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Základní  infOrmace 
O festivalu 
divadelní  svět brnO

Základní informace 
o festivalu DSB
10. ročník mezinárodního festivalu činoherního 
divadla Divadelní svět Brno se uskutečnil ve dnech 
23. – 28. 5. 2019 v těchto prostorách:

Janáčkovo divadlo
Mahenovo divadlo
Divadlo Reduta
Divadlo Husa na provázku
Sklepní scéna Divadla Husa na provázku
Alžbětínská scéna Divadla Husa na provázku
HaDivadlo
Divadlo Polárka – malá a velká scéna
Činoherní scéna Městského divadla Brno
Hudební scéna Městského divadla Brno
Divadlo Orlí
Studio Marta
Park Kraví hora
Vila Löw Beer

 
Celkový počet  
platících návštěvníků festivalu
7  017 diváků
74,62% návštěvnost

Celkový počet  
festivalových představení
56 produkcí  
z toho
27 českých produkcí
19 zahraničních produkcí
11 produkcí pro rodiny s dětmi
1 produkce upravená pro zrakově 
hendikepované obecenstvo

Celkový počet  
výkonných umělců
420 výkonných umělců a technických pracovníků

Pořadatel DSB
Národní divadlo Brno, Dvořákova 11, Brno, 657 70

Spolupořadatelé DSB
Centrum experimentálního divadla, Divadlo Polárka, 
Janáčkova akademie múzických umění,  
Městské divadlo Brno

Webové stránky DSB  
a prezentace na sociálních sítích
www.divadelnisvet.cz
https://www.facebook.com/divadelnisvet/
https://www.instagram.com/festival_dsb_2019/

Realizační tým
Ředitel festivalu: Martin Glaser (ředitel NdB)
Dramaturgická rada: Jan Cimr (Divadlo Polárka), 
Barbara Gregorová (NdB), Marek Horoščák 
(JAMU), Pavel Jurda (NdB), Karel Littera (NdB), 
Lucie Němečková (NdB), Matěj Nytra (HaDi), 
Miroslav Ondra (MdB), Martin Sládeček (DHnP), 
Jan Šotkovský (MDB)
Produkce: Jitka Lanšperková
Marketing: Eva Sedláčková
Grafická podoba festivalu: Robert V. Novák 
a Zuzana Burgrová
A realizační týmy všech spolupracujících divadel…
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Partneři  
festivalu DSB
Udělené záštity festivalu
Antonín Staněk – ministr kultury
Bohumil Šimek – hejtman Jihomoravského kraje
Markéta Vaňková – primátorka města Brna

Hlavní finanční podpora projektu
Statutární město Brno
Ministerstvo kultury
Jihomoravský kraj
Česko-německý fond budoucnosti
Společnost VARS

Spoluorganizátoři projektu
Centrum experimentálního divadla
Divadlo Polárka
Janáčkova akademie múzických umění
Městské divadlo Brno

Hlavní mediální partneři projektu
Česká televize

Mediální partneři
Mediální skupina MAFRA
Divadelní noviny
Kult
Český rozhlas

Spolupráce s festivaly
Meeting Brno
Tanec Praha
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Charakteristika 
festivalu DSB
Divadelní svět Brno je mezinárodní festival současné-
ho činoherního divadla, v programu však každoročně 
najdete i tanečně -pohybové inscenace. Festival DSB 
se koná v Brně, druhém největším městě ČR, už 10 let. 
V květnu 2020 se uskuteční jeho 11. ročník. Od roku 
2015 je z pověření města hlavním pořadatelem Národ-
ní divadlo Brno, které na festivalu celoročně spolupra-
cuje s většinou brněnských divadel, jako jsou Centrum 
experimentálního divadla (Divadlo Husa na prováz-
ku a HaDivadlo), Divadlo Polárka, Divadlo Orlí a Studio 
Marta spadající pod Janáčkovu akademii múzických 
umění a Městské divadlo Brno. Tato spolupráce brněn-
ských divadel, která se v době festivalu stávají nikoliv 
konkurenty, nýbrž partnery, a to jak na poli dramaturgic-
kém, tak i při organizaci a produkčním zajištění hostují-
cích představení, je významným a ojedinělým faktorem 
festivalu DSB. Toto spojení vytváří ideální festivalovou 
infrastrukturu, která je v naší zemi výjimečná zejména 
vyspělým technickým zázemím pro všechny typy diva-
delních produkcí. Díky takto nastavené spolupráci má 
festival k dispozici třináct typově rozličných divadel-
ních prostorů – od jednoho z největších divadel v Čes-
ku přes moderní muzikálovou scénu, klasické divadelní 
prostory až po open -air nádvoří Divadla Husa na pro-
vázku, což příznivě podporuje bohaté možnosti dra-
maturgického výběru jednotlivých představení.

Festival Divadelní svět Brno si za dobu své dosa-
vadní desetileté existence získal zásadní postavení 
mezi českými divadelními festivaly jak mezi divadelníky, 
tak i u odborné veřejnosti. Díky výrazné proměně svojí 
původní dramaturgie je v současné době vnímán jako 
důležitá kulturní událost, rovnocenná proslulým českým 
festivalům, jako jsou plzeňské Divadlo, olomoucká Flora, 
hradecké Divadlo evropských regionů atd. O vzrůstající 
kvalitě festivalu svědčí i hodnocení grantové komise 
Ministerstva kultury – od dvou nejlepších domácích festi-
valů s více než dvakrát tak delší tradicí dělí DSB na stobo-
dové hodnotící škále už jen pouhé čtyři desetiny bodu.

