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Tam, kde se rodí krása
pohled za oponu –
výroba dekorací NdB

6
Popelka
fotoreport
balet

Magazín Národního divadla Brno
květen–červen 2022



Premiéry

Bolero     23. 9. 2022     Janáčkovo divadlo – balet

Zlatý drak     7. 10. 2022     Mahenovo divadlo – činohra

Na dně     14. 10. 2022     divadlo Reduta – činohra

Glagolská mše / Z mrtvého domu     2. 11. 2022     Janáčkovo divadlo – opera

Neklan     2. 12. 2022     Mahenovo divadlo – činohra

Starý dobrý Nový (Oldřich)     9. 12. 2022     divadlo Reduta – činohra

Veselá vdova     3. 2. 2023     Janáčkovo divadlo – opera

Feminista     17. 2. 2023     divadlo Reduta – činohra

Čekání na Godota     24. 2. 2023     Mahenovo divadlo – činohra

Falstaff     5. 4. 2023     Janáčkovo divadlo – opera

Anatol     21. 4. 2023     divadlo Reduta – činohra

Bez roucha     28. 4. 2023     Mahenovo divadlo – činohra

Balanchine     5. 5. 2023     Janáčkovo divadlo – balet

Hodinový hoteliér     9. 6. 2023     divadlo Reduta – činohra

Salome     17. 6. 2023     Janáčkovo divadlo – opera

Lhář     23. 6. 2023     Mahenovo divadlo – činohra

Těšíme se na vás
v nové sezoně 2022/2023

https://www.ndbrno.cz/premiery_sezony/


2–3

úvodník

Milí přátelé Národního divadla Brno!

Píši tento úvodník první květnový den, za okny svítí slunce, ve vnit-
robloku se větve okrasné třešně naklánějí pod tíhou květů a pár set 
kilometrů od našich hranic zuří válka. Nelidská válka, která se vymyká 
představám o světě, ve kterém bychom chtěli ve 21. století žít. S vě-
domím utrpení milionů nevinných lidí, kteří se stejně jako my těšili 
na konec pandemie, na konec zimy a na příchod jara, na obyčejný, 
normální život, jsme náhle znovu a s nečekanou intenzitou vystave-
ni nutnosti přemýšlet o smyslu našich životů, o žebříčcích hodnot, 
o tom, co je skutečně podstatné a co vlastně úplně zbytečné. Jako
by nestačily dva roky, kdy naše životy zmrazila epidemie, jako by ne-
stačily obavy, které ve všech vyvolala ekonomická krize.

Divadlo a umění vůbec mohou, a měly by být, v takových 
časech, které nyní zažíváme, místem, kde o těch podstatných 
věcech našich životů přemýšlíme společně. Nikoliv prostřednictvím 
hlubokých analýz, ale tak jako odedávna, prostřednictvím společně 
prožívaných příběhů. Prostřednictvím soucítění s postavami, které 
za nás prožívají klíčové dramatické situace svých životů a snaží 
se najít nejlepší možné řešení tam, kde se žádná cesta nejeví jako 
schůdná nebo snesitelná. 

Možná jste si mnohokrát s myšlenkou o prázdných frázích po-
vzdechli nad obvyklými větami o aktuálnosti námi zvolených her. 

Na reprízách Brechtova Kavkazského křídového kruhu a ještě více 
u nové inscenace Čapkovy Matky v divadle Reduta nás všechny až
mrazí, jak aktuální tyto texty z minulého století stále jsou a jak málo
jsme se jako lidský rod poučili. Přiznám se, že bych nikdy nevěřil,
že právě Čapkově Matce budeme pro velký zájem publika přidávat
reprízy – v květnu proti původním plánům hned dvě! Velmi bych si
přál, aby v závěru sezony byli naši dramaturgové tak jasnozřiví jako
při nasazování výše zmíněných titulů. O’Neilovo drama Smutek sluší
Elektře i Verdiho vrcholné operní dílo Otello podle Shakespearovy
slavné tragédie totiž začínají ve chvíli, kdy válka skončila. A protože
obě hry mimo jiné ukazují, že nás nečekají lehké časy, přijměte ještě
předtím pozvání do říše pohádkové fantazie, kde budete moci na chví-
li zapomenout na svět, který právě teď žádnou pohádku nepřipomíná.
Prokofjevův balet Popelka díky velkorysému zpracování nám všem
umožní aspoň na chvíli snít a užít si čisté radosti a krásy.

Přeji vám všem krásné jaro, hodně sil a skvělé zážitky na všech 
scénách Národního divadla Brno.

Martin Glaser
ředitel NdB
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Aktivity Národního divadla Brno 
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Krtek a Balet NdB
pro dětské pacienty
Poslední březnový víkend se 
tanečníci Baletu NdB již tradičně 
účastnili Dnů dětské onkologie 
jako jedni z nemnoha hrdých 
ambasadorů celé akce. Projekt 
Nadačního fondu Krtek na pod-
poru dětských pacientů a jejich 
rodin se uskutečnil již tradičně 
v prostorách brněnské Hvězdár-
ny a planetária na Kraví hoře. 
Tanečníci byli součástí programu 
ambasadorů a fotografovali se 
s dětmi v kostýmech z pohádko-
vých baletů. Děkujeme za pozvá-
ní a jsme rádi, že jsme mohli být 
součástí projektu!   ×

Den dětí s Edisonem!
U příležitosti oslavy dne dětí 
jsme pro vás připravili Ediso-
novu dílnu, na kterou navazu-
je představení Edison!. 1. 6. 
budou na děti a jejich dopro-
vod čekat pomocníci Edisona, 
kteří pro všechny připravují 
krásný program. Dílna startuje 
od 15.30 hodin. Více informací 
k dílně se dozvíte na našich 
webových stránkách.   ×

Zájezdy Baletu NdB –
Praha, Maribor a Vilnius
V konci sezony se Balet NdB 
bude prezentovat na prestižních 
scénách doma i v zahraničí. 

S titulem 4 Elements, který měl 
na brněnské scéně již derniéru, 
vystoupí v červnu pohostinsky 
nejprve v Národním divadle 
v Praze, na scéně Státní opery, 
a posléze ve Slovinském národ-
ním divadle v Mariboru. Pokud 
jste tedy snad ještě neviděli 
večer nabitý choreografií Jiřího 
Kyliána, Nacha Duata a Lukáše 
Timuláka, máte teoreticky po-
slední možnost za tímto skvělým 
představením vycestovat.

Na začátku července 
bude baletní soubor hostem 
Litevského národního baletu 
ve Vilniusu. V rámci open air 
představení na Velkovévodském 
dvoře Letního festivalu „LNOBT 
Open“ představí baletní večer 
složený z choreografií Rossini 
Mária Radačovského, Rhapsody 
in Blue Markéty Pimek Habalové 
a Gnawa Nacha Duata. Drama-
turgie je přizpůsobena letnímu 
open air zážitku, a v jednotli-
vých choreografiích tak ne-
smí chybět humor, nadsázka, 
pohybový vtip, ale i exotický 

závan afrického středomoří. 
Na Letní festival „LNOBT Open“ 
byl Balet NdB pozván jako kul-
turní zástupce země přebírající 
od 1. července 2022 evropské 
předsednictví.   ×

Doktorka na Festivalu
Setkání / Stretnutie
Na začátku června se setkáme 
se zlínským publikem! Inscena-
ce Doktorka se vydá na zájezd 
na česko-slovenský festival 
Setkání/Stretnutie do Zlína. 
Doktorku uvedeme 8. června 
od 19.30 na Velkém jevišti. 
Těšíme se!   ×

S operou za dětmi
Po dvou letech odkladů způ-
sobených covidem konečně 
vyráží naše operní představení 
pro nejmenší Kocour v botách 
skladatele Jiřího Temla i mimo 
Brno. Čekají na něj děti v Příbra-
mi, kde se odehraje 25. května 
v rámci Hudebního festivalu 

Konkurz do Baletu NdB
Po dvou letech mohl Balet NdB 
konečně vyhlásit jarní kon-
kurz na volná místa tanečníků 
souboru. Zájem byl jako každý 
rok obrovský a z několika set 
zájemců z celého světa byla 
vybrána finální stovka uchazečů 
pro účast v dubnovém konkurzu. 
Ten proběhl v baletních studiích 
na Dvořákově ulici a tanečníci 
měli za úkol předvést své umění 
nejen formou klasického trénin-
ku, ale i prokázat pohotovost 
a flexibilitu také v rámci na mís-
tě zadané choreografie a v tan-
ci s partnerem. Všem novým 
posilám gratulujeme a těšíme se 
spolu s vámi na jejich umění.   ×

Ambasadoři Baletu NdB

Edison!

https://divadlozlin.cz/srdcovky/festival-setkani-stretnutie/
https://www.ndbrno.cz/cinohra/edison/
https://www.hfad.cz/program/j-teml-kocour-v-botach/
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Antonína Dvořáka. Festival pro 
děti připravil nejen divadelní 
zážitek, součástí představení je 
již pošesté i výtvarná soutěž, 
tentokrát na téma Pohádky paní 
hudby.   ×

Festival Divadelní svět
Brno vás vezme
na prohlídku dílen NdB!
Zveme vás na unikátní prohlíd-
ku do dílen NdB v Bohunicích, 
která se uskuteční ve středu 
18. 5. 2022. Budete si moci
vychutnat všemi smysly tento
výjimečný prostor, kde se rodí
divadelní sny.  Podíváte se, jak
vznikají jednotlivé scény k insce-
nacím, z čeho se vyrábějí kulisy,
co všechno je možné očalounit
či kašírovat, kde jsou ta nejza-
jímavější zákoutí naší malírny.
Formulář pro registraci nalezne-
te na stránkách festivalu: www.
divadelnisvet.cz a pokud byste
chtěli pod pokličku nahlédnout
už teď, stačí nalistovat strany
30–33, kde najdete fotoreport
z našich dílen.   ×

Zpět ve Francii
Tři březnová představení 
Händelovy Alciny v Royal Opéra 
na zámku ve Versailles se 
setkala s velkým ohlasem. Ko-
produkční inscenace na začátku 
května vyráží znovu na cestu, 
aby se 5. a 6. 5. 2022 odehrála 
další představení, tentokrát 
v Normandii ve městě Caen.   ×

Léto na cestách
Smetanova Litomyšl je již tra-
dičním bodem programu závěru 
operní sezony. Na zámku sice 
právě probíhá rekonstrukce, 
která neumožní odehrát přímo 
představení, ale festivaloví 
diváci rozhodně nepřijdou 
zkrátka. 25. června je čeká 
Verdi Gala – koncert složený 
ze slavných oper italského 
skladatele v podání vynikají-
cích sólistů, sopranistek Jany 

Šrejma Kačírkové, Andreji 
Dankové, amerického tenoristy 
Harolda Meerse a slovenského 
barytonisty Dalibora Jenise 
spolu se sborem a orchestrem 
Janáčkovy opery NdB pod 
taktovkou Roberta Kružíka. 
Svůj úspěšný debut na Thurn 
und Taxis Schlossfestspi-
ele v německém Řezně měl 
soubor brněnské opery již 
před několika lety s inscenací 
Pucciniho Toscy. Letos v čer-
venci se vrací, aby 15. a 16. 7. 
v prostředí zámeckého nádvoří 
odehrál dvě představení nové 
inscenace Verdiho opery Otello, 
která bude mít v Brně premié-
ru 17. června. Festival patří 
k prestižním akcím, a tak se 

Štěstí a pád krále Otakara

zde brněnské divadlo představí 
například vedle koncertu Eliny 
Garanči či britského zpěváka 
Jamese Blunta.   ×

Štěstí a pád
krále Otakara
v Mahenově divadle
Dvě exkluzivní představení insce-
nace Štěstí a pád krále Otakara 
v režii Dušana Davida Pařízka 
uvede 18. srpna ve 20 hodin 
a 19. srpna v 19 hodin spo-
lek Weiterspielen s původním 
obsazením v Mahenově divadle 
a záznam pořídí Česká televi-
ze. Karel Dobrý hraje poprvé 
divadelní roli v němčině (a češ-
tině!) společně s mezinárodním 

souborem z Německa, České 
republiky, Rakouska, Maďarska 
a Švýcarska. Inscenace zazna-
menala velký úspěch a byla 
oceněna při svém uvedení 
ve vídeňském Volkstheateru 
a v rámci Pražského divadelní-
ho festivalu německého jazyka 
například Cenou české divadel-
ní kritiky za „největší událost 
zahraničního divadla 2019“. 
Místo uvedení se přitom váže 
k historii hry – první představení 
tohoto kontroverzního dramatu 
se kdysi odehrála v tomto tehdy 
„Německém městském divadle 
Brno“. Diváci jsou přizváni, aby 
znovu objevili národního hrdinu, 
zrcadleného inscenací v mno-
hých jeho podobách.   ×

