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Perecovy Věci jako reflexe současné konzumní společnosti 
v A studiu Rubín 

 

Autor scénáře, dramaturgie: Vojtěch Bárta podle stejnojmenné 
novely Georgese Pereca 
Režie: Eva Rysová 
Výprava: PIO Kaliński 
Hrají: Julie Goetzová, Jan Grundman 

A studio Rubín připravuje na 25. září uvedení inscenace Věci podle stejnojmenné novely a zároveň debutu 
Georgese Pereca. Kniha, která je obvykle na západ od nás vydávána s podtitulem „příběh šedesátých let“, 
zaráží své čtenáře svou aktuálností i po více než půl století. Její stěžejní téma – konzum a závislost na 
věcech – si za hlavní vzala i režisérka inscenace Eva Rysová, která k němu dodává politická 
a environmentální fakta současnosti. Představiteli ústřední dvojice jsou Julie Goetzová a Jan Grundman.  

Novela Věci Georgese Pereca, která je předlohou dramaturgovi a autorovi scénáře Vojtěchu Bártovi, znázorňuje 
mladý pár po škole žijící v infantilní představě, že svět a věci v něm existují, aby uspokojily jejich touhy. Inscenace 
režisérky Evy Rysové tento dobový příběh aktualizuje a ukazuje absurditu tisíců současných příslušníků městské 
střední třídy, kteří své životy zaměnili za spotřebu zboží. 

Julie Goetzová a Jan Grundman představují mladý pár na začátku společného života, který se zařizuje ve svém 
malém bytě. Mají velkou touhu své „hnízdečko“ vylepšit vším, co znamená spokojený život jako z lajfstajlových 
časopisů. Nakupují, sedí v kavárně, chodí do kina - zkrátka konzumují. Žijí ve zdánlivém naplnění, kdy si pořizují 
věci, zážitky, smysl života. Ale nemají zas tak velké množství peněz. V průběhu několika let se nehnou ze svého 
malého třiceti pěti metrového bytu a neměnná je i touha naplnit všechny své představy o skvělém životě 
v budoucnu, až si konečně pořídí ty správné věci.. Výhodným konzumním artiklem se stává i útěk ze 
společenských stereotypů a úprk aktérů na venkov s ideou návratu k přírodě a ke „konzumu s vkusem“. Ten známe 
všichni v podobě módních farmářských trhů, biovýrobků, eko-obchodu; takto uvědomělý konzum sice konejší, ale 
nenabízí systémové řešení současné environmentální a klimatické krize, která nám předpovídá pouhých 12 let na 
záchranu planety. 

Autor scénáře Vojtěch Bárta k tomu dodává: „Závislost lidí na věcech a spotřebě je determinantem i produktem 
společenského systému, jež se vzdor četným pokusům o revoltu na Západě nepodařilo od šedesátých let 
zásadněji změnit. Rubem logiky konzumerismu jsou fenomény globálního kapitalismu: extraktivismus a absurdní 
logika nekonečného ekonomického růstu, které na omezené planetě předpokládají nemožné: nekonečné využívání 
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jejích konečných surovinových zdrojů. V době zuřící klimatické krize a rozvratu ekosystémů přitom víc než kdy jindy 
cítíme potřebu změny. Revoluce je nutná - ale pokusy o ni končí v pastích konzumu... Jedinou naději lze snad 
hledat tam, kde Perecovi rozjitření, unavení a nakonec i znudění hrdinové neuspějí – v transcendenci individua 
a v jeho politické organizaci, například v zájmu záchrany vyššího života na Zemi.“ 

Režisérka Eva Rysová spolu se scénografem PIO Kalińským se v koncepci inscenace řídili podle Perecova 
experimentálního stylu psaní a stejně jako autor, který si při psaní většiny svých děl nejprve kladl tzv. „les 
contraintes“ - podmínky (nejznámějším příkladem je jeho třísetstránkový román, v němž zcela zmizela samohláska 
„e“), se při tvorbě inscenace taktéž omezili. Eva Rysová tyto podmínky přibližuje: „První z podmínek je omezení 
hudební složky na jedinou skladbu, a sice Mesiáše Georga Friedricha Händla. Při premiéře vystartujeme společně 
od začátku, ale jelikož je inscenace kratší než oratorium, bude každé následující představení hudebně začínat 
v místě, kde předchozí skončilo. Hudební doprovod se tak bude pokaždé měnit, žádná z reprízovaných scén nikdy 
nezazní stejně. Druhá podmínka se vztahuje k pohybu herců po jevišti. Ti se mohou přemisťovat pouze po 
vyznačených liniích na podlaze. Třetí podmínkou je druhý hereččin kostým, pokaždé jiný, navržený jiným 
současným módním návrhářem.“ 

Premiéra inscenace se odehraje 25. a 26. září 2019 v A studio Rubín. Reprízovat se bude 21. října 
a v následujících měsících. Inscenace je tematicky součástí sezony 2018/19 s podtitulem S kým žijem? Více 
informací na www.astudiorubin.cz.  

 

Kontakt pro média 

Pavla Umlaufová  
e: p.umlaufova@gmail.com 
t: 723 901 326 

Informace o A studiu Rubín 

A studio Rubín je komorní nezávislé divadlo nacházející se v historickém centru Prahy v prostorech sklepního domu U Tří korun na 
Malostranském náměstí. Za svoji padesátiletou existenci získalo v české divadelní kultuře jméno nezaměnitelné scény, která se ve všech svých 
etapách soustředila na autorské inscenace a vznik nových divadelních textů. Současná dramaturgie A studia Rubín se orientuje na intimnější, 
upozaďovanější a subtilnější témata, která nahlíží v širších společenských perspektivách. 

Anotace Věci 
Vojtěch Bárta podle stejnojmenné novely Georgese Pereca 

„Kdo nepracuje nejí. - Kdo pracuje nežije.” 

Mladý pár. Na začátku společného života. Co asi tak všechno budou potřebovat? Nebo spíš, co všechno budou chtít? Touha po spokojeném 
životě jako z lajfstajlových časopisů nekontrolovatelně roste. Smyčka představ se utahuje, nejdou naplnit! Realita života střední třídy je tak 
strašně reálná! Ona a On, už dlouho spolu a pořád těch 35 m. Když se zabývají drobnými úkony jako nakupováním, sezením v kavárně, 
chozením do kina, můžou to podstatné na chvíli odsunout. Věci jsou bezpečné ‒ něco vypovídají, ale netáží se.  
Inscenace o hledání hodnoty ‒ sebe, toho druhého a věcí, které lemují náš život. A také o tom, jak ovlivňují náš vztah k tomu druhému. O 
nekonečném snění, že skutečně žít se začne, až si konečně pořídíme ty správné věci. 
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REŽIE: Eva Rysová 
VÝPRAVA: PIO Kaliński 
HRAJÍ: Julie Goetzová, Jan Grundman 


