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Moderní mýtus mateřství – jaký má dopad na život současných
matek?
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Sedm žen. Sedm matek. Sedm osudů. Sedm zcela odlišných svědectví o mateřství, které
režisérka Barbara Herz sbírala po dobu dvou a půl let jako podklady pro nově vznikající
inscenaci dokumentárního divadla. Tu připravuje společně s dramaturgyněmi Dagmar
Radovou, Annou Smékalovou a Lucií Ferenzovou pro A studio Rubín. Nový titul Jenom matky
vědí, o čem ten život je se zabývá zdánlivě každodenním a důvěrně známým fenoménem
mateřství a rodičovství. Ten v případě inscenace (s vědomím toho, že osobní je politické)
vykračuje z čistě privátní sféry a vstupuje do zásadního společenského a politického dialogu.
Sedm žen z časosběrného dokumentu scénicky ztvární Lucie Andělová, Veronika Lazorčáková
a Jiří Kniha. Premiéra se uskuteční 28. února v A studiu Rubín.
Mateřství zcela mimoděčně otevírá řadu zásadních otázek, které vypovídají o nastavení naší
společnosti a jejích prioritách. Připravovaná inscenace Jenom matky vědí, o čem ten život je nebude
jiná. Kromě očekávatelných témat se díky otevřenosti
respondentek daří rozkrývat i tabuizovaná rodičovská témata, jako
vliv rodičovství na partnerský vztah a „rodičovskou“ sexualitu,
nebo vliv rodinné ekonomické situace na partnerský vztah.
„Na jednu stranu je mateřství stavěno na glorifikovaný piedestal
a nejvyšší seberealizační možnost v životě ženy (a volba cíleného
nemateřství je stále nahlížena jako jistá forma sobectví
a nepochopení zásadních životních priorit), zároveň je však žena,
která se stane matkou, okamžitě vržena do poměrně
komplikované
situace
finanční,
seberealizační,
pracovní
i společenské. Na pomyslné ,střídačce kapitalismu‘ pokouší
prorazit komplikovaným systémem slaďování profesního
a rodinného života a přitom naráží na množství genderových
stereotypů a limitů,“ přibližuje pozadí tvorby inscenace režisérka
Barbara Herz.
Jiný pohled přináší studentka, co otěhotněla se stejně starým
přítelem v jednadvaceti, jiný matka samoživitelka a jiný žena, co
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záměrně vystoupila ze systému, děti rodí sama v maringotce a radši chce pro rodinu pěstovat bio
zeleninu, než aby na ni vydělávala během osmihodinové pracovní doby. Velmi silnou dynamiku do
celkového kontextu vnášejí výpovědi jedné z nejvýraznějších českých aktivistek, která otevírá
perspektivu ženy ve veřejném prostoru a briskně pojmenovává nejpalčivější společenské a sociální
limity, které v naší společnosti rodičovství přináší. Pro posílení společenského kontextu a rezonance
s „nemateřským světem“ navíc tvůrci pracují s vrstvou odborných genderových a sociologických
komentářů a „tvrdých“ statistických dat. Ta přinášejí velmi silný kontrapunkt k osobním výpovědím.
Bez ohledu na sílu a závažnost předkládaných příběhů a sdělení je záměrem inscenace vytvořit
vizuálně působivou formu moderního mýtu. Autorem hudby je Ivan Acher, jehož soupis realizací často
nesoucí prestižní ocenění přesahuje 150 titulů u nás i v zahraničí. Výpravy se chopila scénografka
Jana Hauskrechtová. Režisérka Barbara Herz v připravované inscenaci zúročuje své zkušenosti
s různými formami a podobami dokumentárního divadla, které dosud realizovala v rámci své divadelní
platformy dok.trin, stejně jako svůj teoretický zájem o daný fenomén rozvíjený během doktorského
studia na JAMU. Spolupráce s pražským A studiem Rubín umožňuje v českém divadle dosud ne příliš
běžný vstup dokumentárního divadla do repertoárové
studiové scény.
