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Tisková zpráva 
Před divadlem napadne sníh. Filmaři tu točí  

snímek o Bertoltu Brechtovi  

V libereckém Divadle F. X. Šaldy vzniká německo-český životopisný film o spisovateli a dramatikovi 

Bertoltu Brechtovi. Filmaři se v tomto týdnu přesunou i před divadlo, kde vytvoří zimní záběry. 

Z tohoto důvodu bude od 5. do 7. července zcela uzavřena křižovatka mezi Divadlem F. X. Šaldy a 

historickou budovou radnice.  

Uzavírka započne ve středu 5. července v 6 hodin ráno. Linky MHD, které zastavují na zastávce nám. 

Dr. E. Beneše, budou po oba státní svátky odkloněny. Náměstí bude znovu průjezdné od pátku 7. 

července od 6 hodin ráno. Z důvodu omezeného pohybu veřejnosti, bude ve státní svátky také 

uzavřeno Městské informační centrum Liberec. 

Film Brecht natáčí produkce MIA FILM Barrandov a BAVARIA FILMPRODUKTION KÖLN. Jan Jurkovič 

z české produkce MIA FILM Barrandov si natáčení v Liberci velice chválí a děkuje občanům za trpělivost. 

Uzavírka prostoru je záměrně plánována na státní svátky, kdy doprava ve městě není tak vytížena jako 

v ostatní dny. Společnost v Liberci natáčí téměř každý rok jeden film. V loňském roce natáčela na 

náměstí Pod Branou a na vlakovém nádraží historický snímek Landgericht.  

Liberecké divadlo ve snímku představuje divadlo, ve kterém Bertolt Brecht celoživotně působil. Protože 

ale jediné liberecké divadlo splnilo kritéria pro dobové natáčení, vznikají tu i obrazy, které ve snímku 

budou představovat pět dalších divadel.  

Životopisné drama vzniká v Liberci, v Praze a také v Berouně. V hlavních rolích se představí Burghart 

Klauβner, kterého český divák zná z například z filmu Good bye, Lenin!. Ztvárnil také roli soudce, který 

soudí Kate Winslet ve snímku Předčítač, který se natáčel v nedalekém Görlitz. Z českých herců se ve 

snímku objeví Vincent Navrátil - syn Veroniky Žilkové, Otakar Brousek ml. nebo Karel Polišenský. 

Bertolt Brecht žil v Mnichově, od roku 1924 v Berlíně. Když v Německu převzali moc nacisté, musel 

v roce 1933 pro své komunistické přesvědčení emigrovat. Válku německý dramatik přežil v Kalifornii. 

Když se v roce 1947 vrátil do tehdejší NDR, založil se svou ženou v Berlíně slavné divadlo BERLINER 

Ensemble. Brecht je známý především pro používání takzvaného epického divadla, kdy se divák stává 

aktivním spoluúčastníkem děje, který je doprovázen hudbou, filmovou produkcí nebo používá výtvarné 

prostředky. Mezi nejznámější díla Bertolta Brechta patří Žebrácká opera.  


