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NA SLAVNOSTNÍM předání se sešlo vedení města, pozvaní hosté i veřejnost

(Pokračování ze str. 23)

Cena města Jihlavy za celoživotní tvorbu v 
oblasti divadla.

Před dvěma lety (2. prosince 2008) zemřel v 
Praze ve věku 75 let scénograf, kostýmní výtvar-
ník a zakládající člen pražského Činoherního klu-
bu Luboš Hrůza, který patřil k našim nejlepším a 
nejvýznamnějším scénografům. 

Narodil se 28. 3. 1933 v Jihlavě, kde začínal ja-
ko herec a malíř divadelních dekorací Horáckého 
divadla  (1952-53). Scénické výtvarnictví vystu-
doval v letech 1956 až 1960 na pražské Divadelní 
fakultě u profesora Františka Tröstera. 

V letech 1959–1965 pracoval jako scénograf Di-
vadla Petra Bezruče v Ostravě, kde byl součástí 
tvůrčího týmu mladých divadelníků kolem režisé-
ra Jana Kačera.

Po příchodu těchto osobností do Prahy byl zalo-
žen Činoherní klub, na jehož uměleckém profi lu 
se Luboš Hrůza významně podílel. 

V letech 1965–1969 byl autorem všech scénic-
kých a kostýmních výprav tohoto divadla. Kromě 
Jana   Kačera v tomto období spolupracoval také 
s režiséry Ladislavem Smočkem a Evaldem Schor-
mem. Spolupracoval také s Horáckým divadlem 
v Jihlavě (1951–1953 jako herec, v sezoně 1955–
1956 byl autorem výpravy k Ostrovského Pozdní 
lásce, v sezoně 1997–1998 pak autorem výpravy k 
Tennesseeho Kočce na rozpálené střeše).   

Po sovětské invazi opustil republiku a roku 1969 
se stal scénografem a později šéfem výpravy Ná-
rodního divadla v norském Oslu (Nationalte Tea-
tret). Zde vytvořil 88 scénických a 35 kostýmních 
výprav, mezi nimiž byl tucet inscenací her Henri-
ka Ibsena. Mimoto hostoval ve všech norských di-
vadlech a ve stockholmském divadle Dramaten, 
působil i v Anglii, Švýcarsku, Nizozemsku, Japon-
sku a na Islandu. 

Koncem 70. let tam získal cenu divadelních kri-
tiků za tlumočení Ibsenových her, především za 
scénografi i ke hře John Gabriel Borkman. Od 
roku 1990 působil opět v České republice, pře-
devším na své mateřské scéně v Činoherním 
klubu, kde vytvořil výpravy například k inscena-
cím Mumraj, Letní byt, Jak se bavil pan Sloane, 
Maska a tvář,  Ptákoviny… Celkem jich realizo-
val pětadvacet. Spolupracoval i s Národním diva-
dlem v Praze, brněnským Národním divadlem, 
Klicperovým divadlem v Hradci Králové, plzeň-
ským Divadlem Alfa a také s Divadlem na Fidlo-
vačce a scénami v Olomouci a Českých Budějo-
vicích. 

V zahraničí působil rovněž jako pedagog. Za 
svoji práci získal několik cen: 1967 - Stříbná me-
daile za scénografi i na Pražském Quadriennale, 
1971 – Cena kritiky (Západní Berlín) či Cena 
norských divadelních kritiků 1978-79 za tlumo-
čení Ibsenova díla, zvláště pak Johna Gabriela 
Borkmana. 

Poslední výstavu za života Luboše Hrůzy v 
České republice Luboši připravil Institut umění 
– Divadelní ústav v březnu roku 2008 v Café - 
galerii Černá labuť v Praze. 4. prosince 2008 pak 
byla zahájena jeho výstava Labutí píseň v Čes-
kém centru ve Stockholmu. Horácké divadlo Jih-
lava až do 25. 3. 2011 představuje tvorbu Luboše 
Hrůzy na výstavě v divadelní galerii V suterénu. 

Výstava mapuje nejen jeho práci pro divadlo, 
ale i volnou tvorbu, a představuje i připomíná 
tohoto výjimečného jihlavského rodáka. Luboš 
Hrůza vždy vyzdvihoval své kořeny, Jihlavu re-
prezentoval nejenom v rámci republiky, ale i v 
zahraničí. Láska k rodnému městu i ke krajině 
Vysočiny je navždy zaznamenána v jeho tvorbě.

 (Pokračování na str. 27)
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SLAVNOSTNÍHO předání cen se zúčastnila i delegace jihlavských havířků.