Sedm dokumentárních hlasů ztvární tři herci, a to
členka souboru HaDivadla Lucie Andělová a členka
činohry ND Veronika Lazorčáková, které stejně jako
Barbara Herz vystudovaly brněnskou JAMU. Třetím
členem hereckého týmu je Jiří Kniha, který hostuje na
několika předních českých scénách a inscenaci
doplní svým výrazným komickým a improvizačním
talentem.
„V inscenaci chceme upozornit na nebezpečí
společenských mýtů, kterými je mateřství opředeno.
Mezi ně řadíme ty klasické a po staletí společensky
uznávané (např. mýtus mariánský), ale i ty novodobé (např. mýtus kojení), které my sami často
vytváříme, žijeme a následně bolestivě demaskujeme. V inscenaci chceme tuto past mateřské
mytologie nejen odhalit a popsat, ale také upozornit na to, že do ní padají hlavně ženy, které mají dost
času a příznivé sociální podmínky pro to, aby četly obrovské množství knih, studovaly desítky blogů,
chodily na přednášky o nejnovějších trendech a po večerech mohly poslouchat podcasty o tom, jak
zůstat sám sebou mateřství navzdory. S tím souvisí i důraz inscenace na složitost situace při
slučování rodinného života s kariérou a odlišit kariérní ambice od existenční potřeby zajistit finanční
prostředky nutné pro důstojnou péči o dítě a rodinu, což se často zaměňuje. Důležitým aspektem je
pak větší citlivost k sociálním důsledkům mateřství, především pak k perspektivě žen ,v šedé zóně‘,
jejichž volba pečovat doma o děti je vrhá do finančně neutěšené situace, která je však srovnatelná
s neutěšeností při jejich návratu na pracovní trh,“ doplňuje k inscenaci režisérka Barbara Herz.
Lazorčáková, Kniha a Andělová

K novému titulu chystá A studio Rubín tři panely diskuzí na téma Love, Money a Baby. Jako hosté
zatím přislíbili účast: Marta Kolářová, Saša Uhlová, Pavel Rataj, Alžběta Hlásková, Petr Pavlík
a Alžběta Samková. Zároveň divadlo připravuje navazující aktivity. Těmi chce více zasahovat do
veřejného prostoru, např. hlídání pro maminky, které se rozhodnou navštívit odpolední představení
nebo propojení s neziskovými organizacemi, jež podporují rodiče v nouzi. Premiéra inscenace Jenom
matky vědí, o čem ten život je se odehraje v pražském divadle A studio Rubín 28. února. Nadcházející
reprízy se uskuteční 29. února a 10. března.
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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 dvaapadesátiletou 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 Jenom matky vědí, o čem ten život je
Barbara Herz
„Love and money, baby!“
1. má dvě děti, za sebou traumatizující porod a jasnou vidinu, že je jedno, co kdy studovala a co bude dělat dál, protože děti
jsou to hlavní a o žádné ambice přece nejde. 2. žije v divočině ve slaměné chýši, nádobí myje ve vaně, děti rodí sama doma
a místo návratu do systému chce raději pro rodinu pěstovat zeleninu. Bio, pochopitelně. 3. otěhotněla na začátku prváku.
V jednadvaceti. 4. nakonec poslala rok a půl po porodu otce svého syna do háje. 5. porodila ve dvaačtyřiceti, syna má ráda, ale
svou práci taky a je v ní hodně dobrá. Dětská hřiště a řeči matek ji děsí. 6. dlouho neměla život, jen práci, teď má život, ale
nemá práci. Zatím píše hru o matkách. A ještě je tu 7., levicová feministka, která šla na první demonstraci pár dní po porodu, ale
teď už je, jak sama říká, hodně liberální.
Sedm žen a všechny jsou matky. A matky, ty vědí, o čem je život. Divadelní dokument na pomezí grotesky a tragédie,
vycházející z téměř tří let časosběrných rozhovorů. Trapně autentický, i když víme, že autenticita je tak trochu děvka. O tom, jak
česká společnost vnímá mateřství a otázky rodinného rozpočtu. O ocenění a závislosti. O tom, co znamená být matkou ve
veřejném prostoru. O matkách na piedestalu a taky na střídačce kapitalismu. A samozřejmě o kojící mafii. (A o sexu.)
A jak je to s tou prací během mateřské dovolené?
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