Dramaturgie festivalu se neomezuje pouze 
na žánr činohry, diváci mohou navštívit i produkce taneč-
ní (v roce 2019 např. CION; Requiem of Ravel’s Bolero 
či Let Me Change Your Name), pohybové (ADHD či VIP) 
a hudebně dramatické (Sons of Sissy). Po velmi pozitiv-
ních reakcích z minulých let se dramaturgové čím dál 
více zaměřují i na kvalitní výběr inscenací vhodných pro 
mládež a rodiny s dětmi. V roce 2019 se tato tendence 
zhmotnila v parku na Kraví hoře, kde vyrostlo víkendové 
centrum pro rodiny s dětmi. Celé dění bylo soustředě-
no kolem divadelního šapitó, kde se po dobu víkendu 
uskutečnilo 9 představení vhodných pro děti různých 
věkových kategorií a jejich rodiče a divadelní program 
byl doplněn zábavně vzdělávacími workshopy.
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Závěrečná 
tiskOvá Zpráva

Brno vítalo divadelníky i diváky z celého 
světa! Skončil festival Divadelní svět 
Brno 2019. 7 dní, 13 zemí, 56 představení. 
Z toho 35 zcela vyprodaných. 
Organizátoři mezinárodního festivalu 
Divadelní svět Brno, který letos proběhl 
23.– 28. května, hlásí úspěch. Jeho 
jubilejní 10. ročník nejenže představil 
řadu špičkových divadelních produkcí, 
ale setkal se také s mimořádným zájmem 
diváků, kteří přišli snít „Evropský sen“. 
Právě tak znělo téma Divadelního světa 
Brno 2019.

Během 10. ročníku mezinárodního festivalu Divadel-
ní svět Brno s tématem „Evropský sen“ zhlédli diváci 
v průběhu sedmi dnů 56 představení. O žánrově pes-
trou přehlídku, jejíž rozsah sahal od činohry po pohy-
bové divadlo či od klasických her po alternativní per-
formance, se postaraly divadelní soubory z Česka, 
Slovenska, Belgie, Francie, Jihoafrické republiky, Již-
ní Koreje, Komorských ostrovů, Madagaskaru, Marti-
niku, Německa, Norska, Polska a Slovinska.

„Festival DSB našel nejenom svůj smysl, ale 
hlavně svého diváka. Není pro divadelního ředitele větší 
radosti, než když zhlédne skvělé představení v zapl-
něném sále a sdílí společně s publikem silný divadelní 
zážitek. Je skvělé, že naprostou většinu našeho publika 
tvoří takzvaní běžní diváci a že čím dál více z nich si vy-
bere z festivalové nabídky více než jedno představení. 
Mít povědomí o kontextu současné domácí i zahraniční 
divadelní tvorby je určitě inspirací nejen pro brněnské 
divadelníky, ale i pro publikum,“ říká ředitel festivalu 
Martin Glaser.

Programová linie festivalu, jejíž hlavní téma neslo 
název „Evropský sen“, přinesla mimo jiné dvě předsta-
vení inscenace Francuzi varšavského Teatru Nowego 
v adaptaci a režii hvězdy evropského divadla Krzysztofa 
Warlikowského, které se staly impozantním uměleckým 
vyvrcholením celého festivalu.

Programová linie „Evropa mimo Evropu“ byla v kon-
textu českého divadla rovněž zcela mimořádnou událostí. 
Nabídla divadelní tvorbu Národního divadla na Martiniku – 
Tropique Atrium, taneční představení umělců z Mada-
gaskaru a představení i koncert z Komorských ostrovů. 
U všech představení v této linii probíhaly lektorské úvody 
a diskuze, další z novinek letošního ročníku.

Zvlášť bohatá byla v letošním roce linie pro rodiny 
s dětmi, pro něž bylo určeno hned 16 představení, které se 
odehrály v divadle Polárka a v šapitó na Kraví hoře. Do di-
vadla mohli zavítat rodiče s těmi úplně nejmenšími dětmi 
stejně jako děti školou povinné či teenageři na prahu do-
spělosti. V rámci programu pro děti na festivalový víkend 
připravili divadelní lektoři z Malého divadla z Českých 
Budějovic, hradeckého Draku a brněnské Polárky dopro-
vodný program, který volně navázal na „evropské“ téma 
letošního ročníku festivalu Divadelní svět Brno. V šapitó 
a jeho okolí se děti seznámily s divadelními kulturami jed-
notlivých evropských zemí, hravou formou si vyzkoušely 
nejrůznější žánry od antického dramatu přes jarmareční 
commedii dell’ arte a klauniádu až po pohybové divadlo.

Skandinávský dům připravil po výjimečném před-
stavení Ibsenovy Heddy Gablerové debatu s režisérkou 
a představitelkou hlavní role Juni Dahr a nordistkou Karo-
línou Stehlíkovou. Poprvé v Brně zazněl Ibsen v originále 
a představení bylo speciálně upravené a adaptované 
na prostory vily Löw Beer.

Téměř 75% návštěvnost a třicet pět zcela vypro-
daných představení dokazuje, že dramaturgická rada 
festivalu sestavila program letošního ročníku skutečně 
z toho nejzajímavějšího, co lze na současných – nejen 
evropských – scénách vidět. Divadelní svět Brno 2019 na-
vštívilo 7 017 diváků, kteří svým zájmem potvrdili, že festi-
val je již neoddělitelnou součástí brněnské kulturní scény 
s pevným místem na středoevropské kulturní mapě.

Divadelní svět Brno po svém desátém ročníku už 
beze všech pochyb patří k našim prestižním divadelním 
festivalům. Těží jak z výhodné polohy města Brna, tak 
z unikátní spolupráce brněnských divadel – Národního 
divadla Brno, Divadla Husa na provázku, HaDivadla, Měst-
ského divadla Brno, Divadla Polárka a obou scén JAMU.
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Významní tvůrci 
a diskuze
Každoroční snahou organizátorů festivalu jsou také 
lektorské úvody a diskuze po představeních. Le-
tos byly lektorskými úvody a diskuzemi obohace-
ny skromnější dramaturgické linie – autorský profil 
Tomáše Dianišky a představení v rámci linky Evropa 
mimo Evropu. Poslední jmenovaná linie seznamova-
la diváky s představeními ze zemí s evropskými ko-
řeny jako Martinik (francouzský ostrov v Karibiku) či 
Komorské ostrovy.

