TISKOVÁ ZPRÁVA

Kniha o Janáčkovi a Národním divadle vyšla v druhém, doplněném vydání
Jiří Zahrádka: „Divadlo nesmí býti lidu komedií“. Leoš Janáček a Národní divadlo v Brně

Tato česko-anglická kniha vyšla poprvé v roce 2012, avšak během krátké doby byla zájemci
rozebrána. Proto se Moravské zemské muzeum rozhodlo knihu vydat v novém, doplněném vydání.
Kniha Jiřího Zahrádky je pokusem o detailní zmapování vzájemných vztahů přední osobnosti světové
hudby 20. století Leoše Janáčka a nejvýznamnější divadelní instituce na Moravě, Národního divadla
v Brně. Bylo to spojení pevné a pro obě strany přínosné. Janáček nejen že zadával brněnskému
divadlu téměř všechny své operní premiéry, ale od počátku existence této instituce se pokoušel
uplatnit svůj vliv ve snaze o zvýšení její umělecké i organizační kvality a v jednom důležitém
momentu svým rozhodnutím dokonce napomohl ke vzniku výjimečně kvalitního souboru. Ve
dvacátých letech byl Janáčkovi v Brně k dispozici vynikající operní soubor, který byl schopen v
nejvyšší kvalitě nastudovat jeho hudební novinky. Kromě toho brněnské Národní divadlo
nepremiérovalo pouze skladatelovo hudebně-dramatické dílo, ale na svých symfonických koncertech
uvádělo i skladby orchestrální.
Dalším aspektem vzájemného vztahu byly Janáčkovy návštěvy operních a koncertních produkcí
Národního divadla v Brně, při kterých měl skladatel příležitost poznat novinky české i světové
hudby, jež mohly nepřímo ovlivňovat skladatelovo hudební myšlení. Vztah Janáčka k Národnímu
divadlu v Brně je vrstevnatý, odrážející aspekt umělecký, společenský, ale i politický. S činností
brněnského českého divadla byl skladatelův život úzce spjat od samého počátku, respektive od
otevření českého Národního divadla na Veveří ulici v roce 1884 (tehdy zvaného Prozatímní národní
divadlo) až do Janáčkovy smrti v roce 1928. Kniha přináší v mnohém neznámý fotografický materiál.
Kniha vyšla s přispěním Statutárního města Brna.
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