Janáčkova opera NdB v Litomyšli s Příhodami lišky Bystroušky

zprávy

https://smetanovalitomysl.cz/udalosti/gala-verdi/


Scéna Mahenova divadla patří od konce dubna finálním přípravám 
na premiéru baletu Popelka Sergeje Prokofjeva. Po čtyřiceti letech 
se Prokofjevův balet navrací na brněnskou scénu v nové inscenaci 
choreografky a režisérky Markéty Pimek Habalové. Zkoušky na jevišti 
jsou již ve své poslední fázi, premiéra se blíží. Nalíčení tanečníci 
v parukách a kostýmech, světla září, probíhají poslední úpravy 
choreografie v prostoru…

Popelka
ve finálních
zkouškách
text: Karel Littera
foto: Ctibor Bachratý

https://www.youtube.com/watch?v=aopkreapy10


×6–7

fotoreport

Choreografka Markéta Pimek Habalová 
přivedla svou Popelku do finále. Všechny 
komponenty se na jevišti již jen dolaďují, 
jak je patrné z fotografií nahoře. 
Choreografie především, to je samozřejmé, 
ale také báječná kouzla, která hrají 
v každé pohádce vždy hlavní roli. A že je 
výprava naší nové Popelky opravdu bohatá 
a plná fantazie, se můžete přesvědčit 
na fotografiích z jevištních zkoušek.  
Pohádkový příběh s pohádkovou výpravou, 
kouzelnou atmosférou a nádhernou 
Prokofjevovou hudbou je novým rodinným 
představením Baletu NdB.

https://www.ndbrno.cz/balet/popelka/


foto: Václav Jirásek

Chytání Vídně

Lenka Lagronová



8–9 ×

Činohra NdB začíná sklízet první vzrušující plody své programové 
dramaturgické linie, jíž chce pečovat o původní českou hru. Drama-
tička Lenka Lagronová (*1963) patří bez diskusí k nejznámějším 
a nejhranějším současným českým autorkám. Méně už bude známo, 
že je brněnskou rodačkou. Třebaže motivické odkazy na její rodné 
město najdeme již v několika předchozích textech, Chytání Vídně je 
prvním opravdovým přihlášením se k Brnu. A ačkoliv Lenka Lagronová 
ručí za své texty vlastním prožitkem vždy, jedná se díky této „trans-
parentnosti“ o její hru z nejosobnějších.

Motiv „tání“ souvisí ve hře – i díky rýmovému echu – s motivem 
„ptaní“. Alma nechytá ve hře pouze televizi nebo vlaky, ale i sama 
sebe. Nebylo by snazší nechat některé minulé děje a události prostě 
bezpečně „zmražené“, zasuté v nevědomí, či doposud dokonce 
nepoznané? Co když ze vzpomínek na pohádkové dětství „tatínkovy 
princezničky“ začnou vystupovat obrazy komunistických lágrů? A ne-
vyděsí Almina bytostná „komplikovanost“ jejího osudového muže? 
Zachytí se ti dva vzájemně, nebo se jejich životní cesty minou?

Hru Lenky Lagronové, oscilující „magicko-realisticky“ mezi 
snem a skutečností, v divadle Reduta inscenuje jeden z autorčiných 
dvorních režisérů, „šumný“ Radovan Lipus. Rodí se inscenace, která 
vás chytne za srdce, až bude snoubit humor s poezií, i při které se 
chytnete za nos, až začne obnažovat „slepé skvrny“ české historické 
paměti. Zkrátka, brněnské Chytání Vídně se na aktuálním repertoáru 
divadla Reduta rozhodně chytne!

Jaruškův dům na brněnské Palackého třídě, realizace architekta Josefa 
Gočára, přední dílo individualistické moderny. A na jeho střeše před 
rokem ’89 malá holka jménem Alma, štelující televizní anténu ve snaze 
zachytit vysílaní rakouské televize. Po revoluci se táž žena, již jako 
etablovaná výtvarnice, pokouší v jiném městě křídou zachytit prchavost 
i majestátnost tajících ledovců. Dílo se však nedaří a na dveře jejího 
ateliéru jednoho dne doslova zazvoní minulost: než bude Almě dopřáno 
„zabydlet“ se na Antarktidě, musí vykonat ještě jednu, dost možná daleko 
dobrodružnější cestu. Cestu zpátky do dětství, do Brna, ke kořenům své 
vlastní rodiny.

text: Milan Šotek

„Dokážete si představit,
co všechno může být v tom 
ledu zamrzlý?“

Režie Radovan Lipus
Dramaturgie Milan Šotek
Scéna David Bazika
Kostýmy Katarína Hollá
Hudba Tomáš Kočko

Osoby a obsazení:
Alma Tereza Richtrová
Muž Martin Sláma
Mladík Pavel Čeněk Vaculík
Dana Jana Štvrtecká
Láďa Vladimír Krátký
Císařová Zuzana Černá
Králíková Štěpánka Romová j. h.
Loutkář (také Kurátor,
Tom, Otec, Číšník…) Michal Bumbálek

Světová premiéra:
3. června 2022 v divadle Reduta

premiéra   činohra

https://www.ndbrno.cz/cinohra/chytani-vidne/


Je až neuvěřitelné, jak rychle tato sezona utekla. Od prv-
ní premiéry Brtittenova Petera Grimese přes Řecké pašije, 
barokní Alcinu a vesmírnou Kouzelnou flétnu to byla sku-
tečně jízda a teď nás čeká velké finále v podobě Verdiho 
předposlední opery Otello. Na jeviště Janáčkova divadla 
se vrací po více než třiceti letech ve skvělém a také mezi-
národním obsazení. Desdemony Pavla Vykopalová a Jana 
Šrejma Kačírková budou mít partnery z několika kontinentů – 
o roli Otella se totiž dělí americký tenorista Harold Meers
a jihokorejský pěvec Sung Kyu Park, Jaga ztvární srbský 
barytonista Dragutin Matić a Gruzínec Giorgi Mtchedlishvili. 
Ve chvíli, kdy jde DIVA do tisku, jsme na začátku naší cesty 
k premiéře. Jak se na ni těší a co chystají, prozradili režisér 
Martin Glaser a dirigent Robert Kružík.

Zkoušet
operu přechytračit
není cesta
text: Patrice Částková
foto: Marek Olbrzymek

Inscenace Otella, která bude mít 
premiéru v červnu, není vaším prvním 
setkáním s touto operou. Jaké to 
je vracet se k již inscenovanému 
nebo hudebně nastudovanému dílu? 
Začínáte s nepopsaným listem, nebo 
spíš zvažujete, co fungovalo, co si 
ponechat a k čemu přistoupit úplně 
jinak?

R. K.: Při opětovné interpretaci děl, ať už
operního, symfonického či komorního reper-
toáru, se snažím držet myšlenky slavného
katalánského violoncellisty Pabla Casalse,
který za svou velmi dlouhou kariéru nato-
čil například komplet Bachových suit pro
violoncello sólo mnohokrát a byl znám tím,
že nikdy nepoužil notový materiál z předchozí
interpretační/nahrávací příležitosti. Vždy
si připravil nepopsané noty a zpracoval je
znovu. Zdálo by se, že když jednou člověk dílo
poznal, naučil se ho a vytvořil si názor, má
pak už při příštím uchopení poloviční práci.
Já se domnívám, že každý z nás prochází růz-
nými životními etapami, ve kterých může  mít
na dané dílo velice odlišný pohled. A bylo by

Premiéra: 17. 6. 2022 v Janáčkově divadle
Reprízy: 19., 21. a 28. 6., 30. 9.,
11. 12. 2022 a 8. 1. 2023
Předpremiérové kukátko: 7. 6. 2022 v 16h, 
Janáčkovo divadlo

opravdu dosti svazující jen „oprášit“ partitu-
ru a interpretovat to jako vždycky.
M. G.: Je to zvláštní pocit, protože jsem si
na začátku své režisérské dráhy dal vnitř-
ní závazek, že nebudu dělat žádné tituly
dvakrát. Časem ale člověk zjistí, že k ně-
kterým látkám by se přece jenom rád vrátil
a udělal je jinak, akcentoval jiná témata, šel
víc do hloubky. S jinou životní i pracovní zku-
šeností. Což je případ Otella. Před třinácti
lety moje první operní inscenace. Tenkrát
to pro mne byla divoká jízda na bouřlivé
Verdiho hudbě. Věřím, že tentokrát se mi
povede na těch vlnách surfovat elegantněji,
ale budu mít i víc odvahy ponořit se hlouběji
pod hladinu.

Třináct let je relativně dlouhá doba. 
Co ses během ní o opeře jako takové 
naučil?

M. G.: Že to je nádherný druh umění! Že
není cesta zkoušet operu přechytračit, ale
že je třeba jí velmi pečlivě naslouchat. Že
daní za to, že hudba nádherně vede a nabízí
nebývalé množství emocionálních vrcholů, je

režisérova ztráta vlády nad jevištním časem. 
A taky že k opravdovosti na jevišti vede 
mnohem víc cest, než jsem si do té doby 
myslel. 

V brněnské opeře jsi měl „štěstí“ 
na opery, které mají silné literární 
předlohy. Co ty a Shakespearův Othello 
versus Verdiho verze?

M. G.: Ona to je vlastně taková moje ne-
vyřčená podmínka, aby opery, do kterých se
pouštím, měly živé a aktuální téma, sro-
zumitelný a dobře vystavěný příběh a sa-
mozřejmě i silné postavy. Zkrátka aby šlo
o skutečné hudební drama. Takže s Verdiho
verzí jsem navýsost spokojený. Sice přichá-
zíme o některé motivy ze Shakespeara, ale
podle mne se velmi prohlubuje postava Jaga
a paradoxně i Desdemony. Ta není mladou
holkou, která se vzepře době a konvencím,
ale dospělou, oddanou a milující ženou, která
svému partnerovi věří. Ke své škodě. A pro-
hlubuje se i Jago, to jeho zlo má na jednu
stranu díky hudbě posun až metafyzický,
na druhou stranu je vidět jeho ubohost

https://www.ndbrno.cz/opera/otello/
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kořenící v mindráku. Když se po té jeho 
slavné rouhačské satanské árii nestane nic, 
nesjede žádný blesk, neozve se žádné zna-
mení, když tam zůstane sám, je to doslova 
hmatatelné. A děsivé.  

Když se vrátím k Otellovi tehdy a dnes, 
co bylo pro tebe tím úhlem pohledu 
před třinácti lety a co v něm dnes vidíš 
jinak? 

M. G.: Tenkrát jsem vnímal Jaga jako rakovi-
nu, která doslova i obrazně svou negativní
energií vyžere ze svého okolí vše dobré.
Dnes mne mnohem víc zajímá, jak snadno
dospělí lidé podléhají manipulaci, ztrácejí
kontrolu nad svým myšlením i emocemi. Jak
lehce jsme schopni uvěřit evidentním hlou-
postem jako Otello, a nepřipustit si evidentní
nebezpečí jako Desdemona.

Po ohlasech na naši poslední premiéru, 
Kouzelnou flétnu odehrávající se 
ve vesmíru, se zdá, že trochu opadla 
opoziční vlna tvrdící režisérům, že je 
třeba se držet poznámek v klavírním 
výtahu neb tak to autor myslel. 
Za sebe jsem ráda, ale přece jen mi 
to nedá nezeptat se – když hledáš 
východisko, je pro tebe zajímavé nebo 
inspirativní i to, jak ten námět vnímala 
doba, v níž vznikl? Přece jen se už dnes 
díváme na černocha majícího vedoucí 
postavení úplně jinak. Řešíš vůbec 
nějak fakt, že Otello je Maur? 

M. G.: To je nesmírně zapeklitá otázka. Sa-
mozřejmě, že si v rámci přípravy nastuduju
i dobový kontext. Jenže podobné aktivity
přeci nemohu vyžadovat po divákovi. Ze-
jména v opeře musíme odhodit pyšné úvahy
o tom, že by „divák něco měl“ vidět nebo
vědět. Ne, my ho musíme oslovit a zasáh-
nout, přesvědčit, že má strávit svůj draho-
cenný čas s námi. Takže musím najít styčné
body s dneškem, s naší zkušeností. Což
zároveň nemusí znamenat, že každou operu
vyrvu z její doby, oslyším každou scénickou
poznámku. Já to mám jednou tak, jednou
zase jinak, podle toho, o co si to nosné téma
řekne, co se nám podaří vymyslet.
Řešit Otellovu barvu kůže je ještě složitější.
Naše společnost je rasistická, ne že ne. Kdy-
by byl Otello Rom, bylo by to jasný. Obávám
se, že většině diváků by nevadil Otello na-
třený černou barvou, za což bych v zahraničí
asi dostal doživotní červenou kartu. V naší
inscenaci nepůjde o barvu kůže. Ostatně to
se zmíní jednou dvakrát. Důležitější je, že je
jiný. Ostatní ho tak vidí a on se tak vnímá.
To je velmi trýznivá životní zkušenost, která
stojí za prozkoumání.

