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Muzikál Producenti 
	  

Nám	  to	  vyjde!	  
	  
Americký muzikál Producenti (The Producers), ktorý vyšiel z pod pera a 
klavíra starého broadwayského harcovníka Mela Brooksa (The Producers) je 
okrem iného aj paródiou na slávnu newyorskú Boadway, ktorá je už viac ako 
storočie mekkou svetového hudobno-zábavného divadla. A možno práve preto 
patrí toto dielo k najvtipnejším broadwayským muzikálom a právom žalo na 
Broadway niekoľko sezón úžasný úspech. Mel Brooks napísal Producentov 
pôvodne pre film a v roku 1968 ho aj nakrútil v Hollywoode ako svoj režijný 
debut. Brooks získal Oscara za najlepší scenár a film sa po čase stal kultovým. 
Bolo len otázkou času, kedy sa tento vtipný príbeh stane látkou pre 
muzikálové spracovanie. Úspech filmu Producenti bol motívom pre jeho 
divadelnú verziu. Mel Brooks napísal k svojmu libretu hudbu a uviedol Produ- 
centov v New Yorku na Broadway. Prvá svetová premiéra muzikálu The 
Producers sa uskutočnila 19. apríla 2001 v St.James Theatre a do svojej 
derniéry 22. apríla 2007 zaznamenala úctyhodný počet 2.502 repríz. 

O	  čom	  sú	  Producenti?	  
 
Max Bialystock je starý ostrieľaný producent muzikálov na Broadway, chlapík 
plný života a nabitý energiou. V poslednom čase sa mu však fatálne nedarí – 
muzikály, ktoré uviedol a od ktorých si sľuboval úspech, totálne prepadli. Po 
poslednej neúspešnej premiére ho navyše navštívi daňová kontrola. Snaživý 
účtovník Leo Bloom zistí niečo ako daňový únik a milému Maxovi hrozia veľké 
problémy. Leo, ktorý Maxa už dávno obdivuje, mu navrhne riešenie: 
absolútny prepadák môže byť finančne úspešnejší ako úspešný titul. Lebo keď 
je prepadák, investori prídu o svojej peniaze a štát financie neúspešných 
producentov nekon- troluje. Takže: treba zohnať veľa peňazí, za časť z nich 
inscenovať neúspešný muzikál a zvyšok peňazí si strčiť do vrecka. Treba len 
jedno: nájsť zaručene najhorší muzikál a nechať ho naštudovať zaručene 
najhoršiemu režisérovi a zaručene najhorším hercom. Neúspech muzikálu 
bude Maxovým finančným úspechom. „Nám to vyjde!" spievajú Max a Leo, 
ktorý sa medzitým stal Maxovým spoločníkom. A keď Max zistí, že vo svojej 
producentskej skrini má muzikál starého nacistu Franza Liebkinda „Hitler je 
májový púčik", cesta k premiére najhoršieho muzikálu na svete sa môže začať. 
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Divadelná	  verzia	  
	  
Muzikál Producenti získal 12 ocenení Antoinette Perry Awards (všeobecne 
známej pod názvom TONY) – za najlepší muzikál, najlepší scenár, najlepšia 
hudba, najlepšia inštrumentácia, najlepší herec v hlavnej úlohe, najlepší herec 
vo vedľajšej úlohe, najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe, najlepšia scénická 
výprava, najlepšia kostýmová výprava, najlepší svetelný dizajn, najlepšia 
choreografia, najlepšia réžia. Po tridsiatich siedmich rokoch tak prekonali 
rekord, ktorý s 10 TONY držal muzikál Hello, Dolly! Producenti zároveň získali 
11 ocenení na Drama Desk Awards. Spolok dramatických kritikov v New Yorku 
ocenil muzikál cenou za Najlepší muzikál sezóny. 
„Ak povieme, že Producenti sú satirou na Broadway a praktiky muzikálového 
zákulisia, treba dodať, že táto satira sa plne re- alizuje klasickými 
broadwayskými prostriedkami a ich optikou," píše český znalec amerického 
muzikálu Michael Prostějovský v knihe Muzikál expres. Dodajme, že práve 
tento fakt leží v základoch umeleckých kvalít tohto muzikálu a je hlavným 
zdrojom jeho úspešnosti. 
Producenti však neboli úspešní len umelecky, ale aj komerčne. Zlomili rekord 
v predajnosti, keď za jediný deň sa predali vstupenky za viac ako 3,5 milióna 
dolárov. Tento muzikál sa presadil aj v iných krajinách, ako napríklad Kanada, 
Nemecko, Austrália, Izrael, Južná Kórea, Argentína, Japonsko, Dánsko, 
Taliansko, Maďarsko, Španielsko, Mexiko, Nový Zéland, Fínsko, Brazília, 
Anglicko. Od roku 2006 sa tento muzikál úspešne uvádza aj v Hudobnom 
divadle Karlín v Prahe a tesne pred našou bratislavskou premiérou sa začal 
hrať aj vo Viedni. 
Po obrovskom úspechu na Broadway sa Mel Brooks rozhodol nakrútiť novú 
filmovú verziu Producentov, vychádzajúcu z di- vadelnej verzie. Réžiu zveril 
žene, ktorá sa zaslúžila o úspech divadelnej verzie – Susan Stromanovej. 
Premiéra bola na Vianoce 2005 a v hlavných rolách sa predstavili Nathan 
Lane, Matthiew Broderick a Uma Thurmanová. Film bol nominovaný na štyri 
Zlaté glóbusy. 
 
	  