Skandinávský dům připravil po zahajovacím před-
stavení Ibsenovy Heddy Gablerové v Löw Beerově vile 
debatu s režisérkou a představitelkou hlavní role Juni 
Dahr a nordistkou Karolínou Stehlíkovou. Bylo to totiž 
poprvé, kdy v Brně zazněl Ibsen v originále.

Mezi nejvýznamnější jména, která DSB letos 
do Brna přivezla buď osobně nebo prostřednictvím je-
jich inscenací, patří bezpochyby polský režisér Kryzstof 
Warlikowski (Francuzi), o jehož přítomnost se organizá-
toři festivalu snažili do poslední chvíle, dále je to norská 
herečka a režisérka Juni Dahr (Hedda Gabler på Vila 
Löw Beer), polský Jan Klata (Faust), německo -izraelská 
režisérka Yael Ronen (Roma Armee), Belgičanka Marie-
ke Dermul a další.

Programové linie
Evropský sen
Tato dramaturgická linie v sobě sdružovala ty z hle-
diska kvality uměleckého záměru, zpracování, tématu, 
předávaného poselství a výsledného dopadu na divá-
ka nejvýraznější inscenace z celého světa. Jedná se 
o inscenace vyjadřující různé přístupy k evropským té-
matům dneška, minulosti i budoucnosti.
Roma Armee (Maxim Gorki Theatre, Německo)
Francuzi (Nowy Teater, Polsko)
Press Paradox (8lidí, ČR)
Dánská občanská válka 2018-24 (Divadlo v Dlouhé, ČR)
Mea Culpa (Švestkový dvůr a Divadlo Continuo, ČR/
Švýcarsko)
European Citizen Pop Songs (Marieke Dermul, Belgie)

Sons of Sissy (Hiros, Belgie)
Americký cisár (Štúdio 12, Slovensko)
Andělé v Americe (Městská divadla pražská, ČR)

Evropa mimo Evropu
Linie rozšiřující motto festivalu Evropský sen za hrani-
ce nejstaršího kontinentu – prostřednictvím taneční-
ho sóla Metamorphoses Judith Olivie Manantenasoy 
se dostáváme na Madagaskar. Toto sólo bylo v rámci 
komponovaného tanečního večera doplněno dvěma 
vystoupeními z produkce ART & FACT (sólo Retour 
a Salut mon frere), která nás vzala na jediný evropský 
ostrov v Karibském moři, francouzský Martinik. Sou-
částí linie bylo také hudební vystoupení Mwezi WaQ 
Soeufa Elbadawiho z Komorských ostrovů, ten vystu-
puje s formací složenou z prvotřídních hráčů z Ko-
mor, Madagaskaru, Guyany a Francie a v roce 2018 se 
stali objevem roku prestižní Academie Charles Cros 
ve Francii. Celou linii završilo komorní činoherní před-
stavení Suzanne Cesaire, Fontanie Solaire z produkce 
Tropique Atrium, taktéž z Martiniku.

Taneční a pohybové divadlo
Po loňském úspěchu mohli diváci zhlédnout další vir-
tuózní korejské představení úspěšné choreograf-
ky Eun -Me Ahn s názvem Let Me Change Your Name, 
z české produkce nabídl DSB nejnovější inscenace 
oblíbeného souboru Cirk La Putyka ADHD či oceňo-
vané představení VIP Radima Vizváryho.

Vrcholem pohybových produkcí pak bylo vystou-
pení jednoho z nejvýraznějších afrických tanečních 
souborů Vuyani Dance Theater z JAR s inscenací CION: 
Requiem of the Ravel’s Bolero. Choreograf Gregory 
Maqoma zavedl diváky do světa, kde život a smrt mají 
k sobě nejblíže.

Profil r. Tomáše Dianišky
Dianiška je současným autorským fenoménem – byť 
může být pro leckoho kontroverzní odmítáním umě-
leckých stylizací a svojí ambicí pouze bavit. V součas-
nosti se po celé republice hraje celkem 12 jeho her 
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v mnoha různých divadlech a festival DSB nabídl cel-
kem tři z nich – jeho debut Atomová kočička (DFXŠ Li-
berec), nejnovější počin Den závislosti (Divadlo LETÍ) 
a nejlépe hodnocené Mlčení bobříků (Divadlo pod 
Palmovkou).

Profil r. Šimona Spišáka 
Festival DSB také nabídl tři zpracování klasických po-
hádek Hanse Christiana Andersena – Malá morská 
víla (Bratislavské bábkové divadlo), Cisárove nové šaty 
(Nové divadlo Nitra) a Škaredé káčatko (Bábkové di-
vadlo Žilina). Za všemi stojí jako režisér a především 
výrazný interpret Šimon Spišák. Absolvent pražské 
„Alterny“, Katedry alternativního a loutkového divadla 
na DAMU v Praze, stihl za několik málo let zanechat 
již zcela zřetelnou stopu v (nejen) slovenském divadle 
pro děti. Z plejády možných přístupů k dětskému di-
vákovi volí cestu velmi otevřené komunikace – zatím-
co mainstream dětského divadla staví na (mnohdy po-
chybné) iluzi, vytvoření „pohádkového světa“, do nějž 
se má dětský divák propadnout, Spišák v každém mo-
mentu pohádky připomíná dětem, že to, na co se díva-
jí, je „jen“ divadlo.

Doprovodný
program
Festival Divadelní svět Brno zahájila svým site -specific 
představením Heddy Gablerové norská herečka a di-
vadelní režisérka Juni Dahr. Představení se odehrá-
lo v malebném prostředí brněnské vily Löw -Beer. 
Všechna tři představení byla vyprodána. Festival ten-
týž den také zahájila diskuze s Denisou Nečasovou 
s názvem Včera, dnes a zítra. Ženy v Evropě. Tato dis-
kuze byla součástí uvedení francouzského zpracová-
ní Ouředníkovy knihy Europeana v režii Francouzky 
Sarah Lecarpentier. Společně s diskuzí a představe-
ním byla také ve foyer HaDivadla instalována výstava 
fotografií z cest po Evropě, pořízených francouzským 

fotografem Stephanem Nawratem. Výstava nesla ná-
zev Evropa dnes.

