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Jde skuteãnû o Marii, matku JeÏí‰e
Krista a její pfiíbûh vypráví evangelista
Jan. Rocková opera je z roku 1991 a pro-
‰la hudebními scénami v Nûmecku, ·v˘-
carsku, Rakousku, Itálii a na Islandu.
Hned v roce 1992 ji v Bratislavû nastu-
doval Jozef Bednárik a dosáhla 250 
repríz. Pfiesto na Hudební scénû
Mûstského divadla v Brnû je v nûãem
první. Brno je první, kde hru instalují
s Ïiv˘m orchestrem. PÛvodní instrumen-
taci pro velk˘ Ïiv˘ orchestr vytvofiil
Karel Noc. Na zkou‰kách pfiítomn˘ autor
L. Tolcsvay byl nad‰en jak orchestrem,
tak v˘kony brnûnsk˘ch hercÛ.

László Tolcsvay je v˘znamn˘ maìar-
sk˘ hudebník 20. století, ãlen skupiny
„Fonograf”. Ve spolupráci s libretisty
Péterem Müllerem a Péterem Müllerem
Sziámim vytvofiil poprockové dílo neoby-
ãejnû sugestivní a zvlá‰tní sv˘m pohle-
dem na pfiíbûh narození JeÏí‰e a úloze je-
ho matky v prÛbûhu Ïivota. Cel˘ pfiíbûh
zaãíná retrospektivou - ukfiiÏováním
a vloÏením mrtvého syna na matãin klín.
Do ztracena jdoucí divok˘ tanec davu
a jsme v zahradû se snící zamilovanou
Marií v její dívãí podobû. Zde ji pfiekvapí
zvûstování nûkolika andûlÛ, souhlasí stát
se matkou Mesiá‰e a v dal‰ím obraze uÏ
s Josefem drÏí narozené „dítû”. Je to za-
motan˘ pruh látky, aby se s ním dalo za-
tfiepat, mávnout a za ním se objeví asi de-
setilet˘ JeÏí‰. Stejné „dûti” mají i matky
pfii symbolickém vraÏdûní neviÀátek. Pak
uÏ následuje 2 000 let star˘ pfiíbûh mat-
ky, která ztrácí své dítû. Není to pfiíbûh

religiózní, tak mÛÏe ztrátu syna proÏívat
i dne‰ní matka. Na konci synovy cesty si
musí bolestnû uvûdomit, Ïe ho musí pro-
pustit. Propustit ze své péãe, nesvazovat
ho sv˘mi starostmi o nûj. Jakmile toto 
udûlá, nacházejí zase oba k sobû cestu
a Marie je klidná, vyrovnaná.

Hru reÏíruje Stano Slovák, hraje také
krátk˘ v˘stup Heroda. V‰echny hlavní ro-
le jsou alternovány a uvidíme Petra ·tûpá-
na, Du‰ana Vitázka jako vypravûãe. Mal˘
JeÏí‰ D. Urbánek nebo ·imon Zabadal,

dospûl˘ JeÏí‰ Ondfiej Studénka, Jozef
Hru‰koci. Malá Marie Elenka Juráãková,
dívãí Marie Kristína Vrecková, Andrea
Zelová. Matka Marie Radka Coufalová,
Martina Severová. Následuje skoro ‰ede-
sát dal‰ích postav vãetnû taneãníkÛ
a v‰echny pfiispívají k nádhernému vyznû-
ní této neobyãejné inscenace. Hra trvá
120 minut i s pfiestávkou. 

Krásn˘ záÏitek vám pfieje 
Naìa Parmová
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Evangelium nejen o Marii

• ruãní montáÏ kabelov˘ch svazkÛ a konektorÛ
• jednoduchá obsluha v˘robních zafiízení
• kontrola, kompletace a balení v˘robních kusÛ
• základní nástupní mzda 15.500 Kã, 

po 6 mûsících 16.000 Kã (s pfiíplatky pfies 20.000 Kã)

V¯ROBNÍ OPERÁTOR/KA

Tû‰íme se na vás:
PO - PÁ 8 -18 hod. 

SO 8 - 17 hod.
www.zerarajec.cz

516 412 774 velkoobchod
516 412 236 prodejna

Parkovi‰tû pfiímo u prodejny 
Pofiíãí 5, Blansko!

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu!

Aktuální nabídka:
- pfiísady 
- hrnkové i fiezané kvûtiny 
- slavnostní i smuteãní 

vazby 
- substráty, krmné smûsi
- balkónové kvûtiny
- hnojiva a postfiiky
- dfieviny a pûstební nádoby

V‰e za pfiíznivé ceny!

PRODEJNA KVùTIN
ZAHRADNICTVÍ BLANSKO

/SKLENÍKY/
Pofiíãí 5, Blansko