Chystáte spolu s Robertem po Pikové 
dámě a Oněginovi třetí inscenaci – jste 
už sehraný tým, co si čte navzájem 
myšlenky? 

R. K.: Je velmi příjemné, když se interpre-
tační tým tzv. zná, spousta věcí už vychází
s naprostou samozřejmostí. Po našich dvou
Čajkovských nás nyní čeká dílo, které se
dosti odlišuje. A abych se vrátil k tvé první
otázce. Vím, že stejně jako já, tak i Martin
Glaser se s Otellem nepotkává poprvé. Proto
jsem zvědav, jak se s tím popasujeme a co
společně vytvoříme. Už teď se na celý pro-
ces nastudování velmi těším. Bude to jízda!
M. G.: Je velká výhoda navazovat na před-
chozí spolupráci. Zvlášť když je Robert
vstřícný a otevřený partner pro tvořivý dia-
log. Věřím, že se hlavně tvořivě překvapuje-
me. Každý z nás do procesu vstupuje z jinak
inspirující úrovně a jde nám společně o to,
abychom se potkali a dovedli celou posádku
do bezpečí premiérového přístavu. Ale v té
posádce máš nezastupitelnou roli ty jako
dramaturg a oba naši scénografové – Pavel
Borák a Markéta Sládečková.

Verdiho Otello je od prvního okamžiku 
hudebním tsunami dramatických, ale 
také až nečekaně lyrických scén. Asi 
se těžko vybírá, přesto, máš v Otellovi 
místo, které tě vždycky dostane?

R. K.: Verdiho Otello je skutečně mistrovské
dílo. Bude to znít jako klišé, ale myslím si,

že v této opeře není slabých míst. Musím 
se však přiznat, že jsem vždy naprosto 
fascinován sborovými scénami. S jakou 
propracovaností a barvitostí dokáže Verdi 
vystavět hned úvodní sbor s použitím 
hromů, blesků a dunění moře. Nebo hned 
následující „ohnivý“ sbor! To je skutečná 
slavnost. A jak říkáš, v tomto díle jsou 
často velmi náhlé změny nálad z dramatična 
k nekonečné lyrice. V podstatě zde můžeme 
hovořit o mužné drsnosti a ženské měkkos-
ti, myšleno v nejlepším slova smyslu. Duety 
mezi Otellem a Desdemonou jsou, alespoň 
zpočátku, tou nejkrásněji vykreslenou polo-
hou zamilovanosti a něhy, jakou si dokáže-
me představit.
M. G.: Nemusím ani na chvíli váhat –
Otellova modlitba ve třetím dějství! Vlastně
Otellův dialog s Bohem, s tím, co nás
přesahuje a zároveň vymezuje eticky správ-
nou cestu. Je to árie plná bolesti, otázek
a zároveň důvěry a naděje. Tady ještě je
pořád šance, že opustí vražednou dráhu,
na kterou je manipulován Jagem. Je to nád-
herné křehké místo, které je však zároveň
naplněno nesmírným vnitřním dramatem
a bojem. Ale ještě než jsem stačil dokon-
čit myšlenku, tak mi hlavou zní nádherná
sborová scéna z třetího dějství, kdy vrcholí
před očima všech Desdemonino ponížení,
nebo její nádherná píseň o jívě a následu-
jící Ave Maria. Toto dílo je opravdu plné
skvostů!

×

Dirigent Robert Kružík spolu s představitelem Jaga Dragutinem Matićem
a režisérem Martinem Glaserem.
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S operou se dostanete všude, 
i do vesmíru! Tedy s naší novou inscenací 
Kouzelné flétny v režii Miroslava Krobota 
určitě. Jak se planeta jmenuje, nevíme, 
ale má fajn obyvatele, napůl lidé a napůl 
zvířata a taky Vojtu Oreniče se zaječíma 
ušima, který je zároveň asistent režie.

text: Patrice Částková
foto: Marek Olbrzymek

https://www.youtube.com/watch?v=W9RN53W506Y&t=476s
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ohlédnutí

Kouzelná
flétna

Vesmírná výprava není jen tak. Začíná v maskérně, 
kde je třeba mimozemšťanům, jako třeba Papagenovi, 
nasadit paruky a pozemšťanům zase zastřihnout 
vous. A pak rovnou do skafandru a letíme! 
Tuto sezonu ještě 20. 5. a pak až v prosinci.

https://www.youtube.com/watch?v=deK_DoYDsCE&t=19s


foto: Václav Jirásek

Smutek
sluší Elektře

Eugene O’Neill
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Jeden z nejvýznamnějších amerických dramatiků 20. století, nositel 
Nobelovy ceny za literaturu – Eugene O’Neill (1888–1953), nechal 
ve hře Smutek sluší Elektře znovu ožít postavy antických tragédií, 
aby nám až na dřeň odhalil nezkrotnost lidské touhy po lásce, která 
se snadno může změnit v nenávist a nepřekonatelnou touhu po po-
mstě. Současně je tato rodinná tragédie univerzální výpovědí o složi-
tosti vztahů mezi rodiči a dětmi, v nichž se člověk neustále pohybuje 
na tenké hranici špatného svědomí, viny nebo strachu z opakovaných 
chyb. Ve své nejslavnější hře O’Neill dokazuje, že antický svět je nám 
vzdálený jen zdánlivě, neboť způsob prožívání základních lidských 
emocí zůstává stále stejně naléhavý.

Po ukončení válečného konfliktu se zpět do honosného sídla 
rodu Mannonů mají navrátit muži, kteří plnili vojenské povinnosti. 
Dcera Lavínie je plná nadějného očekávání otce a bratra, matka 
Kristina má strach a obavy. Jaká budoucnost čeká rodinu po několi-
kaletém odloučení? Ani muži se nevracejí s lehkou myslí. Mezi přepy-
chovými stěnami rodinného sídla doutná odcizení a zvláštní pachuť 
dlouho utajovaných vášní, která narušuje blížící se okamžik shledání. 
Každý z nich chce konečně vzít osud do vlastních rukou, jde jen o to, 
kdo bude rychlejší a čí stín bude nutné překročit a za jakou cenu.

Rodinné drama Mannonů provokuje v adaptaci režiséra Michala 
Dočekala k zamyšlení nad tím, co se stane s lidmi, až skončí válka. 
Původní O’Neillův odkaz na trojskou válku, válku Severu proti Jihu, 
1. a 2. světovou válku se pro diváky ve 21. století nebezpečně rozšířil
o desítky dalších konfliktů od Vietnamu, Afghánistánu až k probíhající
válce na Ukrajině. Klasický dramatický text nabývá tváří tvář součas-
nosti nebývalých rozměrů, na jevišti Mahenova divadla bude navíc
inscenován ve velkolepém výtvarném pojetí a s komentářem rapper-
ského dua P/\ST.

 „To ta válka, ta smrt všude kolem. Smrt je tam tak běžná, že nezna-
mená nic. Ale já díky ní najednou začal svobodně přemýšlet o životě. 
Zvláštní, co? Smrt mě naučila myslet na život.  Předtím jsem díky 
životu myslel jenom na smrt.“

Ezra Mannon

Hry dramatika Eugena O’Neilla se v historii NdB uváděly relativně často, 
ale jeho nejproslulejší titul Smutek sluší Elektře uvidí diváci na jevišti 
Mahenova divadla teprve potřetí. Po inscenaci z roku 1935 režiséra 
Aleše Podhorského v překladu Franka Tetauera, ji v roce 1988 v překladu 
Jana Grossmana uvedl Zdeněk Kaloč. Letos bude toto drama inscenovat, 
ve svébytné adaptaci s použitím překladu Milana Lukeše, Michal Dočekal. 
Role Lavínie, která je onou „Elektrou, které sluší smutek“, se po Vlastě 
Fabiánové a Janě Janěkové v Činohře NdB zhostí Petra Lorencová.

text: Hana Hložková

Je možné vykročit
ze stínů minulosti?

Překlad Milan Lukeš
Režie Michal Dočekal
Úprava Michal Dočekal a Jana Slouková
Dramaturgie Hana Hložková
Scéna Dragan Stojčevski
Kostýmy Eva Jiřikovská
Hudba P/\ST

Osoby a obsazení:
Ezra Mannon Petr Kubes
Kristina Mannonová,
jeho žena Hana Tomáš Briešťanská
Lavínie, jejich dcera Petra Lorencová
Orin, jejich syn Viktor Kuzník
Adam Brant Martin Siničák
Hazel Milesová Eliška Zbranková
Petr Miles, její bratr Tomáš David
Seth 1   Dan Kranich j. h.
Seth 2 Ivo Sedláček j. h.
Personál / Sloužící Kateřina Černá j. h.

Štěpán Gajdošík j. h.

Premiéra: 24. června 2022
v Mahenově divadle

premiéra   činohra

https://www.ndbrno.cz/cinohra/smutek-slusi-elektre/


Vznik nové inscenace je vždycky krásným dobrodružstvím, když 
však vzniká v koprodukci tří divadel, z nichž dvě jsou francouzská, 
a jedna z budov je z roku 1770, může to dobrodružství dostat 
další nečekané rozměry. I třeba díky tomu, že se termínově trefí 
do summitu evropských politiků.

text: Patrice Částková
foto: Patricie Částková, Dragan Stojčevski, Jan Lukášek

V zajetí barokních kouzel

Po týdnu stavby scény a svícení konečně 
uslyší režisér Jiří Heřman, jak tu zní hudba. 
Collegium 1704 není ve Versailles nováčkem, 
jednu dobu zde působili i jako rezidenční 
orchestr. A jak to tu zní? Nádherně, protože 
architekt Ange-Jacques Gabriel postavil 
v letech 1763–1770 divadlo celé ze dřeva 
a iluze mramoru docílil jen technikou malby, 
které se říká faux marble.
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Co obnáší přenést inscenaci na jeviště Janáčkova divadla, už víme 
díky festivalu Janáček Brno, kde se pravidelně objevují hostující 
představení z celé Evropy. Teď jsme poprvé v roli vedoucího diva-
dla velké koprodukce, a tak zákulisí Händelovy barokní opery Alcina 
žije v den premiéry nejen prvním provedením, ale vrcholí i přípravy 
na předání našim francouzským partnerům. Cestou přes jeviště 
hluboko po půlnoci tak můžete najít scénografa Dragana Stojčevské-
ho spolu s asistenty režie, jak pilují poslední pokyny do režijní knihy 
a kontrolují, jestli jsou správně všechny jízdy domečku, v němž se 
ukrývá Alcinin kouzelný palác, a další technické proměny. Seznamy 
a fotografie rekvizit a kostýmů s popisy, kdy a kdo se v nich objeví 
na jevišti, totiž v dalších dnech vyrážejí směr Versailles. Za chvíli je 
budou následovat plně naložené kamiony a francouzští kolegové mají 
jen pár dnů, aby se všechno naučili.

Kulisy i první část našeho týmu jsou na místě týden před 
premié rou, a zatímco mi v předsíni už stojí nachystaný kufr, přes 
Facebook a WhatsApp za mnou aspoň letí zprávy, jak pokračuje 

aneb
Alcina ve Versailles

→

stavba scény a svícení. Místo, kde budeme hrát Alcinu ve Francii jako 
první, není jen tak obyčejné divadlo. Je součástí královského zámku 
ve Versailles a Ludvík XV. jej nechal postavit u příležitosti svatby 
budoucího krále Ludvíka XVI.

Barokní divadlo má svá kouzla, ale i nástrahy. V tomto případě 
je to šikma na jevišti, která má sklon 4,5 stupně. Jejím úkolem bylo 
podpořit perspektivu barokní scénografie a také zlepšit výhled pro 
diváky, protože hlediště nemělo elevaci, na kterou jsme dnes zvyklí. 
Při chůzi po jevišti, jež je téměř stejně rozlehlé jako hlavní jeviště JD, 
si jí skoro nevšimnete, ale špatně zabrzděný svícen během předsta-
vení rychle připomene, že s gravitací není radno si zahrávat. Navíc 
se během stavby ukazuje, že 250 let staré jeviště je šikmé do všech 
světových stran. Versailleské divadlo nemá boční jeviště jako to 
naše, proto při vstupu na něj tak tak stačíte zastavit před stolem se 

Některá zvířata se během svícení 
nudila, a tak se vydala na prohlídku 
divadla sama. Ryba si prohlédla nejen 
zákulisí, ale navštívila i královskou lóži.

https://www.youtube.com/watch?v=pXmN99vHsC4


srovnanými rekvizitami. Každý kousek místa je využit a vše je připra-
veno a popsáno tak, aby během představení stačilo natáhnout ruku 
a uchopit, co je třeba.