Každoroční snahou organizátorů festivalu jsou 
také lektorské úvody a diskuze po představeních. Letos 
byly lektorskými úvody a diskuzemi obohaceny přede-
vším skromnější dramaturgické linie – autorský profil To-
máše Dianišky a představení v rámci linky Evropa mimo 
Evropu. Poslední jmenovaná linie seznamovala diváky 
s divadlem ze zemí s evropskými kořeny jako Martinik 
(francouzský ostrov v Karibiku) či Komorské ostrovy.

Skandinávský dům připravil po zahajovacím před-
stavení Ibsenovy Heddy Gablerové v Löw Beerově vile 
debatu s režisérkou a představitelkou hlavní role Juni 
Dahr a nordistkou Karolínou Stehlíkovou. Bylo to totiž 
poprvé, kdy v Brně zazněl Ibsen v originále.

I desátý ročník doplňoval doprovodný program 
v podobě festivalových prohlídek divadelních budov či 
diskuzí na téma Evropský sen.

Dětský program
Jak už bylo zmíněno, festival DSB věnuje stále více 
prostoru programu pro rodiny s dětmi. Letošní dětské 
centrum bylo umístěno v parku na Kraví hoře. Celkem 
9 představení pro různé věkové kategorie doplňo-
val doprovodný zábavně vzdělávací program na téma 
Evropský sen. Kolem šapitó vzniklo celkem 6 stano-
višť, z nichž každé reprezentovalo jinou evropskou 
zemi a její divadelní tradici. Děti od 0 do 15 let tak měly 
možnost si na vlastní kůži vyzkoušet, jak se dělá di-
vadlo v různých evropských zemích – učily se umění 
vyprávění po vzoru Norů, zkoušely si italskou come-
dii dell’arte, antická dramata v Athénách, francouzské 
pohybové divadlo, slovinské loutkoherectví či britská 
shakespearovská dramata a další. Tento doprovodný 
program připravili lektoři ze tří českých divadel – hra-
deckého DRAKu, Českobudějovického divadla a br-
něnského Divadla Polárka.

Přímo v divadelním stanu se uskutečnily 3 reprízy 
hradeckého Fausta a dále představení Pulcinella či Happy 
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Bones slovinského loutkoherce Matija Solceho, Pičus 
není kretén a Frutti di mare z dílny divadelního spolku 
Anička a letadýlko a pražské Studio Damúza uvedlo 
svoji inscenaci Momotaró. Další představení vhodná 
pro rodiče s dětmi hostilo Divadlo Polárka, kde vystoupil 
Radim Vizváry se svým Pejprbójem a dále dvě sloven-
ská divadla – Nové divadlo Nytra přivezlo Cisárove nové 
šaty a Bábkové divadlo Bratislava přijelo s Malou mor-
skou vílou. Původně dojednané představení Škaredé 
káčatko bylo kvůli zranění jednoho z hlavních představi-
telů zrušeno.

DSB nabídlo i další rodinná představení jako Kde 
domov můj plzeňského Divadla Alfa, Čarodějův učeň 
z Činoheráku v Ústí nad Labem a v neposlední řadě také 
oceňovanou inscenaci Bílý tesák z hradeckého divadla 
DRAK.
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prOgram festivalu 
dsb 2O19

22. 5.  S T ř E D a  preview 

Visjoner Teater  (Norsko) 
HEDDa GaBlER På Vila löW BEER
Löw-Beerova vila, 19 h

23. 5.  č T V R T E k 
Studio Damúza  Praha
MOMEnT!
Divadlo Polárka, velká scéna, 14 a 15.30 h

Visjoner Teater  (Norsko)  
HEDDa GaBlER På Vila löW BEER
Löw-Beerova vila   16 a 19 h

Marieke Dermul  (Belgie)
EUROPEan CiTiZEn POPSOnG
HaDivadlo  17.30 h

SnG Drama ljubljana  (Slovinsko)
EMilia GalOTTi
Městské divadlo Brno, hudební scéna, 19 h

Divadlo v Dlouhé  Praha
ÉlEkTRa
Divadlo Reduta, 19 h

Jihočeské divadlo  České Budějovice
POkOUŠEní
Městské divadlo Brno, činoherní scéna, 19 h

Divadlo letí  Praha
DEn ZáViSlOSTi
Divadlo Husa na provázku, 20 h

24. 5.  P áT E k
Studio Damúza  Praha
MOMEnT!
Divadlo Polárka, velká scéna 14 a 15.30 h

Divadlo Drak  Hradec Králové
FaUST
Kraví hora, šapitó, 17.30 h

Wariot ideal Praha
HlUBiny
HaDivadlo, 17.30 h 

accademia Teatro Dimitri  (Burkina Faso) 
Divadlo Continuo, Švestkový Dvůr  Malovice
MEa CUlPa
Městské divadlo Brno, činoherní scéna, 19.30 h

Divadlo F. X. Šaldy  Liberec
aTOMOVá kOčička
Divadlo Reduta, 20 h 

25. 5.  S O B O Ta
Radim Vizváry  Praha
PEJPRBóJ
Divadlo Polárka, malá scéna, 10 a 15.30 h

Divadlo Drak Hradec Králové
FaUST
Kraví hora, šapitó, 10.30 a 14 h

Vuyani Dance Theatre  (JAR)
CiOn: REqUiEM OF RaVEl’S BOlERO
Mahenovo divadlo, 14 a 19 h

Compagnie Rêvages  (Francie)
EUROPEana
HaDivadlo, 16 h

Divadlo alfa  Plzeň
kDE DOMOV MůJ?
Městské divadlo Brno, činoherní scéna, 18 h 

nové divadlo v nitre  (Slovensko)
CiSáROVE nOVÉ ŠaTy
Divadlo Polárka, velká scéna, 14 h

