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VáÏení pfiíznivci archeologie, rádi by-
chom Vám nabídli novou publikaci
Muzea Blanenska, doprovázející stejno-
jmennou expozici Cesta do pravûku
Blanenska. Na jejích stránkách se mÛÏete
vydat proti proudu ãasu a poznat prehisto-
rii regionu. Text doplÀují ilustrace Libora

Baláka a manÏelÛ Dvorsk˘ch. Publikace
je k zakoupení na pokladnû muzea, nebo
si ji lze objednat na e-mailu info@muze-
um-blanenska.cz. Cena je 50 Kã.

S pfiáním krásn˘ch témûfi letních dnÛ 
kolektiv Muzea Blanenska
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Nová publikace
Muzea Blanenska

Leto‰ní úspû‰nou sezónu v Mûstském
divadle Brno zakonãuje hvûzdn˘ muzikál
Maury Yestona „Nine”. Není to ani dívãí
jméno, ani cokoli jiného, je to anglicky
devût. Yeston se narodil v roce 1945
a v mládí miloval Felliniho filmy, uãaro-
val mu sám reÏisér a rozhodl se pfievést je-
ho film „8 a pÛl” (Marcelo Mastroani
a Claudia Cardinale) na divadelní prkna.
V roce 1982 získal cenu za nejlep‰í pÛ-
vodní scénáfi k Nine, v roce 1997 za scé-
náfi k Titanicu a nominován byl na cenu za
Grandhotel, kter˘ uvidíme v pfií‰tí sezonû.

Federico Fellini byl filmov˘ velikán
s dvaceti filmy na svém kontû, pfiipomenu
„Silnici”(1954) nebo „Cabiriiny noci”
(1957). Jsou to syrové v˘povûdi o jedné
stránce Ïivota. ZdÛrazním, Ïe filmy jsou
ãernobílé. NeÏ plnû nastoupily filmy ba-
revné, natoãil „8 a pÛl”. V na‰em muziká-
lu je hlavní postavou italsk˘ reÏisér Guido

Contini, rozpolcen˘ muÏ kolem ãtyfiicít-
ky. Má natoãit film, ale neví si rady ani
s námûtem, s obsazením rolí, ani s kost˘-
my. Uhání ho producentka, hereãky, které
chtûjí hrát hlavní role. Jeho Ïena je stfiízli-
vá, radí jet do Benátek, odpoãnout si a ná-
pad pfiijde. Chvíli pom˘‰lí na film
s Casanovou, toãí, ale není to ono, aÏ na-
konec zjistí, Ïe toãí film o sobû. Stírají se
mu rozdíly mezi osobním a profesním Ïi-
votem, mezi pfiedstavami, vzpomínkami
a realitou a jeho Ïena ho opou‰tí. Právû
tento stav se podafiil mistrnû vyjádfiit pfied-
staviteli Guida - Petru Gazdíkovi.
Alternuje roli s Petrem ·tûpánem, spolu je
na jevi‰ti 24 Ïen, dalo by se fiíct film pfie-
váÏnû feministick˘. Jeho Ïenu Luisu hraje
Ivana VaÀková nebo Lucie Bergerová,
matku Lenka Bartol‰icová, Monika
Svûtnicová. Hudba je koláÏí krásn˘ch me-
lodií rÛzn˘ch ÏánrÛ, celkem zazní 33 pís-

ní. Za pozornost stojí úÏasná scéna
Christopha Weyerse, fie‰ící kam umístit 24
Ïen, kdyÏ mají b˘t v‰echny na scénû. Také
kam promítat filmové dotáãky, jak zvût‰it
plochu jevi‰tû smûrem vzhÛru. Chcete-li si

uÏít imaginaci, svût hudby a krásn˘ch
kost˘mÛ i Ïen, pak Nine je to pravé!

Pro Listy regionÛ napsala 
Naìa Parmová
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Muzikál „Nine”

Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

• Pokládka parket, kazet, bordur
• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

• Pokládka plovoucích podlah

Ladislav Kunc  +420 607 507 157

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* seãení trávy, údrÏba zelenû
* návrhy a realizace zahrad
* prodej okrasn˘ch rostlin

tel.: 737 475 290, 732 940 763