Kufr se z předsíně přemístil do Versailles a z hotelu je to do di-
vadla jen kousek. Na jevišti už stojí kompletní scéna a první krok 
do hlediště je vlastně krokem do tmy, ze které se ozývá jen hlas 
inspicientky Silvy Adamové koordinující přes vysílačku jevištní techni-
ky: „Now you go slow, very nice, thank you“. I když divadlo disponuje 
moderními světelnými technologiemi, například tahy jsou zde stále 
ruční. Žádné programování počítače, ale značky na laně a pokyny 
inspicienta, jakou rychlostí se právě jede. Přestávka na oběd rozzá-
ří interiér divadla – je to změna! Po minimalistickém a elegantním 
Janáčkově divadle náhle stojíte uprostřed nádhery plné zlata, s de-
sítkou křišťálových lustrů nad hlavou. Jejich světlo se odráží ve zla-
cených dřevořezbách, královské lóže jsou odděleny od zbytku světa 
zdobenými mřížemi. Alcininu domku na břehu moře to uprostřed té 
krásy skutečně sluší, navíc Augustin Pajou, jehož dílem interiér je, 
měl zjevně, stejně jako brněnští architekti, rád modrošedou, a co 
není zlaté, je v podobných odstínech jako u nás. A ten největší rozdíl 
oproti moderním divadlům – vše je ze dřeva, které pokrývá maximálně 
malba. Dokonalému zvuku tu nic nestojí v cestě.

Poslední dny příprav jsou ve znamení probíhajícího summitu 
evropských politiků. Město je každý den víc obehnané zábrana-
mi a pro den premiéry všichni fasujeme další kartičky umožňující 
vstup do zámku. U posledního kontrolního stanoviště se usměvavý 
policista ptá, co že to večer pěkného hrajeme. Divadlo se pomalu 
plní publikem, které také musí projít přes několik kontrol, a tak se 
začátek o půl hodiny posouvá. Konečně jde opona nahoru, Václav 
Luks pozvedá taktovku a hledištěm zazní první tóny v podání Colle-
gia 1704. Čtyři hodiny plné hudební i divadelní magie. Publikum stojí 
a nadšeně tleská, vypadá to, že nikdo nespěchá, aby stihl poslední 
vlak do Paříže. Je těžké vymanit se z Händelových kouzel, a tak se 
Karina Gauvin spolu s Justinem Kimem a dalšími sólisty znovu a zno-
vu vracejí na jeviště.

Tři představení uběhnou jako voda a my se loučíme s francouz-
skými kolegy, po týdnu každodenního „Bonjour“ si opět budeme 
muset zvyknout na češtinu. Ale uvidíme se zase v květnu, tentokrát 
v normandském Caen. Tak au revoir!

Poslední fotografie před rozloučením – 
všichni zpěváci, orchestr i celý zákulisní 
a produkcní tým včetně francouzské 
techniky čítající téměř sto lidí – prostě 
taková malá barokní opera.

Choreograf Jan Kodet a jeho taneční zvěřinec – Michal Heriban, Jakub Liška,
Lukáš Hlavatý, Viktor Bukový, Stanislav Stanek, Tomáš Tlučhoř a Patrik Földeši.

Nejoblíbenější rekvizita celé 
inscenace – Obertův dráček.
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reportáž

„Pokud jde v příběhu i Alcine v první řadě o kouzla, 
hlavní Händelova hrdinka, v interpretaci Kariny Gauvin, 
bohatě využívá své vokální čáry v nové inscenaci 
Jiřího Heřmana, která bezezbytku dojala a okouzlila 
publikum Královské opery.“

Agostin Trotta, Oliryx.com

„Nadchnout a okouzlit, byť jen na několik hodin, v této 
tak nejisté době. Za tímto účelem proměnil český režisér 
Jiří Heřman scénu Královské opery na chrám iluzí cele 
zasvěcený kouzelnici Alcině. Její ostrov je vyprahlá poušť, 
která se proměňuje pomocí závěsných kulis a skrytých 
zrcadel v Zrcadlovou galerii, skleněnou menažérii či 
zahrady ve stylu architekta Le Nôtre. Jejím palácem je 
jakýsi domek pro panenky, jehož části se rozkládají a zno-
vu skládají dohromady.

Jako kouzelnický kufřík v sobě ukrývá zajaté milen-
ce proměněné ve zvířata a další postavy vyprávěného 
příběhu. V tomto sledu vizuálně plných, avšak plynule 
se proměňujících obrazů, se v choreografii Jana Kodeta 
pohybuje sedm tanečníků s hlavami různých zvířat lehce, 
s půvabem šelmy.

Scéna se proměňovala jako mávnutím Alcininy 
čarovné hůlky, avšak skutečná kouzelnická hůlka se toho 
večera ukrývala v orchestřišti. Tím, jak vytváří jemná 
a sladká pianissima smyčců, rozdmýchává zvuky orche-
strálních bouří – kterých má opera nemálo – nebo když 
nechá zaznít flétnové sólo v té nejdokonalejší křehkosti, 
nám Václav Luks odhaluje nekonečné půvaby této stále 
okouzlující partitury.“

Le Figaro

Kam vedou všechny ty dveře?
Ryba už ví, že do královské lóže.

Poslední představení 
a závěrečná děkovačka.
Příště už Caen.

I kouzelnice musí dostat režijní pokyny – Jiří Heřman a Karina Gauvin (Alcina).
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A stejně jako loni nabídne BaLéto našim divákům ikonický balet 
Sergeje Prokofjeva Romeo a Julie, který jsme přenesli a speciálně 
adaptovali z jeviště Janáčkova divadla pro scénu Biskupského dvora. 
Balet NdB se v letním období prezentuje v open air projektech již 
od roku 2017, kdy poprvé vystoupil právě na Biskupském dvoře s pro-
jektem Letní baletní koktejl. Ten úspěšně zopakoval v následujícím 
roce na nádvoří hradu Špilberk, aby se v roce 2019 opět vrátil na Bis-
kupský dvůr. Titul Romeo a Julie jsme si tuto sezonu vyhradili právě 
pouze pro open air hraní. Některé klasické tituly jsme totiž museli 
po více než dvouleté přestávce způsobené pandemií znovu nazkoušet 
s novými tanečníky, a tak byla pozornost této sezony upřena kromě 
premiér hlavně ke klasickým titulům jako Louskáček, Labutí jezero 
a Bajadéra. Po loňské úspěšné premiéře titulu v nádherné scenérii 
pod Petrovem jsme se ji rozhodli opět uvést. Vždyť „genius loci“ 
krásného prostoru Biskupského dvora s renesanční arkádou doslova 
vyzývá k vizualizaci balkonové scény z nejslavnějšího shakespearov-
ského příběhu lásky. A navíc, Prokofjevův balet Romeo a Julie je naše 
„srdcovka“ a k Brnu a našemu divadlu neodmyslitelně patří. Vždyť 
světová premiéra baletu se konala v roce 1938 v Mahenově divadle!

Současnou inscenaci jsme uvedli v roce 2019 k 80. výročí první-
ho uvedení v Brně, odkud se dílo rozletělo do celého světa a dnes pa-
tří k nejhranějším a nejoblíbenějším baletním titulům vůbec. Ústřed-
ním tématem inscenace Mária Radačovského a Martina Glasera je 
vedle prvního milostného vzplanutí dvou mladých lidí i nepřátelské 
rozdělení společnosti, z jejíchž protipólů oba hrdinové pocházejí. Pro 
scénu Biskupského dvora se adaptovala také scénografie vytvořená 
pro Janáčkovo divadlo, kterou po dohodě choreografa Mária Radačov-
ského a režiséra Martina Glasera citlivě přizpůsobil scénograf Marek 
Hollý. Spolu s kostýmy Alexandry Gruskové tak zůstává inscenace 
kompaktním celkem a my věříme, že pod hvězdnatou letní oblohou, 
s panoramatem majestátního Petrova, bude pro diváky nezapome-
nutelným zážitkem. Nemusíte za Shakespearem chodit po hradech, 
přijďte na Romea a Julii na Biskupský dvůr!

balet

text: Karel Littera
foto: Jakub Jíra

Léto na Biskupském dvoře
2022

BaLéto / Romeo a Julie
Součástí projektu Léto na Biskupském dvoře, 
jehož další ročník se rychle blíží a je všemi 
nedočkavě očekáván, bude i letos opět program 
Baletu NdB. Již tradiční Open Air baletní 
představení se letos v této nádherné lokaci 
zařadí vedle pestré letní nabídky dalších divadel 
a hudebních produkcí.

Choreografie Mário Radačovský
Režie Martin Glaser
Scéna Marek Hollý
Kostýmy Alexandra Grusková

14.–17. července 2022,
Biskupský dvůr 20.15 hodin

www.letonabiskupskemdvore.cz

https://www.ndbrno.cz/balet/romeo-a-julie-leto-na-biskupskem-dvore-2022/


text: Patricie Částková

Jedině na čerstvém vzduchu!
Léto s operou?

Letní prázdniny neznamenají, že se musíte 
obejít bez opery. Právě naopak! Máme pro 
vás připravena představení konaná pěkně 
na čerstvém vzduchu. Nakonec italská 
opera a romantika noční oblohy jdou skvěle 
dohromady.

Hrad Špilberk
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https://www.ndbrno.cz/zprijemnete-si-letosni-leto-operou/
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opera

Hrad Špilberk je místem operních večerů již několikátou sezonu, 
a není divu. Krásné hradní nádvoří má výbornou akustiku a než na něj 
vystoupáte, užijete si ještě příjemnou procházku. V půlce cesty si 
můžete od loňského léta dát výbornou kávu přímo pod hradbami Špil-
berku a večer si zpříjemněte třeba zmrzlinou od Božského kopečku 
i na nádvoří během přestávky.

 Letošní léto je ve znamení italské romantiky, dramatu a ne-
bude chybět ani humor. První představení Donizettiho Nápoje lásky 
vás zavede do prostředí filmového ateliéru s rozmarnou hvězdou 
Adinou v podání Jany Šrejma Kačírkové a nesmělým Nemorinem 
ztvárněným Ondřejem Koplíkem, jenž se snaží získat její lásku. Že 
mu v tom pomůže kouzelný nápoj, který je ve skutečnosti vínem, 
nás na vinařské Moravě nemůže překvapit. Samozřejmě nechybí 
ani protivník, v tomto případě v podání Romana Hozy. Romantické 
lásky budou pokračovat i v Pucciniho operách La bohème a Tosca. 
V hlavních rolích se můžete těšit na Janu Šrejma Kačírkovou (Mimi), 
Petera Bergera (Rudolf i Cavaradossi), Jiřího Brücklera (Marcello), 
Ivetu Jiříkovou (Tosca) a Jiřího Sulženka (Scarpia). Je samý vtip 
a nápad, pomůže každému zamilovanému a ještě vám udělá exklu-
zivní účes – to je celý náš Figaro a právě jemu bude patřit poslední 
představení na Špilberku. S Rossiniho jiskřivou hudbou tu na vás 
budou čekat Andrea Široká (Rosina), Ondřej Koplík (Almaviva), Jiří 
Sulženko (Bartolo) a především Roman Hoza jako Figaro!

 Za operou si můžete i letos vyrazit také do mikulovského 
amfiteátru. Verdiho La traviata patří k nejkrásnějším operám a její 
dojímavý příběh je jako zrozený pro romantickou letní atmosféru. Ob-
zvlášť když to bude ve skvělém pěveckém obsazení s Janou Šrejma 
Kačírkovou v titulní roli. Spolu s ní vystoupí i Peter Berger jako 
Alfredo a Svatopluk Sem v roli Germonta. Závěr prázdnin se odehraje 
ve znamení vášnivé Carmen v podání Václavy Krejčí Houskové, spolu 
s Peterem Bergerem jako zamilovaným donem Josém a Romanem 
Hozou coby jeho sokem Escamillem. Tak neváhejte a zakončete třeba 
celodenní výlet po přírodních krásách Pálavy večerem plným nádher-
né hudby.