Cirk la Putyka  Praha
aDHD
Mětské divadlo, hudební scéna, 18 h

ara art  Praha
…a  ZaSE JSME SPali PinDRal
Divadlo na Orlí, 18 h

anička a letadýlko  Praha
PičUS nEní kRETÉn
Kraví hora, šapitó, 19.30 h

Štúdio 12 a Divadlo Pôtoň  (Slovensko)
aMERiCký CiSáR
Divadlo Husa na provázku, 20 h

8 lidí  Praha
PRESS PaRaDOX
Divadlo Reduta, 20.30 h

26. 5.  n E D ě l E
Studio Damúza  Praha
MOMOTaRó
Kraví hora, šapitó, 9.30 h

Teatro Matita  (Slovinsko)
PUlCinElla
Kraví hora, šapitó, 11.30 h

Divadlo pod Palmovkou  Praha
MlčEní BOBříků
Divadlo na Orlí, 15 h
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činoherní studio Ústí nad labem
čaRODěJůV UčEŇ
Divadlo Reduta, 15 h

anička a letadýlko  Praha
FRUTTi Di MaRE
Kraví hora, šapitó, 15.30 h

Radim Vizváry  Praha
ViP
HaDivadlo, 16 h

Bratislavské bábkové divadlo  (Slovensko) 
Malá MORSká Víla
Divadlo Polárka, velká scéna, 17.30 h

Cirk la Putyka  Praha
aDHD
Městské divadlo Brno, hudební scéna, 18 h

nowy Teatr  (Polsko)
FRanCUZi
Janáčkovo divadlo, 18 h

Divadlo pod Palmovkou  Praha
FaUST
Mahenovo divadlo, 19.30 h

Teatro Matita  (Slovinsko)
HaPPy BOnES
Kraví hora, šapitó, 20 h

27. 5.  P O n D ě l í
Divadelní spolek Jedl  Praha
SOUkROMÉ ROZHOVORy
Divadlo Husa na provázku, sklepní scéna,  
15.30 a 20.30 h

Bábkové divadlo Žilina (Slovensko)
ŠkaREDÉ káčaTkO
Divadlo Polárka, velká scéna, 17.30 h

nowy Teatr  (Polsko)
FRanCUZi
Janáčkovo divadlo, 18 h

Městská divadla pražská  Praha
anDělÉ V  aMERiCE
Městské divadlo, činoherní scéna, 18 h

Simon Mayer  (Belgie)
SOnS OF SiSSy
Divadlo Husa na provázku, 18 h

Divadlo Víti Marčíka  Hluboká nad Vltavou
laByRinT SVěTa
Kraví hora, šapitó. 19.30 h

Divadlo na zábradlí  Praha
DánSká OBčanSká Válka 2018–24
Studio Marta, 19.30 h

art& Fact  (Martinik),
Judith Olivia Manantenasoa  (Madagaskar)
TanEční VEčER
EVROPa MiMO EVROPU
Salut mon frère (Buď zdráv, bratře),
Métamorphose (Proměna), Retour (Návrat)  
Divadlo Reduta, 20 h

28. 5.  Ú T E R ý
komorní scéna aréna  Ostrava
ZaBiJák JOE
Divadlo Reduta, 17.30 h

Divadlo Drak  Hradec Králové
Bílý TESák
Městské divadlo Brno, činoherní scéna, 18 h

Tropiques atrium,
Scène nationale de Martinique  (Martinik)
SUZannE CESaiRE,
FOnTainE SOlaiRE
Divadlo na Orlí, 18 h

Maxim Gorki Theater  (Německo)
ROMa aRMEE
Mahenovo divadlo, 19 h

Slovenské národní divadlo  (Slovensko)
PRED ZáPaDOM Slnka
Divadlo Husa na provázku, 19.30 h

Eun-Me ahn  (Jižní Korea)
lET ME CHanGE yOUR naME
Městské divadlo, hudební scéna, 20 h

Billkiss  (Francie), Washko ink.,
Muzdalifa House  (Komorské ostrovy) 
MWEZi Waq.
ZPěVy lUny a naDěJE
Divadlo Husa na provázku,
alžbětinská scéna, 21.15 h
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statistické 
údaje

Počet produkcí  
v hlavním programu
Festival se snaží udržet vysoký standard počtu za-
hraničních produkcí, které v současné době početně 
překonávají představení českých souborů (jsou sem 
započítána i představení ze Slovenska a představení 
taneční, která nevyžadují titulkování a nepodléhají ja-
zykové bariéře). Díky tomu, že jsou činoherní cizoja-
zyčné inscenace opatřovány českými titulky, zvyšuje 
se i jejich pozitivní přijetí diváky – divácký ohlas za-
znamenala německá inscenace Roma Armee (Maxim 
Gorki Theater) i polská inscenace Francuzi Kryzstofa 
Warlikowského (Nowy Teater).

Vývoj počtu českých a zahraničních produkcí

26

33

56
58

35
38

41

13

5

18 17
14

22
25

Zahraniční produkce České produkce Celkem

20142013 2015 2016 2017 2018 2019

13

28
32

36

2121
23

20142013 2015 2016 2017 2018 201920142013 2015 2016 2017 2018 2019
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4 800

8 900

7 207 7 237

5 810

7 017

6 515

Platící návštěvníci DSB

Platící návštěvníci –  
hlavní program
V letošním roce festival DSB nabídl divákům celkovou 
kapacitu 9 404 míst a zaznamenal návštěvnost téměř 
75 % a více jak polovina programu, tedy celkem 
35 představení bylo vyprodáno. Oproti loňskému 
roku se jedná o přímo úměrný nárůst počtu diváků 
vzhledem k nabízené kapacitě. Vzhledem k dlouhodo-
bějšímu měřítku se díky otevření zrekonstruovaného 
Janáčkova divadla vrací zpět k 7 000 diváků a hodlá 
v dalších letech mířit výše.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019DSB
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2015 2016 2017 2018 2019

Kapacita  (počet nabízených sedadel) 10 763 11 679 9 522 7 273 9 404

Platící návštěvníci 7 207 6 515 7 327 5 810 7 017

Návštěvnost festivalu  (v %) 67 55,8 76,95 79,88 74,62

návštěvnost  
festivalu DSB
V letošním roce nabídl festival divákům 56 produkcí. 
Z nich byla více jako polovina (tedy 35 představení) 
zcela vyprodána a počet diváků se vyrovnal nejvyšším 
číslům návštěvnosti z minulosti.

