
Koncem devadesátých let schválilo Zastupitelstvo města Brna rekonstrukci Divadla Radost.
Cílem rekonstrukce divadla, které vzniklo již v roce 1949 přestavbou kina Orania, bylo vytvořit novou kvalitní loutko
hereckou scénu umožňující malým a velkým divákům umělecký prožitek ze hry, hercům a jejich „němým“ partnerům –
loutkám pak dostatečný prostor pro seberealizaci a možnost nabídnout své herecké umění divákovi. Cílem bylo 
vytvořit moderní divadelní scénu, která přitáhne a zaujme malého diváka hned od prvního okamžiku.
Návrhem přestavby a projektovým zpracováním byla na základě výběrového řízení pověřena architektonická
kancelář AAA STUDIO s.r.o., pod vedením Ing. arch. Oldřicha Prokeše.

Celá rekonstrukce Divadla Radost byla rozčleněna do tří etap,
přičemž poslední třetí etapa – stavba Muzea loutek – byla
ukončena začátkem léta 2011.

název projektu: rekonstrukce Divadla Radost
investor: statutární město Brno
zpracovatel dokumentace: AAA STUDIO s.r.o.

realizace 1. etapy: duben 2000 – červenec 2001
generální dodavatel: MiTTaG, spol. s.r.o.
celkové náklady: 25,7 mil. Kč

realizace 2. etapy: srpen 2001 – září 2002
generální dodavatel: ŽS Brno, a.s.
celkové náklady: 67,1 mil. Kč

realizace 3. etapy: listopad 2009 – duben 2011
generální dodavatel: Komfort, a.s.
celkové náklady: 44,9 mil Kč
z toho dotace: 29,1 mil. Kč

Doba rekonstrukce: 1999 – 2011

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU:  137,7 mil. Kč

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA DIVADLA RADOST V DATECH

 1999  k 50. výročí Divadla Radost byla zahájena první etapa rekonstrukce –
projekční práce ateliéru AAA STUDIO s.r.o.   

 duben 2000  začala přestavba foyeru a vybudování hlediště pro 227 diváků,
světelného a zvukového parku, byla započata hrubá stavba Letní scény

 červenec 2001  ukončení 1. etapy rekonstrukce

 2001  2002  byla postavena nová správní budova Divadla Radost na Bratislavské ulici
včetně komorní scény, ubytovacích jednotek pro zaměstnance,
kanceláří ředitelství i provozu, dostavba foyeru a bufetu,
rekonstrukce jeviště, hereckých šaten a dokončení stavby Letní scény

 2002  rekonstrukce a dostavba divadla získala 1. místo v soutěži
Stavba Jihomoravského kraje 2002

 2005  byly provedeny nezbytné opravy havarijní části ateliéru

 2009  byly získány fi nanční zdroje na 3. etapu dostavby a rekonstrukce
divadla z EU fondů a fi nančních prostředků statutárního města Brna

 listopad 2009  začátek třetí etapy. Byl upraven dvorní trakt, zrekonstruovány
sklady dekorací, dílny a ateliéry.

  Realizace projektu Kouzelný svět animace – Muzeum loutek
 duben 2011  ukončení rekonstrukce – zkolaudována červen 2011
  Loď vyplouvá. Malým i velkým divákům pro Radost.
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Projekt Kouzelný svět animace –
Muzeum loutek byl

spolufi nancován Evropskou unií
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