Hrad Špilberk

30. 6. 2022, 20.00
G. Donizetti: Nápoj lásky

2. 7. 2022, 20.00
G. Puccini: La bohème

27. 8. 2022, 19.00
G. Puccini: Tosca

28. 8. 2022, 19.00
G. Rossini: Lazebník sevillský

Amfiteátr Mikulov

30. 8. 2022, 19.00
G. Verdi: La traviata

31. 8. 2022, 19.00
G. Bizet: Carmen

Amfiteátr Mikulov
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https://www.facebook.com/events/992950064693268/992950074693267/?active_tab=about
https://www.ndbrno.cz/program/la-traviata-3/
https://www.youtube.com/watch?v=FkZV019ofNQ


panorama

foto: Marek Olbrzymek

Matka
Režie: Štěpán Pácl

Karel Čapek
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Čapkovu Matku asi všichni známe ze školních lavic. Ne všichni jsme 
ji asi četli, ale o co přibližně ve hře jde, to si z hodin určitě vybavíme. 
Matka v průběhu hry postupně pohřbí své čtyři syny, kteří tragicky 
zahynuli, aby pak tomu poslednímu, nejmladšímu, sama na konci hry 
vtiskla pušku do ruky a poslala ho do války se slovy: „Jdi!“

Takhle nějak máme Čapkovu Matku v hlavě uloženou. Vnímáme 
ji jako poklad české literatury a české dramatické tvorby. Ale kdy že 
jsme ji vlastně naposledy viděli v divadle? A kdy nás na divadelních 
prknech opravdu zasáhla?

Hrát Matku v několika posledních letech, před příchodem covi-
du, by se jen málokterému dramaturgovi zdálo rozumné. Protože co 
nám Matka mohla říct v této době? V časech relativního klidu, míru 
a bezpečí se nám chce s postavou matky Dolores a s její kritikou 
mužského světa nadšeně souhlasit. Neumřeli snad její synové i její 
muž úplně zbytečně, jenom kvůli mužské ješitnosti a potřebě si něco 
dokazovat? Nebylo jejich nutkání „dokázat něco velkého“ jen převle-
čenou dětinskou touhou stát se hrdinou? A nebyl problém v tom, že 
vlastně nikdy nevyrostli z dětského hraní si na vojáky?

Všichni synové i její muž odešli řešit nějakou velkou „mužskou 
záležitost“. Svou matku/manželku nechali doma – a už se k ní nikdy 
nevrátili. Nemá tedy Matka nakonec vlastně pravdu, že za všechno zlo 
na světě může právě vrozená a nevybitá mužská agresivita? V časech 
míru by se nám chtělo říct: ano! A tím bychom asi byli se hrou hotoví.

Samotný konec, na němž nejmladší syn odchází do války, 
bychom si pravděpodobně v divadle jen tak odseděli. Byli bychom 
zklamaní, že se Matka takto zpronevěřila sama sobě a svému pře-
svědčení, ale mávli bychom nad tím rukou. To už přece bylo ve válce! 
V rozhlase slyšela, že se střílí do dětí, a s tím se asi něco musí dělat, 
takže bychom jí to odpustili – a šli od toho. Chtě nechtě by pro nás 
byla situace ze závěru hry natolik abstraktní, že už bychom posta-
vy na konci vnímali spíše jako literární funkce, a ne jako lidi z masa 
a kostí. Chápali bychom, že příběh musí nějak skončit, a rozum by 
nám říkal, že to asi musí skončit právě takhle. Ale vnitřně bychom 
s tím tak úplně nesouhlasili.

Toto jednostranné chápání by ale bylo vůči Čapkovi velkým omy-
lem. Sama podstata dramatu spočívá v tom, že nezná kategorie ab-
solutního dobra a zla. Zná jen jednající postavy. A v dobrém dramatu 
tedy nelze – stejně jako v životě – nikdy zcela jednoznačně říct, která 
postava se zachovala správně a která má pravdu. U Čapkovy Matky 
tomu není jinak. I Čapek proti sobě staví odlišná stanoviska, z nichž 
není snadné (a snad ani možné!) vybrat to správné.

Skutečnost, že Čapkova hra by se nám ještě před březnem 2020 
a únorem 2022 mohla zdát jednoznačná, neproblematická, a tedy 
i nedramatická, je dána tím, že divadlo vzniká vždy tady a teď. Je na-
vázáno na časový a místní kontext. Totéž platí i pro samotné drama-
tické texty. A může se tedy stát, že některá divadelní hra je natolik 

Vrcholné Čapkovo drama Matka z roku 1938 v režii 
kmenového režiséra Štěpána Pácla se vrátilo 
na brněnské jeviště po sedmatřiceti letech. Co se 
změnilo za pár desítek let od napsání tohoto vrcholného 
díla? Všechno? Nic? Nad otázkou inscenování Čapkovy 
Matky se zamýšlí asistent režie Vít Kořínek

Cesta k jádru
Čapkovy Matky

text: Vít Kořínek, asistent režie
foto: Marek Olbrzymek

Scénograf Antonín Šilar

https://www.ndbrno.cz/cinohra/matka/


reflexe

spjatá se specifickou dobou, místem anebo situací, že se v jiných 
podmínkách bude jevit jako neaktuální, anebo dokonce jako špatná 
a nedramatická.

Matka vznikla v roce 1938. Svou premiéru měla v pražském 
Národním divadle v únoru toho roku, tedy ještě před anšlusem 
Rakouska, konferencí v Mnichově a Křišťálovou nocí. Bylo to ale 
v době zuřící občanské války ve Španělsku, ve které si své síly 
otestovali jak němečtí nacisté a italští fašisté, tak komunistická 
Moskva. I když jistě ne každý čekal, že válka ve Španělsku bude 
pouhou předehrou ničivého celosvětového konfliktu, přesto se 
s jejím vypuknutím Evropané probudili do jiného světa. Krvavá válka 
v Evropě, při níž dochází k vraždění žen a dětí. Časy míru, klidu 
a svobody skončily.

Právě v takové době Čapek svou Matku napsal. A bohužel právě 
v takové době dnes žijeme i my. Právě dnes se před námi Čapko-
va hra otevírá v celé své nejednoznačnosti, vypjaté dramatičnosti 
a umělecké hloubce. Právě dnes už nám hra nedovolí nad jakoukoliv 
její částí jen tak mávnout rukou, ale naléhavě nás vyzývá, abychom 
ji s postavami prožili celou a abychom otázky, které v ní před nás 
Čapek staví, nahlédli z mnoha stran. A právě dnes také vysvítá 
Čapkovo až velice překvapivé novátorství.

Na zkušebně NdB se v únoru a březnu 2022 ukázalo, že Karel 
Čapek v Matce nenapsal plakátovou, patetickou hru, i když by k tomu 

doba vzniku jistě sváděla. V hloubce Čapkova textu, zakrytá nánosem 
nedůležitých detailů a dobových jevištních konvencí, se skrývá mo-
derní hra, která v lecčems předjímá dokonce i autory tzv. absurdního 
dramatu, jako např. Samuela Becketta, Václava Havla, anebo (z poz-
dějších autorů tohoto proudu) i Toma Stopparda.

Čapkova Matka v režii Štěpána Pácla v žádném případě nebude 
vznešenou nudou, jak jsme si hru dost možná představovali ve škole. 
Páclova inscenace Matky k nám promluví velice současným jazykem 
a formou, u níž se divák bude skutečně bavit (v tom nejlepším smyslu 
toho slova!). Na jevišti divadla Reduta nebudeme litovat sebe samé 
a plakat nad světem, v němž jsme ještě nedávno žili a který nám, jak 
se zdá, zmizel v nenávratnu. Spolu s Čapkem se naopak zamyslíme 
nad tím, co nás tam, kde jsme teď, přivedlo. A hlavně si položíme 
otázku, co dělat dál.

 A tomu, co se nám v tomto novém světě zdá absurdní, 
hloupé a nepřijatelné, se nebudeme váhat dokonce i zasmát. Protože 
jak víme – a jak evidentně věděl i Čapek! – zlo, které je terčem po-
směchu, ztrácí svou děsivou masku, a je možné ho mnohem snadněji 
zahnat zase zpátky tam, odkud přišlo.

×26–27

Kmenový režisér Štěpán Pácl společně 
s Vojtěchem Blahutou (v roli Kornela) 
během zkoušky poprvé ve scénografii 
Antonína Šilara.

Pavel Čeněk Vaculík

https://www.facebook.com/cinohrandb/photos/a.157095750969583/5430069420338830/


15/05
Divadlo Feste
HILSNER A TI DRUZÍ

19.00   Industra

NE
prolog

23/05 PO
prolog

DSB 2022
SMRTI A SNY EVY TÁLSKÉ
premiéra dokumentu

18.30   Divadlo Husa 
na provázku – provázek.sál

24/05 ÚT

Činoherní studio
ANTIGONA
(FUCK YOU, DADDY!)

18.00   Divadlo Husa na 
provázku – provázek.dvůr

JAMU – Divadlo na Orlí
HRAD V NITRU

18.00   Divadlo na Orlí

Divadlo Radost
HAMLET ON THE ROAD

18.00   Divadlo Radost – 
velká scéna

Tantehorse
STRACHY

18.00   Industra

Městské divadlo Zlín
PÝCHA A PŘEDSUDEK

19.00   Městské divadlo 
Brno – hudební scéna

Východočeské divadlo Pardubice
JAKO BŘITVA

19.00   divadlo Reduta

Kibbutz Contemporary Dance 
Company (Izrael)
AZYL

20.30   Mahenovo divadlo

20/05 PÁ
prolog

Divadlo na cucky
ZKÁZA TOTÁLNÍHO MYŠLENÍ

19.30   Industra 25/05 ST

Divadlo Lampion
KOMODO

16.00 a 18.00   Divadlo 
Polárka – velká scéna

Kibbutz Contemporary Dance 
Company (Izrael)
AZYL

18.00   Mahenovo divadlo

DAMU – Divadlo DISK
DEBATA PRO LOUTKY

18.00   Divadlo Husa
na provázku – provázek.sál

Divadlo Radost
PINOCCHIO

18.00   Divadlo Radost – 
velká scéna

Palina Dabravolskaja (Bělorusko)
SARMATIA

20.00   Divadlo na Orlí

JAMU – Studio Marta
ŠÍLENÝ HERKULES

20.00   Studio Marta

Slovácké divadlo Uherské Hradiště
TŘI SESTRY

20.00   divadlo Reduta

DEKKADANCERS 
PROMĚNA

20.30   Městské divadlo 
Brno – činoherní scéna
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DSB 2022
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26/05 27/05

29/0528/05

ČT PÁ

NESO

Laterna magika ND
ZÁZRAK (S)TVOŘENÍ

17.00   Městské divadlo 
Brno – hudební scéna

Divadlo Polárka
HOMO ZABIJENS: KONEC 
LOVCŮ MAMUTŮ

17.30   Divadlo Polárka – 
velká scéna

Národní divadlo Brno
KDO SE BOJÍ VIRGINIE 
WOOLFOVÉ?

19.00   Mahenovo divadlo

Městské divadlo Brno
NE/NORMÁLNÍ

19.00   Městské divadlo 
Brno – činoherní scéna

Divadlo Na zábradlí
TAJNÝ AGENT

19.30   divadlo Reduta

Depresivní děti touží po penězích
MARYŠA (MLČÍ)

20.00   Studio Marta

Divadlo LETÍ 
PUBKVÍZ O BUDOUCNOSTI 
SVĚTA

11.00 a 17.00  Provázek.dvůr

Loutky bez hranic
NILAS A TISÍCIHLAVÉ STÁDO

16.00 a 17.30   Divadlo 
Polárka – malá scéna

KV Társulat – Trafó (Maďarsko)
MÉDEA

17.30   Městské divadlo 
Brno – hudební scéna

Divadlo Drak
DO HAJAN!

