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Muzeum Brněnska, p.o.
Památník písemnictví na Moravě

TISKOVÁ ZPRÁVA
Alois a Vilém Mrštíkové
Drama jihomoravské vesnice
V loňském roce uplynulo 150 let od narození Aloise Mrštíka, v březnu roku letošního si
připomínáme 100 let od tragické smrti jeho mladšího bratra Viléma. Výstavu
věnovanou životním a uměleckým osudům obou spisovatelů, které jsou úzce spjaty
s jihomoravskou vesnicí, připravil při této příležitosti Památník písemnictví na Moravě.
Návštěvníci ji mohou zhlédnout od 29. března do 26. srpna tohoto roku.
Maryša. Kdo by neznal příběh nešťastně provdaného venkovského děvčete, nejhranější drama
českých profesionálních i ochotnických divadel. Právě jeho autorům, bratřím Aloisi a Vilému
Mrštíkovým, je věnována výstava v Památníku písemnictví na Moravě. Návštěvníci mohou
nahlédnout do zákulisí vzniku jak jejich nejznámějšího společného díla, tak i dalších
literárních textů – Roku na vsi, Pohádky máje a studentského románu Santa Lucia ad.
Autorské rukopisy – často psané z jedné strany rukou Aloisovou, z druhé Vilémovou,
korespondence ale i dobové dokumenty a fotografie, vyprávějí dramatický příběh dvou
literátů úzce spjatých s moravským venkovem, především s vesnicí Diváky. Slavné
spisovatele připomenou také jejich osobní předměty – Vilémova dýmka, kresba Šitbořický
větřák, dřevěné hračky, model sochy Helenky, Aloisovy zápisníky, včelařské potřeby ad.
Přeneste se prostřednictvím dobových materiálů do přelomu 19. a 20. století, kdy vznikala
díla, která dodnes žijí nejen na divadelních prknech, filmových plátnech a v operních áriích,
ale také v myslích čtenářů.
Výstavu doplní tematické přednášky, výlet s Klubem přátel Památníku do kraje Pohádky máje
a komentované prohlídky.
Spolupořadatelem výstavy je Památník národního písemnictví.
Tisková konference se uskuteční 21. března 2012 v 10:30 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně
(Kobližná 4, Dětská klubovna).
Výstava: Alois a Vilém Mrštíkové. Drama jihomoravské vesnice
Kdy: 29. března – 26. srpna 2012
Vernisáž: 28. března 2012 v 16 hodin, ukázka z představení Maryša v podání Divadelního
spolku bratří Mrštíků Boleradice
Kde: Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, Rajhrad; areál benediktinského kláštera

