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Pozoruhodnou inscenaci Ja-
náčkovy opery Výlety páně
Broučkovy uvede v dnešní pre-
miéře Národní divadlo morav-
skoslezské v Ostravě. 

Jedna z nejlepších, ale málo
hraných oper Leoše Janáčka, je
inspirovaná humoristickým dvoj-

dílným románem Svatopluka Če-
cha. Nová ostravská inscenace je
zajímavá tím, že v hlavní roli bu-
dou alternovat pěvci z ciziny
a představení nastudovalo reno-
mované režisérské duo SKUTR.

„Toto dílo se na ostravské
operní jeviště vrací po dlouhých
padesáti pěti letech a jeho nastu-
dováním společně oslavíme 160.
výročí narození Leoše Janáčka
a zároveň rozšíříme naši drama-
turgickou řadu operních hitů 20.
století,“ říká dramaturg opery
Daniel Jäger.

„Myslím si, že tato opera je
zcela mimořádná nejen v kon-

textu díla Leoše Janáčka, ale také
v kontextu světového operního
repertoáru vůbec,“ dodává šéf
ostravské opery Robert Jindra.

Režisérské duo SKUTR tvoří
Martin Kukučka a Lukáš Trpi-
šovský. „Šlo nám především
o zobrazení takového everymana,
který je tak trochu sám a nešťast-
ně zamilovaný. Někdo, kým na
chvíli byl každý z nás. To je pro
nás pan Brouček. Člověk s ne-
uvěřitelnou fantazií, kterému se
ale ostatní smějí,“ říká dvojice re-
žisérů.

V roli Matěje Broučka se před-
staví německý tenorista nizo-
zemského původu Arnold Bez-
uyen, který v současné době patří
mezi výrazné a v celosvětovém
měřítku velmi oceňované inter-
prety zejména wagnerovského
a janáčkovského repertoáru. 

„Tak pozitivní, profesionální,
přátelské přijetí jsem v Ostravě
nečekal. Robert Jindra se svým
týmem mi ohromně umělecky
i lidsky s interpretací této role
pomáhá. Přestože už jsem zpíval
již v pěti Janáčkových operách,
mám až nyní konečně pocit, že
vašemu jazyku lépe rozumím. Je
krásné, když se takto dá týmově
pracovat,“ říká pěvec.

Spolu s ním bude v hlavní roli
alternovat mexický tenorista Jor-
ge Garza.

Opera zve na Výlety páně Broučkovy

Zleva Jorge Garza (Matěj Brouček,) a Václav Morys při zkoušce operní inscenace.
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Toto dílo se na 
ostravské operní 
jeviště vrací po 
padesáti pěti letech

Daniel Jäger, 
dramaturg opery


