalie, tak se hned rozchechtá a je spokojen˘. Na tuhle písniãku dokonce uÏ i tanãí. CoÏ mám radost, protoÏe mnû ji pou‰tûl mÛj taÈka na
desce, kdyÏ jsem byl mal˘.
Jak s rodinou ideálnû odpoãíváte?
Nejrad‰i doma. Hrajeme si s prckem, pak ho dáme spát
a sedneme si s Majkou jen tak na zahradû, povídáme si,
otevfieme láhev vína, nûco si ugrilujeme… Máme u domu
taky zahrádku a skleník, kde jsem si zasadil rajãata, papriky, jahody, ostruÏiny nebo maliny. Zrovna pfiedevãírem
jsem ho cel˘ vyplel. To bylo naprosto boÏí! U toho teì asi
relaxuju nejvíc. To úplnû zapomínám na divadlo. Jednou
jsem takhle kvÛli tomu pfiijel i pozdû na zkou‰ku! Budeme
teì je‰tû zvelebovat ná‰ zahradní domek, takÏe s tím v‰ím
mám velké plány.
Kdysi jste tvrdil, Ïe po tfiicítce snad uÏ koneãnû dospûjete. Od té doby uplynuly dva roky, tak stalo se?
Stalo. Opravdu jsem po tfiicítce úplnû programovû dospûl. KdyÏ mi bylo tfiicet, tak jsem se seznámil s Majkou.
A tím pádem mi nezbylo nic jiného, protoÏe jeden z nás
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dvou dospûl˘ b˘t prostû musí. Ale váÏnû. Tfiicítka pro mû
byla zlom. âlovûka uÏ taky zaãíná nûco bolet, uÏ se zamyslí, které jídlo si dá, aby mu nebylo tûÏko, zji‰Èuji, Ïe se
zaãínám rozhodovat, kudy pÛjdu – jestli krat‰í cestou po
schodech nebo to rad‰i obejdu. MoÏná je to i tlou‰Èkou,
tûÏko fiíct. Zkrátka, ve tfiiceti se ze mû stal starej, unavenej
a lenivej hypochondr.
Jste témûfi pofiád dobfie naladûn˘. Co vás dovede spolehlivû rozãílit?
Hodnû vûcí. Zaruãenû vÏdycky se na‰tvu u sledování
zpráv. Jsem totiÏ závisl˘ na informacích. Je to se mnou nûkdy peklo, protoÏe mám pofiád v ruce mobil nebo noviny
a sleduji aktuální zprávy. Jinak je pravda, Ïe se nerad hádám. Jsem pomûrnû splachovací, hodnû snesu a dlouho
v sobû v‰echno dusím. Ale jak se to pak naskládá, bouchne to a odnese to bohuÏel nûkdo, kdo si to vÛbec nezaslouÏí.
Máte dÛm, zplodil jste syna, nûjak˘ strom urãitû brzo
taky zasadíte, jste v angaÏmá ve velkém brnûnském divadle, kde hrajete hlavní role, získal jste prestiÏní herecké ceny. Ptáte se nûkdy sám sebe, kam je‰tû dál?
Strom uÏ jsem zasadil, dÛm jsem koupil, ale snad se to
taky poãítá. Kam je‰tû dál? V niãem nepolevit, syna vychovat, rodinu zabezpeãit, mít se ãemu smát, b˘t zdráv...
Není toho málo.

S Rastislavem Gajdo‰em jako Pankrác Rosick˘ ve Spla‰en˘ch nÛÏkách, rok 2015, reÏie Mikolá‰ Tyc
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