17.30   Městské divadlo 
Brno – činoherní scéna

Ridina Ahmedová 
SÁDLO

18.00   Divadlo na Orlí

TR Warszava (Polsko)
STŘÍPKY ŽENY

19.00   Janáčkovo divadlo

Divadlo ALDENTE
ANTIGONA

20.00   Studio Marta

Divadlo Husa na provázku
CHAZARSKÝ SLOVNÍK

20.00   Divadlo Husa
na provázku – provázek.sál

Les Antliaclastes (Francie)
AMBRA

10.00 a 14.00   Divadlo 
Radost – velká scéna

TR Warszava (Polsko)
STŘÍPKY ŽENY

15.00   Janáčkovo divadlo

Divadlo Na zábradlí
ZDENĚK ADAMEC 
+ SEBEOBVIŇOVÁNÍ

16.00   Betlémský kostel 
Pellicova + divadlo Reduta

Tanec Praha
(Brazílie, Portugalsko, Slovinsko)
WOODS
performance

17.00 a 19.00   náměstí 
Svobody

Jihočeské divadlo – Malé divadlo 
a LIVE4K
INVISIBLE MAN

18.00   Studio Marta

Studio ALTA
KRABAT

18.00   Divadlo Polárka – 
velká scéna

Divadlo Husa na provázku
PAMMROVÁ / BŘEZINA

19.00   Divadlo Husa 
na provázku – provázek.sklep

Geisslers Hofcomoedianten
27 EXEKUČNÍ SHOW JANA 
MYDLÁŘE

19.00   Industra

Národní divadlo
VASSA ŽELEZNOVOVÁ

19.30   Mahenovo divadlo

DAMU – KALD
O JAKO OTESÁNEK

10.30 a 15.30   Divadlo 
Polárka – malá scéna

PONEC – divadlo pro tanec
ŠKATULENÍ

14.00 a 17.00   Divadlo 
Polárka – velká scéna

Tygr v tísni / výlet
MISTR A MARKÉTKA

14.30   odjezd od 
Janáčkova divadla
18.00   Praha, Celetná 12

Národní divadlo Brno
ZTÍŽENÁ MOŽNOST 
SOUSTŘEDĚNÍ

15.00   divadlo Reduta

Les Antliaclastes (Francie)
VALČÍK ELFŮ

17.00   Divadlo Radost – 
velká scéna

Tanec Praha
(Brazílie, Portugalsko, Slovinsko)
WOODS
performance

17.00 a 19.00   Moravské 
náměstí, u Jošta

Teatr 21 (Polsko)
REVOLUCE, KTERÁ NEBYLA

17.30   Divadlo na Orlí

Warriot Ideal
ARKTICKÝ ROBINSON

18.00   Divadlo Radost – 
malá scéna

Cirk La Putyka
RUNNERS

18.00   Městské divadlo 
Brno – hudební scéna

Burki&com
OSTROV!

20.00   Janáčkovo divadlo

Kupalaucy (Bělorusko)
VOJCEK

20.30   Divadlo Husa
na provázku – provázek.sál

11/06 SO
epilog

JEDL / výlet 
SANTINI 

17.15   odjezd 
od Janáčkova divadla
18.00   Kostel Jména 
Panny Marie, Křtiny
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Změna programu vyhrazena.

Pokud není uvedeno jinak, budou 
zahraniční činoherní představení 
opatřena českými titulky.
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„Konec prosince, to bylo poslední volno, co 
jsme měli. A pak jsme jeli leden – takže jedna 
technická, druhá technická a třetí technická 
během dvou týdnů. Všechno obrovský 
inscenace. Teď jsme březen. V pondělí jsme 
měli technickou Čapkovy Matky a v pátek 
už máme Kouzelnou flétnu. Tam teď chlapi 
svařují rámy, jeden má 200 kg. Mezitím 
jsme upravovali dekorace pro operu Alcina, 
která jela na hostování do Versailles,“ čte 
z otevřeného diáře, který spíše připomíná 
bludiště bez cíle, Jaroslav Peterka, šéf 
výroby dekorací. „A do toho jste tady fotili 
a ještě vám mám něco povídat. Jen vás 
prosím – napište to hlavně hezky. Všichni 
tady to divadlo máme rádi.“ Napíšu. Slibuju.

Tam,
kde se rodí
krása text: Jiří Hofbauer

foto: Libor Havlík

Jaroslav Peterka

Najdete zde široké spektrum profesí: stolaře, technology výroby, zámečníky, účetní, 
čalouníky a samozřejmě malíře. Na fotografii maluje Vladimír Gajdoš horizont 
do inscenace Kouzelná flétna. Na výsledek se můžete podívat na str. 12 a 13



za oponou

→

Uvést jednu inscenaci do života je nekončící maraton. Na každém 
kusu se podílí spousta profesí. Jsou profese, které jsou přece-
ňované, profese exponované i profese za zásluhy, ale i profese 
nedoceněné. Neexistuje inscenace, v níž by dílo pana Jaroslava 
Peterky a jeho dílny nebylo na scéně a nesehrávalo zásadní roli. 
Všechny dekorace pro inscenace Národního divadla Brno vznikají 
v celkem obyčejné výrobní hale, v Bohunicích na okraji města. 
Tenhle divadelní svět je na míle vzdálený naleštěnému vstupnímu 
foyer, zlatému hledišti, mramorovému ostění, modrému sametu, 
vznosným zkušebnám a tanečním sálům. Není ale o nic méně 
fascinující, pro divadlo zásadní a hlavně obdivuhodný. Tohle není 
odvrácená strana divadla. Tohle je místo, které divadlu dává tvář.

Sekat to jako Baťa cvičky
J. P.: Oficiální pracovní doba je od 6.00 do 14.30. Tohle ale není povolání,
které děláte od do. Ty lidi tady tím fakt žijí a někdy mám pocit, že žijeme
víc tady než doma. Když mají rozdělanou práci, tak neodhodí kladivo nebo
brusku a nejdou do hospody. Dodělají to. Když máme technickou zkoušku
a jdeme stavět, tak jsme v divadle i v sedm hodin večer. Oficiálně by to
měli dělat kulisáci, ale nemůžete někomu předat něco, co nikdy neviděl,
a nechat ho, ať si poradí. Najednou je to půl dne, kdy bychom mohli dělat
už na něčem jiném. Samozřejmě ten nedostatek času se ukáže někde
jinde. Tahle práce je specifická v tom, že není soustavná, ale dílčí. Nejde
si nic udělat do zásoby. Na tohle se nemůžete nachystat. Divadlo nejde
sekat jako Baťa cvičky. Divadlo se nedá dělat bez citu, bez srdce. Divadlo
vám vše vrátí – tu poctivost, lásku, ale i to případné zanedbání.
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Práce všeho druhu
J. P.: Jsou tu zámečníci, stolaři, kašér, truhlář, čalouník, malíř, patinér.
Současně k nám chodí i z kostýmní dílny, když je potřeba kostýmy na-
patinovat. Odborně kašujeme. Primárně se zde vyrábí základní kovové
a dřevěné konstrukce a aplikace, které se potahují různými materiály.

Vidět horizont
J. P.: Tak teď nám na jednom zrovna stojíte. Tady se musí zvládnout
vyrobit všechno. I ty velké horizonty na balety a opery. Občas je to
trochu boj, když se sem na zemi musí rozložit plátna, všechna ručně
pomalovat, pak seskládat. Musí navazovat. Samozřejmě lze využívat
i tisk, ale… podle mě to pak nějak ztrácí toho divadelního ducha.
Výtvarníci vyžadují, aby byly horizonty bezešvé, což lze vyrobit, ale
je to velmi náročné. A protože je to všechno ruční práce, tak se to
snažíme udělat nejlíp, jak umíme, ale ano – drobné nedokonalosti jsou
známkou lidské práce. Což zase někomu vadí.

O 4,5 stupně
ALCINA! To slovo už přede mnou nikdy neříkejte! (chytne se za hlavu 
a směje se) Do inscenace Alcina jsme stavěli 7 metrů vysoké domy, 
které se mají na jevišti míjet nebo velmi těsně potkávat. To jsou 
všechno tak technicky náročné věci, skoro až hodinářské! To si divák 
třeba ani neuvědomí. Nebo by ani uvědomovat neměl! Vlastně pokud 
nevidí tu náročnost, ale jen tu cílenou lehkou krásu, tak jsme to udě-
lali dobře. Výsledek je krásný a každá minuta práce stála za to.

Teď opera hostuje ve francouzském Versailles, kde jsme napří-
klad řešili fakt, že na rozdíl od jeviště v Janáčkově divadle, které je 
úplně rovné, je to ve Versailles nepatrně nakloněné. Museli jsme proto 
vytvořit k dekoraci nové podvozky, které byly nakloněny o 4,5 stup-
ně, to se nezdá moc, ale v reálu by to bylo sakra znát. Díky bohu, že 
v Janáčkově divadle, díky úžasné jevištní technologii, jsme si těch 
4,5 stupně mohli nasimulovat a zjistit, jak se bude dekorace reálně 
chovat.

Umění šetřit čas a peníze
Máme tři žánrově různé soubory, tři technicky nesmírně odlišné bu-
dovy, ale výrobu máme jednu. A i když dostaneme podklady k dekora-
cím včas, ulehčí nám to pouze nákup materiálu. Ten prostor a počet 
lidí je tady pořád limitovaný. Téměř každá explikace začíná nekoneč-
nou větou: „Chceme, aby to bylo lehký, pevný, krásný, rozebratelný, 
bezpečný, funkční, odolný, rychle a levně vyrobitelný a ideálně s tím 

ještě jezdit na hostovačky. Umíme to?“ Během jedné sezony připra-
vujeme až 20 inscenací. Nebudu vám lhát, že vše trefíme na první 
dobrou. Jsou to tedy další úpravy, další konzultace, telefony, emaily 
a do toho samozřejmě opravy starších dekorací. Jsme velmi limito-
vaní prostorem, kde pracujeme. Dokud dekorace nepostavíme, tak 
reálně nevidíme, jak výsledek vypadá. Je rozdíl vidět dekorace tady 
u nás, kde máte strop pět metrů, takže leží na zemi, a pak postavené
v tom velkém prostoru, se světly, dalšími rekvizitami a samozřejmě
herci. Spousta věcí v tom divadelním prostoru „vyleze jinak“. Někdy
dobře, jindy hůř. Chápu, pokud se výtvarníkovi nebo režisérovi něco
nezdá. Lze to předělat? Ano lze, ale tlačí nás čas, peníze, prostor
a personální kapacity. Proto od začátku na všem pracujeme tak, jako
by to mělo být definitivní.

Protože to zkrátka umíme!
Inscenace Alcina měla dvojnásobný rozpočet na výrobu než je ob-
vyklé. Ale hrdě řeknu, že tam není nevyužitá koruna. To je tak drahá 
inscenace, ale je to na ní zase vidět. Ale přesto jsme něco ušetřili, 
protože jsme si spoustu věcí udělali v dílnách divadla sami. Protože 
to zkrátka umíme! Nezadalo se to nějaké firmě na klíč! Protože ti lidi 
na to mají a umí to. Jsou tak šikovní. Tady není člověk, kterýho bych si 
já nevážil.

Snad se toho dožiju
Díky Martinovi Glaserovi a Lence Tesáčkové se začaly věci hýbat 
a hýbají. Usilují o postavení důstojného a funkčního areálu na výro-
bu dekorací, kam by do haly mohly najet nákladní auta a dekoraci 
naložit. Teď se tady ten divadelní kamion ani nevytočí. Naši lidi jsou 
zvyklí dělat v různých podmínkách, ale mrzí je, že ty dekorace během 
manipulace trpí. Ano, je to běh na dlouhou trať, ale už jen to vědo-
mí, ta naděje, že něco takového by mohlo vzniknout, mi vždycky při 
těžkých chvílích dává naději, že bude líp. Snad se toho dožiju. Beru to 
jako největší poděkování za naši práci ze strany vedení divadla.



×

za oponou

Dílny NdB – minimálně 35 párů šikovných rukou: Jaroslav Peterka, Pavel Suchý, Iveta Dubská, 
Štěpán Halla, Iva Šťastná, Pavel Svoboda, Jaroslav Bušina, Čestmír Knotek, Richard Mikula, 
Milan Němeček, Josef Nos, Vlastimil Škůrek, Radek Novotný, Jiří Posolda, Jan Skoupý, 
Jaroslav Sobotka, Libor Adamec, Bronislav Anderla, Libor Daleký, Jakub Doležal, Radomír Michálek, 
Petr Ouroda, Tomáš Prášil, Radek Škrabal, Petr Čevela, Vladimír Gajdoš, Jan Mana, Renáta Mikušová, 
Blanka Taušová, Martin Zacherle, Marta Kalvodová, Jitka Šenkýřová, Pavel Souchop, 
Jitka Pospíšilová, René Šujan

Čalounická dílna – v popředí společné foto
z rozloučení s kolegou Jaroslavem Vařejkou 32–33



Itálie je nejen kolébkou operního žánru, ale řada oper se v ní i ode-
hrává. Třeba Pucciniho slavná Tosca je přímo průvodcem po Věč-
ném městě. Operní výlet začneme v krásné bazilice Sant‘ Andrea 
della valle na Corso Vittorio Emanuele v centru Říma, kde se začíná 
Pucciniho příběh malíře Cavaradossiho a zpěvačky Florie Toscy. 
Na druhé dějství stačí ujít jen pár desítek kroků a jsme před palazzo 
Farnese, sídlem barona Scarpii. Odtud je již jen kousek k Tibeře, 
po jejímž břehu za chvíli dorazíte k Andělskému hradu, kde opera 
končí. V divadle to budete mít všechno na dosah ruky a k tomu str-
hující Pucciniho hudbu, protože Tosca, to je nejen krásná Itálie, ale 
především drama jedné noci plné lásky, ale i zrady. Květnové před-
stavení bude s vynikajícím hostem v roli Cavaradossiho, ukrajinským 
tenoristou Eduardem Martynyukem, který se Brně již představil jako 
Heřman v Pikové dámě.

