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A studio Rubín připravuje inscenaci o polyamorických vztazích 
a metastázích. 

Projekt Tumor: Polyamor zahájí polyamorickým piknikem – Polypiknikem 

Jaké to je být polyamoričkou či polyamorikem a žít s více partnerkami a partnery? Dá se 
říct, že více lidí znamená více lásky? A na jaké problémy takovéto vztahy nejčastěji ve 
společnosti narážejí? Tyto a další otázky zazní v diskuzi „Polyamorie: více lidí, více 
lásky?“, která bude součástí slavnostního zahajovací večera projektu Tumor: polyamor. 
Ten doplní networking i promítání tematického filmu Shortbus. Polypiknik je otevřen 
široké veřejnosti a uskuteční se21. června od 17.00 v Kině Kavalírka. 

Připravovaná inscenace Tumor: polyamor navazuje a staví na předchozí inscenaci Tumor: 
karcinogenní romance, ve které A studio Rubín v koprodukci s mezinárodní skupinou T.I.T.S. 
poprvé propojilo téma rakoviny a lásky v jevištní metafoře. Nový projekt zkoumání lásky 
a rakoviny rozvine. Scénicky uchopí pokročilé metastáze a otevřené či polyamorické vztahy. 
Scénář Dagmar Fričové vzniká na základě deseti hloubkovoých rozhovorů s pacienty 
s metafázemi, polyamoriky, vědci i párovými terapeuty. Záměrem projektu je otevřít potřebnou 
společenskou diskuzi a omezit ostrakizování a zjednodušené a odsuzující reflexe.  

Polypiknik, který se uskuteční 21. června od 17.00 v Kině Kavalírka, je první z veřejných akcí 
a debat, které A studio Rubín spolu s T.I.T.S. v rámci projektu plánuje. „Naším záměrem je 
oslovit širokou veřejnost, zejména pak lidi postižené rakovinou a jejich blízké, a lidi žijící 
v otevřené vztahu či na toto téma zvědavé, včetně LGBTQ menšin. Jelikož rakovina 
i polyamorické vztahy v naší společnosti spojuje především nedostatečná společenská 
diskuze, máme v úmyslu ji otevřít a stimulovat,“ komentuje projekt umělecká šéfka A studia 
Rubín a dodává „Reálné příběhy našich respondentů považujeme za velmi silné a věříme, že 
jejich sdílení pomůže změnit současnou situaci. Těší nás, kolik z našich respondetů má 
odvadhu být s námi i na podiu a probírat tato intimní témata veřejně.“ 

Vrcholem včera bude debata „Polyamorie: více lidí, více lásky?“, kterou bude moderovat Bára 
Šichanová. V diskuzním kroužku se spolu s ní objeví herečka Tereza Těžká, herec a tanečník 
Jaro Viňarský, rakovinový pacient Mani Hindrich nebo režisérka projektu Nela H. Kornetová. 
Atmosféru Polypikniku doplní společenský networking a promítání filmu Shortbus. 

Polypiknik je zdarma, ale organizátoři doporučují registraci v systému goout.net. Více 
informací je možné najít na www.astudiorubin.cz. Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP. 
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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 Polypiknik 
Představte si, že je pozdní letní odpoledne. Jste v tiché zahradě mezi domy. Korunami stinných kaštanů probleskuje slunce. 

Krása a láska je všude kolem. Najednou má člověk pocit, že nemiluje jenom jednu či jednoho. Najednou má pocit, že může 
milovat dvě nebo dva. Třeba i tři! A že s nimi chce žít, být. Úplně normálně. A teď si představte, že to není jako, ale doopravdy. 

Na polyamorickém pikniku v kině Kavalírka si o tom budete moct poslechnout, popřemýšlet, vše nacítit a taky potkat lidi, kteří tak 

chtějí žít a žijou. V příjemném stínu pod kaštany se bude diskutovat o tom, jaké to je být polyamoričkou či polyamorikem a žít s 

více partnerkami a partnery. Jak proběhl jejich comingout? Dá se říct, že více lidí znamená více lásky? A na jaké problémy 

takovéto vztahy nejčastěji ve společnosti narážejí? To vše a mnohem více se probere v dialogu s několika lidmi žijícími v 
konsensuální nemonogamii a také se vztahovým terapeutem. 

Kromě toho skvělé jídlo, skvělé pití a po setmění tematický film. Tohle vše je navíc prolog k připravované inscenaci Tumor: 

Polyamor. O metaforických mnohospojeních a lásce i tam, kde byste jí nečekali. 

KDY A KDE 
KDY: 21. června v 17.00 
KDE: Kino Kavalírka, Plzeňská 210, 150 00 Praha 5 
VSTUP: Zdarma, ale doporučujeme registraci 
 

PROGRAM  

17.00 Meeting people, drinks & food 
18.00-20.00 Debata: Polyamorie: více lidí, více lásky? 

● Moderace: Bára Šichanová 
● Hosté: Tereza Těžká, Jaro Viňarský, Magdaléna Šipka & Mani Hindrich 

20.00-20.30 Hang out & drinks 

20.30 Projekce filmu Shortbus 

 