Průměrná návštěvnost jednotlivých 
představení a celková návštěvnost festivalu 
DSB za roky 2015–2019

Porovnání počtu produkcí  
ve vztahu k počtu návštěvníků

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Počet platících diváků  (v tis.) 4,9 8,9 7,2 6,5 7,3 5,8 7

Rozpočet  (v mil. Kč) 11,2 10,8 9,9 11 11,8 12 14,5

Počet produkcí 26 33 41 38 35 58 56
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Příspěvek Ministerstva 
kultury čR na festival DSB
Rozpočet festivalu roste především díky zvyšující 
se úspěšnosti v grantovém řízení MK ČR. Tento pří-
spěvek umožňuje festivalu další rozvoj. Trend ply-
noucí z tohoto grafu je dalším dokladem narůstající 
kvality festivalu.

Vývoj příspěvku Mk čR v mil. kč

0 0

0,25

1,8
2

3,9

1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019DSB
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festivalOvé 
Ohlasy

Tisk
kaM v Brně za kulturou
DIVADELNÍ SVěT BRNO 2019, O DůVOD VÍC, 
PROČ BýT NA BRNO HRDý
Prestižní a divácky oblíbený festival Divadelní svět Brno 
letos v termínu 23.–28. května vstoupí do svého jubilejní-
ho desátého ročníku. A slavit bude ve velkém! Organizá-
toři do Brna přivezou více než padesát pozoruhodných 
představení z celého světa, zastřešených atraktivním té-
matem Evropský sen! Motto letošního festivalu je přitom 
jednoduché a nečekaně provokativní zároveň: Vítejte!

Šalina
VEN ZA HRANICE – A PŘECE ZůSTAT V BRNě
FESTIVAL DIVADELNÍ SVěT 2019 PŘICHáZÍ
Česko, Slovensko, Belgie, Jihoafrická republika, Jižní Ko-
rea, Komorské ostrovy, Madagaskar, Martinik, Německo, 
Norsko, Polsko… Krajina domova, blízcí sousedé i exo-
tické dálky. Prestižní a divácky oblíbený festival Divadel-
ní svět Brno letos v termínu 23.–28. května 2019 vstou-
pí do svého jubilejního desátého ročníku. A slavit bude 
ve velkém! Organizátoři letos lákají na více než padesát 
pozoruhodných představení z celého světa i na atraktivní 
téma, které zní: Evropský sen. Rozsáhlý festivalový pro-
gram bude rozdělen do několika linií, díky nimž si na své 
přijdou diváci všech generací.

Televize
Medializace v české televizi  
(generální mediální partner)
Ve dnech 26. a 30. dubna a 3., 6., 10., 15. května 2019 
probíhalo vysílání video spotu festivalu vždy  
po skončení Událostí v regionech na ČT1.

Ve vysílání Dobrého rána:
17. kalendářní týden 2×, 19. kalendářní týden 2×

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-

dobre -rano/319291310020047/

video/697303,697314

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-

-v-regionech -brno/319281381990523-udalosti -v-regionech/

obsah/698080-divadelni -svet -brno

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti -v-

kulture/219411000120523 (2:55 ve videu)

https://tvbrno1.cz/zpravy/jihomoravsky/brno/38/

divadelni -svet -brno -odhaluje -program -festivalu

Rozhlas
https://plus.rozhlas.cz/

host-martin-glaser-reditel-narodniho-divadla-brno-7943841

https://www.brnozurnal.cz/z-kultury/

mimoradne-prestizni-divadelni-festival-tesne-pred-startem
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Online
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihomoravsky-kraj/brno-mes-

to/5153-54952-festival-divadelni-svet-brno-vstoupi-do-jubilejniho-

-10-rocniku-.html

https://www.tanecniaktuality.cz/recenze/

evropa-mimo-evropu-bourani-predsudku-a-klise

http://www.odivadle.cz/jeviste/o-divadle/

divadelni-svet-brno-slavi-deset-let-a-sni-evropsky-sen/

https://eurozpravy.cz/kultura/divadlo/259035-divadelni-svet-brno-

-jihoceske-divadlo-se-pustila-do-havlovo-pokouseni-a-je-to-pec-

ka/

https://eurozpravy.cz/kultura/divadlo/256293-festival-divadelni-

-svet-brno-laka-na-vice-nez-50-predstaveni-sestavili-jsme-tipy-z-

-nichz-si-zarucene-vyberete/

http://www.skandinavskydum.cz/

divadelni-vecery-s-festivalem-divadelni-svet-brno-2/

https://www.lidovky.cz/kultura/evropa-ztracena-a-prezrana-fran-

cuzi-jsou-plni-uzasne-promenlivych-a-charismatickych-hercu.

