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A studio Rubín hledá odpověď na otázku role mužů v současné
společnosti.
Nová inscenace O bílých heterosexuálních mužích, co jedí maso bude
mít premiéru 31. května
Text: Barbara Herz, Anna Hoprich
Režie: Barbara Herz
Textová dramaturgie: Šárka Kiršnerová,
Anna Hoprich
Dramaturgie: Jiří Ondra, Dagmar Fričová
Výprava: Jana Hauskrechtová
Hudba: Ivan Acher
Pohybová spolupráce: Ondřej Jiráček
Hrají: Michal Bednář, Hanuš Bor, Pavel
Neškudla a Václav Rašilov

Jedenáct mužů. Jedenáct osudů. Jedenáct zcela odlišných pojetí role muže v dnešní
společnosti. Jejich osobní výpovědi, které režisérka Barbara Herz sbírala po dobu
dvou let, se staly podklady pro nově vznikající dokumentární inscenaci. Text napsala
společně s Annou Hoprich pro pražské A studio Rubín. Premiérový titul O bílých
heterosexuálních mužích, co jedí maso se zabývá otázkou, v čem spočívá mužská
dospělost a jak lze v dnešním světe uchopit službu. Zároveň se snaží rozkrývat různé
polohy otcovství a jeho často přehlíženou důležitost. Jedenáct mužů z divadelního
dokumentu scénicky ztvární Michal Bednář, Hanuš Bor, Pavel Neškudla a Václav
Rašilov. Premiéra se uskuteční 31. května v A studiu Rubín.
Inscenací O bílých heterosexuálních mužích, co jedí maso navazuje Barbara Herz na svou
úspěšnou spolupráci s A studiem Rubín. Její předchozí dokumentární inscenace Jenom
matky vědí, o čem ten život je je divácky velmi kladně přijímaná a zároveň byla nominována
na cenu Thálie a Ceny divadelních novin. Po prozkoumání mýtů moderního mateřství bylo
logickým krokem přesunout pozornost k souvisejícímu fenoménu, jímž je pozice mužů
v současné společnosti. I v tomto případě se jedná o snahu co nejkomplexněji zmapovat
podstatný společenský fenomén prostřednictvím autorského scénáře. Ten Barbara Herz
komponuje na základě dvou let rešerší a přepisů nahrávek jednácti rozhovorů s nositeli
unikátních životních příběhů, stejně jako s profesními odborníky.
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Silný rámec autentických příběhů často osciluje mezi nekorektním humorem, lehce ironickou
reflexí současné společnosti a sdílením vlastních bolavých či naopak silně katarzních osudů.
To divákům umožní hluboké ztotožnění, stejně jako ostré vymezení. Diváci tak mohou
reflektovat vlastní zkušenosti a postoje a mimoděčně obohacovat svou optiku perspektivami,
které jim doposud mohly unikat. Zároveň vzniká svébytná odpověď na téma letošní sezony
A studia Rubín: Závislosti. Perspektiva, kterou jsou muži dneška nahlíženi, je totiž často
závislá na sérii stereotypních představ správného chlapáctví.
„O situaci mužů v současné společnosti neprobíhá na rozdíl od otázek mateřství žádná
podstatná diskuze. Muži jsou primárně nahlíženi hlavně v opozici k ženám, a to především
v momentu, kdy se řeší otázky rodičovství a dialog pečující vs. zabezpečující. Přesto by bylo
příliš zjednodušující definovat muže pouze na základě toho, jak pojímají péči. Jeden
z odborníků, kteří na projektu spolupracují, Tomáš Pavlas z Otevřené společnosti, hovoří
o tom, že situace toxického patriarchátu, který v naší společnosti stále přetrvává, škodí nejen
ženám, ale i mužům samotným. Nejistota, jak nakládat s tlakem na udržení dominantní
pozice často vede k tomu, že muž pracující jako pojišťovák, co nakupuje na Rohlíku
s donáškou do třetího patra, hovoří o přirozenosti lovce mamutů, odlišnostech mužského
mozku a nezapomene zmínit, že ženám je vlastní sbírat kořínky,“ říká o inscenaci režisérka
Barbara Herz a dodává: „Všichni muži, jejichž příběhy v textu zazní, jsou označeni až
archetypálně maskulinními profesemi či společenskými pozicemi (kamioňák, bachař, horník,
lovec, sběratel, dobrodruh, hráč…), přesto se v každém z příběhů ukáže překvapivý přerod
perspektivy a zcela nečekané pointy.”