Sezona dovolených se blíží a katalogy cestovních kanceláří 
se začínají doma hromadit. Co se tak podívat do cizích zemí 
s operou? Třeba právě v hledišti Janáčkova divadla najdete 
svou vysněnou destinaci.

Do Benátek,
nebo do vesmíru?
text: Patricie Částková
foto: Marek Olbrzymek

19. 5. 2022, Janáčkovo divadlo
G. Puccini: Tosca

20. 5. 2022, Janáčkovo divadlo
W. A. Mozart: Kouzelná flétna

21. 5. 2022, Janáčkovo divadlo, derniéra
J. Offenbach: Hoffmannovy povídky

22. 5. a 4. 6. 2022, Janáčkovo divadlo
E. Zámečník: Ferda Mravenec

8. 6. 2022, Janáčkovo divadlo
O. Nedbal: Polská krev

Tosca

https://www.youtube.com/watch?v=rPFZB98Aqh0
https://www.youtube.com/watch?v=Aa8QOUayYLg
https://www.youtube.com/watch?v=dpOkt5_FGnU
https://www.youtube.com/watch?v=1qsYo5lL3DM
https://www.ndbrno.cz/opera/polska-krev/
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bloky   opera

Naše cestovní nabídka se neomezuje pouze na Evropu, vlast-
ně bychom tu měli jednu mimořádnou příležitost vyrazit mimo naši 
sluneční soustavu. Nová inscenace Mozartovy Kouzelné flétny v režii 
Miroslava Krobota se odehrává na jiné planetě. Jestli se podaří 
mladému páru Pamině (Andrea Široká) a Taminovi (Daniel Matoušek) 
ovládnout vesmírnou loď Sedm slunečních kruhů a co na to místní 
obyvatel Papageno (Tadeáš Hoza), to se dozvíte v posledním předsta-
vení Kouzelné flétny v této sezoně.

S básníkem Hoffmannem za jeho láskami putujeme po Evropě, 
ale tou nejslavnější destinací tu jsou určitě Benátky. Vtipná a trošku 
strašidelná inscenace režijního dua SKUTR je představí v jejich diva-
delní podobě, ale nebojte se, nebudou chybět ani holubi z náměstí 
sv. Marka. A hlavně vás čekají skvělé pěvecké výkony Hoffmanno-
vých lásek v podání Martiny Masarykové, Pavly Vykopalové, Daniely 

Strakové Šedrlové a básníkovy múzy Markéty Cukrové. Inscenaci 
Hoffmannových povídek hrajeme naposledy, takže nepromeškejte jedi-
nečnou příležitost. A až budete v létě v Benátkách, můžete si broukat 
Offenbachovu slavnou barkarolu.

S operetou Oskara Nedbala se vydáme jen kousek za hranice, 
do Polska, ale výlet to bude určitě plný vtipu a půvabných melodií, pro-
tože kdo by neznal kousky, jako jsou „Blondýnky něžné“ nebo „Jsem 
jeden z diplomatů“, v červnovém představení v podání Jana Šťávy, 
Ondřeje Koplíka a Daniely Strakové-Šedrlové.

Cestování s dětmi může být náročné, ale s Ferdou Mravencem to pů-
jde jako po másle. Vydáme se totiž jen za město, na louku u lesa. Je plná 
motýlů, malých ploštiček a je tu i hlemýžď se svým domečkem. Ti všichni 
dětem předvedou, jak funguje opera, a zahrají si s nimi třeba na traktor 
nebo zajdou na plovárnu. Prostě dokonalá příprava na letní prázdniny!

Ferda Mravenec

Hoffmannovy povídky
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Vlastně i tvorba romantické a postromantické doby 19. století, 
kterou dnes vnímáme laicky jako „klasiku“a je určená pro dospělé pu-
blikum, v sobě většinově nese pohádkové prvky, je plná nadpřirozena 
a z dnešního pohledu připomíná fantasy příběhy. Vezměme si třeba 
všechny Čajkovského balety, které dnes s nezpochybnitelným úspě-
chem zastupují baletní klasiku po celém světě – samá pohádka! Až 
dvacáté století soustředilo pozornost ve větší míře na vážná témata. 
Ale pohádkám a tvorbě pro děti se balet věnoval i nadále a my pro 
vás v posledních blocích před prázdninami uvedeme dvě z nejkrásněj-
ších baletních pohádek 20. století.

Právě konec sezony, který se kryje s koncem školního roku 
a oslavujeme v něm i Mezinárodní den dětí, je kromě vánočního času 
nejlepším obdobím pro uvádění pohádek. Balet NdB věnoval měsíc 
květen premiéře pohádkového baletu Sergeje Prokofjeva Popelka, 
který v choreografii Markéty Pimek Habalové neskrývá ambice být 
dalším úspěšným rodinným představením v našem repertoáru. 
Příběh, který všichni známe z různých variací na totéž téma, příběh 
známý v mnoha kulturách, příběh o chudé dívce s těžkým osudem 
a šťastným koncem. A jako v každé pohádce se i v naší Popelce utká 
dobro a zlo.

Léto začíná, pohádky žijí,
Sněhurka tančí s Popelkou

Baletní umění si přivlastnilo pohádková témata nejvíc ze 
všech divadelních žánrů. Pohybu, řeči těla a pantomimě 
rozumí totiž i ti nejmenší diváci. Tanec dokáže zachytit 
nuance příběhu, které slovy vyjádřit nelze.

text: Karel Littera
foto: Ctibor Bachratý

13., 14., 17., 18. a 31. 5. 2022, Mahenovo divadlo
S. Prokofjev: Popelka

10., 11., 20. a 27. 6. 2022, Janáčkovo divadlo
B. Pawlowski: Sněhurka a sedm trpaslíků

Sněhurka a sedm trpaslíků

https://www.ndbrno.cz/balet/popelka/
https://www.ndbrno.cz/balet/snehurka-a-sedm-trpasliku/
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A nejinak je tomu i u další pohádky, která je pro naše divadlo ti-
tulem-fenoménem. Vždyť na Sněhurce a sedmi trpaslících se nejeden 
nejmenší divák z našeho města a kraje poprvé setkal s baletním umě-
ním. Již téměř půlstoletí je naše Sněhurka v repertoáru Baletu NdB 
s počtem repríz dosahujícím téměř čtyř set. Za tu dobu neztratila nic 
na své přitažlivosti a generace mladých diváků neustále zaplňující 
hlediště Janáčkova divadla jsou toho dokladem. Před pěti lety dostala 
novou kostýmní a scénickou výpravu a začali jsme ji opět hrát s do-
provodem živého orchestru. V letošním roce jsme pro vás v rámci 
sobotního představení 11. června připravili něco navíc. Berte to jako 
takový odložený Den dětí, který jsme z provozních důvodů nemohli 
uskutečnit 1. června. Chystáme pro vás pilotní projekt rodinného dne 
s Baletem NdB a s bohatým programem ve foyeru divadla s naši-
mi tanečníky, pohádkovými postavami z baletu Sněhurka a sedm 
trpaslíků i studenty DIFA JAMU jako lektory. Více informací nalezne-
te na našich webových stránkách ndbrno.cz. Věříme, že pro děti je 
každá oslava vítaná a rády s námi oslaví příchod léta i v tento den. 
Navštivte naše rodinná pohádková představení a vtančete s Popelkou 
a Sněhurkou do letní pohody!

36–37

Sněhurka a sedm trpaslíků

Popelka



Mira Figarová
Celý život na jevišti

Začínala v rytmické škole Elišky Blahové, pokračovala v baletní škole 
Iva Váni Psoty, v baletní škole Jelizavety Nikolské v Praze a patřila 
k nejvýraznějším osobnostem brněnského baletu.

text: Jitka Nováková
foto: archiv NdB

Už počátkem 30. let účinkovala Mira Figarová (14. 8. 1917 – 13. 1. 2013) 
na scéně NdB v dětských rolích a v roce 1933 se souborem Jelizavety 
Nikolské vystoupila na mezinárodní výstavě Století pokroku v Chica-
gu, ale také v Detroitu, Clevelandu a New Yorku. Po návratu získala 
smlouvy na angažmá v pražských divadlech, ale ani Národní divadlo 
nebylo dost velkým lákadlem, když se v roce 1936 ze zahraničí vrátil její 
někdejší učitel Ivo Váňa Psota a nabídl jí místo v baletu NdB. Nucená 
přetržka v brněnském angažmá, způsobená zavřením Zemského divadla 
v Brně a dočasným působením Miry Figarové v Olomouci, rozdělila 
její činnost v Brně na dvě období (1936–1941 a 1945–1961). Zatímco 
v prvním byli jejími jevištními partnery především Ivo Váňa Psota, 
Miroslav Zlochovský a Stanislav Remar, v druhém období tančila nejčas-
těji s Rudolfem Karhánkem, Karlem Tolarem, Jiřím Nermutem, Josefem 
Kubálkem a Karlem Janečkou. Primabalerína, jíž byl vlastní přirozený 

1 Mira Figarová

talent, vynikající taneční technika a navíc krásný jevištní zjev, vytvořila 
řadu mimořádných kreací od Kolombíny v Divadle za branou Bohuslava 
Martinů a Karnevalu Roberta Schumanna přes Prolog v původní premiéře 
Prokofjevova Romea a Julie, Odilii v Čajkovského Labutím jezeru, party 
v Šeherezádě Rimského-Korsakova, Chopinových Sylfidách, Čajkovského 
Symfonii života, Swanildu v Delibesově Coppélii až po Belle Epine v Brit-
tenově Princi ze země pagod či Fietu v Karajevově Cestě hromu.

Vedle tance se věnovala také pedagogické práci, nejprve v Pso-
tově baletní škole, od roku 1946 na brněnské konzervatoři. Aktivní ta-
neční kariéru ukončila v roce 1961, kdy se rozhodla následovat svého 
manžela, pěvce Zdeňka Kroupu, do Lince. 

Mira Figarová je držitelkou Ceny Thálie za celoživotní mistrovství 
v oboru balet, Ceny města Brna a dalších ocenění. Od roku 2016 nese 
její jméno ulice v Brně-Králově Poli.

https://www.facebook.com/ndbArchiv
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2 Miroslav Zlochovský a Mira Figarová 
na tablu Baletní školy Iva Váni Psoty.

3 Pod názvem Baletní povídky o lásce 
nastudoval v roce 1937 Ivo Váňa Psota 
Šeherezádu Rimského-Korsakova, Rossiniho 
Vzpouru hraček a Schumannův Karneval 
s podtitulem Pestré scény z karnevalové 
noci. Postavy Harlekýna a Kolombíny tančili 
Ivo Váňa Psota a Mira Figarová.

4 Slovanské tance Antonína Dvořáka 
inspirovaly Psotu k vytvoření výpravného 
baletu, který úspěšně uvedl v Brně (1938), 
ale pod názvem Slavonica také v New Yorku 
(1941). Sám vystupoval jako Jan, jeho 
brněnskou partnerkou v roli Svaty byla Mira 
Figarová.

5, 6 Čajkovského Labutí jezero se v soupisu 
inscenací Miry Figarové objevuje třikrát. 
V roce 1941 tančila Princeznu Jasanu, 
o devět let později Kněžnu Kouzelnici a v roce
1955 Odilii. Na fotografiích z let 1941 a 1955
(s Karlem Tolarem v roli Zlého kouzelníka).

7 Třikrát tančila také v Sylfidách 
Fryderyka Chopina (1935, 1948, 1952). 
Na fotografii z poslední inscenace se svým 
častým jevištním partnerem Jiřím Nermutem.



Historie pivovaru sahá až do roku 1898, kdy byl v Brně založen. 
V době největší slávy byl pivovar Moravia druhým největším 
v Brně. Ve třicátých letech se pivovaru nedařilo, a majitelé 
byli nuceni závod zavřít. Značka Moravia se dočkala obnovení 
v roce 2016 a od té doby jen vzkvétá. Kvality si všimli i v zahra-
ničí a z jarní soutěže v Londýně si odvezl Rathausbier stříbrnou 
medaili. Tato ocenění jsou důkazem, že naši sládci dělají práci 
poctivě a s láskou. 