A190605_144936_ln_kultura_jto

https://www.novinky.cz/kultura/clanek/

divadelni-svet-brno-slavi-deset-let-40284077

https://www.gotobrno.cz/akce/divadelni-svet-brno/

http://www.brno-stred.cz/calendar/

detsky-program-v-ramci-festivalu-divadelni-svet-brno

https://eurozpravy.cz/kultura/divadlo/259461-brno-vitalo-diva-

delniky-i-divaky-z-celeho-sveta-skoncil-festival-divadelni-svet-br-

no-2019/

https://www.divadelni-noviny.cz/divadelni-svet-brno-slavi-deset-let

https://www.brnenskadrbna.cz/zpravy/kultura/13754-divadelni-

-svet-brno-letos-oslavi-jubilejni-10-rocnik-zlevnene-vstupenky-

-jsou-v-prodeji-jen-do-nedele.html

https://www.kamsdetmi.com/detail.html?id=81985

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-

-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/

divadlo-drak-miri-na-festival-divadelni-svet-brno-307088/

https://www.polskyinstitut.cz/program/

divadelni-svet-brno-francuzi-krzysztofa-warlikowskeho

http://www.mestohudby.cz/poradatel/divadelni-svet-brno

https://goout.net/cs/festivaly/divadelni-svet-brno-2019/

yfxae/+xtcvl/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadeln%C3%AD_svět_Brno

http://moravskehospodarstvi.cz/article/kultura-a-zabava/

divadelni-svet-brno-za-ucasti-umelcu-z-jar-ci-madagaskaru/

https://www.szkolkapolska.cz/divadelni-svet-brno/

http://www.ccrjm.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/

divadelni-svet-se-opet-chysta-do-brna/

https://brnensky.denik.cz/kultura_region/dalsi-divadelni-svet-zaci-

na-soudni-spor-z-lonska-pokracuje-20190522.html

https://brnensky.denik.cz/kultura_region/vitejte-sloganem-nechce-

me-provokovat-extremisty-rika-reditel-festivalu-glaser-20190503.

html

https://ticbrno.cz/kam-v-brne/z-obsahu/

divadelni-svet-brno-2019-2019

https://www.expats.cz/entertainment/event/

divadelni-svet-brno-2019-pzooc/4626748
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http://www.kdykde.cz/calendar/

kdykde/2168753-festivalu-divadelni-svet-brno-2019

https://www.novinykraje.cz/jihomoravsky/2019/03/21/jubilejni-diva-

delni-svet-brno-nabizi-tema-vitejte-v-soucasne-evrope/

http://nadivadlo.blogspot.com/2019/05/mikulka-divadelni-svet-br-

no-sobota.html

http://kult.cz/divadlo-kino-hudba/detail/308413

https://www.divadelni-noviny.cz/mudrovani-nad-dsb-2019-no-1

https://www.divadelni-noviny.cz/mudrovani-nad-dsb-2019-no-2

https://www.divadelni-noviny.cz/mudrovani-nad-dsb-2019-no-3

https://www.divadelni-noviny.cz/mudrovani-nad-dsb-2019-no-4

https://www.divadelni-noviny.cz/mudrovani-nad-dsb-2019-no-5

https://www.divadelni-noviny.cz/mudrovani-nad-dsb-2019-no-6

https://www.divadelni-noviny.cz/mudrovani-nad-dsb-2019-no-7

https://www.divadelni-noviny.cz/mudrovani-nad-dsb-2019-no-8

https://www.divadelni-noviny.cz/mudrovani-nad-dsb-2019-no-9

https://www.divadelni-noviny.cz/mudrovani-nad-dsb-2019-no-10

https://www.divadelni-noviny.cz/mudrovani-nad-dsb-2019-no-11

https://www.divadelni-noviny.cz/mudrovani-nad-dsb-2019-no-12

https://www.divadelni-noviny.cz/mudrovani-nad-dsb-2019-no-13

https://www.divadelni-noviny.cz/mudrovani-nad-dsb-2019-no-14
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cílOvá  
skupina

Projekt byl určen nejen odborné veřejnosti, ale pře-
devším veškerému kulturnímu publiku se zájmem 
o divadlo – činoherní a tanečně pohybový žánr. Širo-
ká škála nabídky představení poskytla bohatý výběr 
nejen pro úplně nejmenší diváky, respektive rodi-
ny s dětmi (například představení Moment! v prove-
dení Studia Damúza Praha bylo určeno pro diváky 
od 0 let), ale i pro mládež ze základních a středních 
škol až po dospělé diváky.

Přínos projektu pro cílovou skupinu a obor
Důležitý přínos festivalu spočívá mimo jiné ve vzdělá-
vacím aspektu, ve vedení mladých lidí k porozumění 
umění a rozvoji jejich osobnosti. Vzhledem k omezené 
kulturní mobilitě domácího publika má festival klíčový 
význam i jako akce ryze lokálního charakteru. Obecně 
se nedá předpokládat, že by Brňané masově cesto-
vali za poznáváním současných inscenačních trendů 
na příbuzné festivaly v Plzni, Hradci Králové nebo Pra-
ze natož do evropských zemí či zámoří. Kulturní publi-
kum tak má možnost sledovat to nejaktuálnější a nej-
hodnotnější, co se na domácí či zahraniční divadelní 
scéně odehrává.

S vytrvalou snahou o dosažení evropských kva-
litativních standardů festival Divadelní svět Brno při-
spívá v dlouhodobém hledisku ke kultivaci publika 
a vede tak ke zvyšování nároků kladených na domácí 
uměleckou scénu.
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realiZační  
t ým

ředitel  
festivalu
Mga. Martin Glaser
Po absolvování DAMU založil generační Divadlo 
na prahu a působil v Jihočeském divadle jako kmeno-
vý režisér a následně jako umělecký šéf činoherního 
souboru. Za své inscenace získal četná ocenění jako 
například Cenu Josefa Balvína za inscenaci Arabské 
noci a další. Od roku 2013 působí jako ředitel třísoubo-
rového Národního divadla Brno. Ředitelskou pozici za-
stupuje také u operního festivalu Janáček Brno, který 
v roce 2019 získal prestižní ocenění za nejlepší festival 
Opera Awards, a festivalu Divadelní svět Brno. Sou-
časně pro NdB také režíruje činohru, operu i balet.

Dramaturgická  
rada
Jan Cimr 
je umělecký šéf Divadla Polárka, vystudoval JAMU 
a působil taktéž ve Vídni.

