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První sezónu v Divadle na Orlí 

zakončí Smetanova Hubička 

Tisková zpráva, 15. května 2013, Brno 

 

Čtyři představení opery Hubička od 

Bedřicha Smetany bude možné zhlédnout 

od 3. do 6. června 2013 v Divadle na Orlí 

(Hudebně-dramatické laboratoři JAMU). 

Uvede ji operní dílna VCHOD (Výzkumné 

centrum hudebního/operního divadla) při 

Hudební fakultě JAMU.  

Hubička vznikla na motivy stejnojmenné 

povídky Karoliny Světlé. Netradičně pojatá 

inscenace nabídne divákům intimní příběh 

hledání nešťastně ztracené lásky, svázané 

dobovými zvyklostmi a rituály. „Pokud 

pomineme prostonárodně-veseloherní 

koncept, lze v Hubičce nalézt vnímavou 

výpověď o nejintimnějších stránkách 

lidských vztahů, výpověď velice tichou, 

neefektní, přesto plnou skutečného citu a 

lidskosti. Opera sama není ani anekdotou, 

ani barvotiskovým obrázkem z českého 

venkova, ale plnokrevným hudebním 

dramatem“, popisuje hlavní námět režisér 

Tomáš Studený.  

Středobodem inscenace je herec – zpěvák 

jednající v téměř prázdném symbolickém 

prostoru. „Všichni účinkující jsou na scéně 

nepřetržitě přítomni, ačkoliv v určitých 

chvílích do děje přímo nezasahují“, 

vysvětluje scénograf Tomáš Pilař. 

Hlavním úsilím tvůrců je snaha o hereckou 

přesvědčivost směřující k fyzickému 

divadlu i maximální přiblížení prostoru 

diváků a herecké akce, čemuž je 

uzpůsobené i pro operu netypické 

rozestavění sedadel. 

 

 

V podání VCHOD zazní Smetanova 

Hubička v dramaturgické úpravě bez 

sboru a s klavírním doprovodem. 

V hlavních rolích účinkují Lucie 

Kašpárková a Lukáš Hacek. 

VCHOD neboli Výzkumné centrum 

hudebního/operního divadla, existuje již 

třetím rokem. Tento ojedinělý 

experimentální operní soubor se zaměřuje 

především na rozvíjení hereckých 

výrazových prostředků operních pěvců. 

Umělecká skupina pod vedením režiséra 

Tomáše Studeného, se veřejnosti 

představila v loňském roce inscenací 

Rossiniho aktovky Příležitost dělá zloděje, 

která byla uvedena mimo jiné i na festivalu 

Opera 2013 v pražském Divadle Kolowrat. 

Bedřich Smetana 
Hubička 
3. – 6. června 2013 
Divadlo na Orlí 
(Hudebně-dramatická laboratoř JAMU) 
Začátky představení v 19.30 
 
Více informací na internetových stránkách 
Divadla na Orlí: divadlonaorli.jamu.cz, na 
internetových stránkách operní dílny 
VCHOD: vchod.operanekouse.cz či na 
Facebooku pod názvem stránky VCHOD. 
 
Vstupenky lze rezervovat na emailu 
pavla.hrubsova@hf.jamu.cz.  
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