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Po „Îenû z dfiívûj‰ka” mûly v prosinci premiéru „Îe-
ny na pokraji nervového zhroucení”, název ponûkud
del‰í, ale docela v˘stiÏn˘. Setkáváme se opût s autorem
Davidem Yazbekem (úspû‰n˘ muzikál Donaha!), kter˘
vyhledává dobré filmové komedie za pfiedlohy sv˘ch
muzikálÛ. Zvolil ‰panûlského Pedra Almodóvara, jehoÏ
film z roku 1987 byl nominován i na Oscara.

Premiéra muzikálu na Broadwayi nebyla moc úspû‰-
ná, ale pfiepracovaná hra po pûti letech dobyla lond˘n-
sk˘ West End a to i díky populární komiãce Tamsin
Greigové. V̆ borná Yazbekova hudba pfiiná‰í na scénu
prvky jazzu i rocku a ve chvílích sladkobolné romanti-
ky podbarvuje dûj ‰panûlsk˘mi rytmy s jiÏním tempe-
ramentem. Právû ‰panûlsk˘ temperament z hlediska
jednání jednotliv˘ch postav není zrovna nejbliÏ‰í na‰e-
mu naturelu. KaÏd˘ problém je provázen vá‰nûmi
a zvefiejÀování a fie‰í ho hodnû lidí.

Jednoduch˘ pfiíbûh - on opustí ji, ona má pfiítelkyni,
která je ohroÏena jím, do toho matka propu‰tûná z ner-

vového sanatoria - prostû fiada pfiíleÏitostí pro ztfie‰tûné
situace. TakÏe ona je dabingová hereãka Pepa, její mile-
nec Ivan ji opustil, zfiejmû pro jinou. Pepa zji‰Èuje, Ïe ãe-
ká dítû, proto Ivana usilovnû hledá. Najde ji ale Lucia,
první Ivanova Ïena. Tady je dobré pfiedstavit si hereãku
Markétu Sedláãkovou, pfiedstavitelku Lucie, která sv˘m
temperamentem v‰echny odzbrojuje. Pfiihrává jí
Candela v podání Sáry Milfajtové, dal‰í zhrzená Ïena.
Feministka Paulina, advokátka, IvanÛv syn Carlos s pfií-
telkyní Marisou a madridsk˘ taxikáfi jsou normálními
lidmi, ktefií pomáhají rozplést a fie‰it nastalé problémy.

Hlavní roli Pepy hraje Lucie Bergerová, Ivana Petr ·tû-
pán. Temperamentní Candelu mÛÏeme vidût v podání Sáry
Milfajtové nebo Andrey Zelové. Alternován je je‰tû taxikáfi
- Du‰an Vitázek nebo Jozef Hru‰koci. Jan BroÏek a Eli‰ka
Skálová zastupují nejmlad‰í generaci - Carlose a Marisu.
Nastudoval zku‰en˘ komediální reÏisér Stanislav Slovák. 
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Mûstskému divadlu Brno vládnou Ïeny

Hledáme spolupracovníky:
KONTROLORY 

STROJÍRENSKÉ VÝROBY S PRAXÍ
vstupní kontrola / dílenský kontrolor svařovny

práce v jedné nebo dvou 8h směnách
mzda 130 – 140 Kč / hodinu

Více informací a dal‰í volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: libuse.brablecova@lsletovice.cz

LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* od 15. bfiezna prodej rostlin, zemin, kÛry, hnojiv
a jin˘ch potfieb pro va‰i zahradu za akãní ceny

* projekce, realizace a údrÏba zahrad
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