Barbara Gregorová 
je kmenová dramaturgyně činohry NdB, jako nordist-
ka spolupracuje také se Skandinávským domem. Jako 
dramaturgyně působila také v Divadle Husa na pro-
vázku a na několika menších divadelních festivalech.

Marek Horoščák 
je kmenovým pedagogem na JAMU, vede Ateliér režie 
a dramaturgie Josefa Kovalčuka.

Pavel Jurda 
je divadelní dramaturg, filmový režisér a scenárista. 
Působil jako kmenový dramaturg Ndb, dlouhodobě 
spolupracuje s Českou televizí.

Karel Littera
je tanečník a kmenový dramaturg Baletu NdB, v letech 
2005–2007 zastával také pozici uměleckého šéfa Ba-
letu NdB.

Lucie Němečková
je kmenová dramaturgyně NdB, publicistka a překla-
datelka. Zároveň působí jako ředitelka festivalů Tvůrčí 
Afrika a Nad Prahou půlměsíc. Dlouhodobě se podí-
lela na programu Mezinárodního festivalu Divadlo ev-
ropských regionů v Hradci Králové.

Matěj Nytra
je kmenovým dramaturgem brněnského HaDiva-
dla. Nyní dokončuje studium divadelní dramaturgie 
na JAMU. Působí také jako filmový publicista a festiva-
lový dramaturg.

Miroslav Ondra
 je kmenovým dramaturgem Městského divadla Brno 
se zkušenostmi z Městského divadla Zlín, spoluzaklá-
dal brněnský soubor Buranteatr, působí jako pedagog 
muzikálového herectví na JAMU.

Martin Sládeček
je překladatelem a kmenovým dramaturgem Divadla 
Husa na provázku, předtím spolupracoval s Národním 
divadlem Brno, vystudoval JAMU.

Jan Šotkovský
je kmenovým dramaturgem Městského divadla Brno, 
dramaturgicky spolupracuje s Buranteatrem a příleži-
tostně překládá z polštiny a angličtiny.
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Produkce
Jitka Lanšperková
Několik let spolupracovala s jedním z největším festi-
valů dokumentárních filmů v Evropě – MFDF Ji.hlava. 
V letech 2015–2019 byla editorkou žurnálu pro doku-
mentární film dok.revue. Nyní je programovou ředitel-
kou festivalu studentské tvorby START FILM v Bys-
třici nad Pernštejnem a produkční festivalu Divadelní 
svět Brno.

Marketing
Eva Sedláčková
Pracovala v marketingové agentuře jako projektový 
manažer zakázek v online marketingu. Prošla řadou 
certifikovaných kurzů a školení společností Google, 
Facebook a Sklik. Nyní má na starosti marketing festi-
valu Divadelní svět Brno.
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účetní  uZávěrk a 
rOčníku 2O19

Mzdové náklady celkem 2 160 303,00
mzdy zaměstnanců vč. pojištění 1 941 096,00
ostatní osobní náklady (DPP a DPČ)  
vč. daňových odvodů 219 207,00

Umělecké honoráře  
vč. ostatních osobních nákladů celkem 9 609 289,38
honoráře 258 610,00
odměny hostujícím souborům 9 350 679,38

náklady na služby celkem 1 226 863,03
nájem prostor souvisejících s realizací projektu
překlady, kopírování 155 930,71
ostraha 21 417,00
nájem techniky 577 103,10
doprava osob a dekorací 208 598,04
spoje (poštovné, telefony, internet apod.) 52,00
ozvučení, pomocné práce 263 762,18

Cestovné celkem 76 385,93
cestovní náklady organizátorů 70 061,30

z toho: zahraniční cesty 56 894,75
cestovní náklady účinkujících 6 324,60
  
náklady na propagaci celkem 1 624 262,68

autorské poplatky celkem 32 304,29

Materiálové náklady celkem 75 760,00

náklady na reprezentaci celkem 80 930,90
pohoštění, květiny 80 930,90

Ostatní náklady související s projektem celkem 249 622,20
DDHM -notebook, dataprojektor, tablet,  
mobil, televizor, monitor, tiskárna 114 916,00
energie 86 229,00
zajištění společenského setkání 43 782,10
vstupenky 4 600,00
divadelní zboží 95,20

Celkové náklady na projekt 15 135 721,48

náklady  
na projekt
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Příjmy z realizace 
projektu
Příjmy ze vstupného celkem 1 868 329,05
průměrná cena 1 vstupenky 266,26

Ostatní příjmy z projektu 57 475,75
prodej zboží 150,00
prodej dekorace 8 505,75
společenská setkání 48 820,00

Další zdroje krytí projektu 12 544 051,68
vlastní finanční vklad žadatele  
sponzoři celkem  286 631,68

z toho: smlouva o reklamě 286 631,68
dary  
jiné ústřední orgány (ministerstva) 3 900 000,00
orgány samosprávy (obec, město, měst. část, kraj) 8 255 000,00
Státní fond kultury  
ostatní zdroje krytí – ČNFB 102 420,00
zahraniční zdroje (např. programy EU, ambasády)  

Příjmy celkem 14 469 856,48

Vzhledem k tomu, že účetní uzávěrka není komplet-
ně uzavřena (bude uzavřena až koncem roku 2019), 
předkládáme současný účetní stav festivalu Divadelní 
svět Brno. Finální účetní uzávěrka bude součástí kapi-
toly Festival divadelní svět Brno 2019 ve Zprávě o čin-
nosti příspěvkové organizace Národní divadlo Brno 
za rok 2019.

Údaje platné k 9. 9. 2019
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kontakt
Mgr. Jitka Lanšperková, produkce festivalu DSB
e -mail: lansperkova@ndbrno.cz, 
mobil: +420 702 221 970

Eva Sedláčková, marketing festivalu DSB
e -mail: sedlackova@ndbrno.cz, 
mobil: +420 607 182 866

V Brně dne

Zprávu předkládá

MgA. Martin Glaser
ředitel NdB