„Hlavním tématem inscenace se jeví otázka síly a schopnost s ní vědomě nakládat, stejně
jako schopnost vědomého přijetí oběti, která, slovy jednoho z respondentů, dokáže
z hysteriků, narcisů a věčných dětí učinit skutečné, dospělé muže. Ukazuje se, že s muži
celého věkového spektra rezonuje postoj k základní vojenské službě, která se minimálně
v diskuzích na sociálních sítích stává leitmotivem nostalgicky vzpomínané iniciace do
mužství. Zároveň ale žijeme v době, kdy největším ohrožením, se kterým jsou muži
konfrontováni, je strach, že jim spadne zmrzlina ve Stromovce,“ komentuje motiv inscenace
spoluautorka textu Anna Hoprich.
Tvůrčí dvojici doplňuje scénografka Jana Hauskrechtová, která s režisérkou spolupracuje
stabilně, dramaturgové Jiří Ondra a Dagmar Fričová a renomovaný hudební skladatel Ivan
Acher, který se též podílel na předchozí inscenaci Jenom matky vědí, o čem ten život je
uváděné v A studiu Rubín. Herecký tým tvoří Pavel Neškudla a Michal Bednář (oba patří
mezi nejtalentovanější herce mladší generace), které doplňují (opět v rubínovském duchu)
zkušení a renomovaní herci Hanuš Bor a Václav Rašilov.
Premiéra se uskuteční 31. května v A studiu Rubín. První repríza bude následovat 12.
června. Vstupenky jsou již nyní dostupné na www.astudiorubin.cz.
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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 O bílých heterosexuální mužích, co jedí maso
Barbara Herz, Anna Hoprich
„Když budem pozorovat Froda Pytlíka, jak prochází Stromovkou a největší drama je, že mu upadne zmrzlina, tak z toho asi moc
nevypotíš.“
V čekárně sedí Patriarcha. Spílá, že když ulovíš mamuta, tak máš právo válet se na zemi a žrát toho mamuta dokud to jde.
I když u toho hrozí, že se roztečeš jako huspenina po prostoru. Patriarcha ještě říká, že svět dnešních mužů sestává jen
z narcisů, hysteriků a dětí. A že každý správný chlap musí chtít vošukat kosmos.
I další muži sedí v čekárně. Čekají. Zatím přesně nevědí na co, prostě čekají. Možná při tom přemítají, zda je jejich práce ten
bájný dream job, když nemají na byt, pouze na chřest s holandskou omáčkou. A jestli v dnešní době už vážně nemůžou ženě
ani otevřít dveře. No a hlavně: jak se stát tím správným chlapem, když i vojna už je zrušená.
Čeká Dobrodruh, čeká Veterán, čeká Lovec. Čeká Sběratel. A čeká i Syn svého otce. A taky Kamioňák, Fotbalista, Stromolezec
a Hráč. A tím to zdaleka nekončí. Inscenace o přijetí dospělosti a služby vycházející z dvaceti autentických rozhovorů. Groteskní
i mrazivá.
(Inscenace vzniká ve spolupráci s divadelní platformou dok.trin)
Text: Barbara Herz, Anna Hoprich
Režie: Barbara Herz
Textová dramaturgie: Šárka Kiršnerová, Anna Hoprich
Dramaturgie: Jiří Ondra, Dagmar Fričová
Výprava: Jana Hauskrechtová
Hudba: Ivan Acher
Pohybová spolupráce: Ondřej Jiráček
Hrají: Michal Bednář, Hanuš Bor, Pavel Neškudla a Václav Rašilov
Premiéra: 31. května 2022
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