Moravia nabízí piva spodně kvašená, převážně ležáky. Inspi-
rací názvů jednotlivých piv je Brno, jeho historie, tradice anebo 
přírodní krásy, které se nacházejí v jeho blízkosti. A když se celé 
Brno chystá na dvousté výročí narození G. J. Mendela, můžete 
s námi jeho jubileum oslavit nad sklenicí Mendelbier, které jsme 
uvařili ve spolupráci s Mendelovou univerzitou. Hrách byste 
v něm hledali marně, ale žita je tam tak akorát. 

Mezi dalšími názvy najdete například Petrov, Punkev, Jošt 
nebo Medlánecký Kluzák. Medlánecký Kluzák 11, který byl oce-
něn zlatou medailí na soutěži Pivex jako nejlepší ležák z minipi-
vovaru, nese své jméno po ikonickém kluzáku Krajánek ze Zlína. 
Je odkazem na událost z května roku 1947, kdy na medláneckém 
letišti přistály dva tyto stroje a byly zde pokřtěny jmény Brno 
a Morava. Jeden z těchto strojů prošel rekonstrukcí v medlánec-

kých leteckých dílnách a stále ještě létá. Jedná se o jediný letu-
schopný exemplář tohoto typu kluzáku.

Lucky Bastard se narodil pro divadlo. Ve svém ikonickém 
smokingu na vás čeká na baru. Jeho etikety jsou malým umě-
leckým dílem, kterým je i samotné pivo. Lucky Bastard nejde 
tradiční cestou, ale snaží se hledat nové a neotřelé chutě a jejich 
kombinace. Lucky Bastard je jediným českým pivovarem, který 
vaří pouze svrchně kvašená piva. Vlajkovou lodí je Blond, jehož 
etiketu nově zdobí sličná blondýnka. Blond si v roce 2021 odvezl 
stříbrnou medaili z Los Angeles a letos k ní přidal bronz z Lon-
dýna. Lucky Bastard podporuje rozvoj ducha, ale i těla. Patronem 
piva Oktagon je zápasník MMA Matěj Peňáz. Matěj byl hlavní 
hvězdou nedávného křtu nových etiket. I Oktagon se pyšní no-
vou medailí, a to stříbrnou z již zmiňovaného Londýna. 

Moravia i Lucky Bastard podporují různé druhy sportů jako 
například Florbal Hattrick Brno nebo již zmíněného Matěje Pe-
ňáze. Spolupráce s nimi stejně jako s Národním divadlem Brno je 
příjemná a vždy rádi nahlédneme do jiného odvětví a přiučíme 
se novým věcem. 

Našim cílem je vařit výborná a kvalitní piva, která si člověk 
rád vychutná. Doufáme, že si odnášíte pozitivní zážitek nejen 
z divadla, ale i z našeho piva.

Kde se pivo vaří,
tam se dobře daří…
Pivovar Moravia a Lucky Bastard
Zlatavý mok z pivovaru Moravia a Lucky Bastard zpříjemňuje přestávky 
a osvěžuje diváky po premiérách v Národním divadle v Brně již druhým 
rokem. Piva značky Moravia jsou ztělesněním české klasiky.
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květen 2022

   opera
út 10. 5. 19.00 Polská krev  | JD |
   role Zaremba – Jan Šťáva

čt 19. 5. 19.00 Tosca    ↗ L   | JD |
   role Tosca – Iveta Jiříková

pá 20. 5. 19.00 Kouzelná flétna    ↗ L   | JD |
   role Tamino – Ondřej Koplík

so 21. 5. 19.00 Hoffmannovy povídky    derniéra   | JD |
   role Hoffmann – Luciano Mastro

ne 22. 5. 17.00 Ferda Mravenec  | JD |
   role Ferda Mravenec – Peter Račko

 25. 5.  Kocour v botách – zájezd (Příbram)

   balet
pá 13. 5. 19.00 Popelka    premiéra  PB | MD |

so 14. 5. 17.00 Popelka    ↗ L  B2 | MD |

út 17. 5. 19.00 Popelka    ↗ L  B1 | MD |

st 18. 5. 18.00 Popelka DB | MD |

út 31. 5. 18.00 Popelka  | MD |

   činohra
út 10. 5. 17.00 Jak krásně jsme si žili  | MD |

út 10. 5. 19.00 Matka  | DR |

čt 12. 5. 10.00 Kubula a Kuba Kubikula  | MD |

čt 12. 5. 19.00 Doktorka    ↗ L   | DR |

so 14. 5. 10.00 Kubula a Kuba Kubikula  | MD |

so 14. 5. 19.00 Sňatky na železnici  | DR |

ne 15. 5. 10.00 Edison!  | DR |

ne 15. 5. 17.00 Leopoldstadt  | MD |

po 16. 5. 9.00 Leopoldstadt  | MD |

po 16. 5. 19.00 Nikdo    derniéra   | DR |

út 17. 5. 19.00 ##T#€£#%#  | DR |
   stand -up Terezy Groszmannové

st 18. 5. 19.00 Mahenova Reduta    ↗ L   | DR |
   komorní hudební večer

čt 19. 5. 19.00 Nebesa    ↗ L   | MD |

čt 19. 5. 19.00 Ohnivá země Václava Štecha    ↗ L   | DR |

pá 20. 5. 19.00 Hana  | MD |

so 21. 5. 19.00 Majitelé klíčů  | MD |

ne 22. 5. 17.00 Matka  | DR |

ne 22. 5. 19.00 Kavkazský křídový kruh Č3 | MD |

po 23. 5. 19.00 Improvozovna  | DR |

pá 27. 5. 20.00 Improvozovna  | DR |
   zadáno pro firmu

ne 29. 5. 19.00 Pera markýze de Sade  | MD |

po 30. 5. 10.00 Kubula a Kuba Kubikula  | MD |

út 31. 5. 19.00 Před oponou  | DR |
   talk show Romana Blumaiera

MD Mahenovo divadlo
JD Janáčkovo divadlo
DR divadlo Reduta

↗ L  lektorský úvod – začátek
 půl hodiny před představením
 ve foyer divadla

EN  představení s anglickými
 titulky / performance with
 English subtitles

od 9. 5.

Kouzelná flétna
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MD Mahenovo divadlo
JD Janáčkovo divadlo
DR divadlo Reduta

↗ L  lektorský úvod – začátek
půl hodiny před představením
ve foyer divadla

EN  představení s anglickými
titulky / performance with
English subtitles

 opera
so 4. 6. 18.00 Ferda Mravenec | JD |

 opera pro celou rodinu

út 7. 6. 16.00 Předpremiérové kukátko: Otello | JD |
 vstup volný

st 8. 6. 19.00 Polská krev | JD |
 role Zaremba – Jan Šťáva

pá 10. 6. 10.00 Kocour v botách | DR |
 opera pro děti

pá 17. 6. 19.00 Otello    premiéra  PO | JD |
 role Otello – Harold Meers / Sung Kyu Park

ne 19. 6. 19.00 Otello O3 | JD |
 role Jago – Dragutin Matić / Giorgi Mtchedlishvili

út 21. 6. 19.00 Otello    ↗ L  O1 | JD |
 role Desdemona – Jana Šrejma Kačírková / Pavla Vykopalová

25. 6.  Koncert Verdi gala – zájezd (festival Smetanova Litomyšl)

út 28. 6. 19.00 Otello    ↗ L  DV, DO | JD |
 role Cassio – Aleš Briscein / Tigran Hakobyan

čt 30. 6. 20.00 Nápoj lásky | Špilberk |
 role Nemorino – Ondřej Koplík

so 2. 7. 20.00 La bohème | Špilberk |
 role Mimi – Jana Šrejma Kačírková

→

červen(ec) 2022

Sněhurka a sedm trpaslíků

  Divadelní svět Brno
út 24. 5. 20.30 Azyl | MD |

 Kibbutz Contemporary Dance Company, Izrael

út 24. 5. 19.00 Jako břitva | DR |
 Východočeské divadlo Pardubice

st 25. 5. 18.00 Azyl | MD |
 Kibbutz Contemporary Dance Company, Izrael

st 25. 5. 20.00 Tři sestry | DR |
 Slovácké dovadlo Uherské Hradiště

čt 26. 5. 19.00 Kdo se bojí Virginie Woolfové? | MD |
 Národní divadlo Brno

čt 26. 5. 19.30 Tajný agent | DR |
 Divadlo Na zábradlí

pá 27. 5. 19.00 Střípky ženy | JD |
 TR Warszawa, Polsko

so 28. 5. 15.00 Střípky ženy | JD |
 TR Warszawa, Polsko

so 28. 5. 19.30 Vassa Železnovová | MD |
 Národní divadlo Praha

so 28. 5. 16.00 Zdeněk Adamec + Sebeobviňování | DR |
 Divadlo Na zábradlí

ne 29. 5. 20.00 Ostrov! | JD |
 Burki&com

ne 29. 5. 15.00 Ztížená možnost soustředění | DR |
 Národní divadlo Brno

 hosté
pá 20. 5. 19.00 Fachman | DR |

 divadelní spolek Frída

so 21. 5. 18.45 Lucie z Lammermooru    ↗ L  | DR |
 přímý přenos z Metropolitní opery New York

 pronájem
so 14. 5. 19.00 Shen Yun | JD |

ne 15. 5. 14.00 Shen Yun | JD |
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st 8. 6. 20.00 Kdo se bojí Virginie Woolfové?    ↗ L  | MD |

so 11. 6. 14.00 Lucerna | MD |

so 11. 6. 19.00 Chytání Vídně Č2 | DR |

ne 12. 6. 19.00 Noc bláznů    EN SUB  (Così) | MD |

po 13. 6. 19.00 Racek    ↗ L  | MD |

út 14. 6. 19.00 Hana | MD |

st 15. 6. 10.00 Hana | MD |

čt 16. 6. 17.00 Večer tříkrálový | MD |

st 22. 6. 19.00 Jak krásně jsme si žili | MD |

čt 23. 6. 10.00 Smutek sluší Elektře    veřejná generálka  | MD |

pá 24. 6. 19.00 Smutek sluší Elektře    premiéra  PČ | MD |

so 25. 6. 19.00 Smutek sluší Elektře Č3 | MD |

ne 26. 6. 17.00 Smutek sluší Elektře Č2 | MD |

út 28. 6. 19.00 Smutek sluší Elektře    ↗ L  Č1 | MD |

 hosté
ne 5. 6. 18.00 Koncert Baletní školy I. V. Psoty | JD |

ne 12. 6. 18.45 Hamlet    ↗ L  | DR |
 záznam z Metropolitní opery New York

po 27. 6. 19.00 Laco Deczi & Celula New York | MD |

st 29. 6. 19.00 Stromboli | MD |
  legendární kapela Michala Pavlíčka 
poprvé v Mahenově divadle

 balet
5. 6.  4 Elements – zájezd (Státní opera, Praha)

pá 10. 6. 11.00 Sněhurka a sedm trpaslíků | JD |
 balet pro celou rodinu

so 11. 6. 17.00 Sněhurka a sedm trpaslíků | JD |
 balet pro celou rodinu

17. 6.  4 Elements – zájezd (Maribor, Slovinsko)

po 20. 6. 18.00 Sněhurka a sedm trpaslíků | JD |
 balet pro celou rodinu

po 27. 6. 11.00 Sněhurka a sedm trpaslíků | JD |
 balet pro celou rodinu

čt 14. 7. 20.15 Romeo a Julie | Biskupský dvůr |
 balet pod širým nebem

pá 15. 7. 20.15 Romeo a Julie | Biskupský dvůr |
 balet pod širým nebem

so 16. 7. 20.15 Romeo a Julie | Biskupský dvůr |
 balet pod širým nebem

ne 17. 7. 20.15 Romeo a Julie | Biskupský dvůr |
 balet pod širým nebem

 činohra
st 1. 6. 17.00 Edison! | DR |

čt 2. 6. 12.30 Chytání Vídně    veřejná generálka  | DR |

čt 2. 6. 19.00 Improvozovna | DR |
 zadáno pro firmu

pá 3. 6. 19.00 Chytání Vídně    premiéra  PČ | DR |

so 4. 6. 19.00 Pera markýze de Sade    ↗ L  | MD |

so 4. 6. 19.00 Chytání Vídně Č3 | DR |

ne 5. 6. 10.00 Kubula a Kuba Kubikula | MD |

ne 5. 6. 17.00 Racek | MD |

ne 5. 6. 19.00 Mirandolína | DR |

po 6. 6. 19.00 Nebesa    ↗ L  | MD |

po 6. 6. 19.00 Amfitryon    ↗ L  | DR |

út 7. 6. 10.00 Nebesa | MD |

út 7. 6. 19.00 Chytání Vídně    ↗ L  Č1 | DR |

8. 6.  Doktorka – zájezd (festival Setkání Stretnutie, Zlín)
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