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Všetko o mužoch dneška 

 

Začiatkom októbra mala premiéru v brnianskom HaDivadle nová inscenácia slovenskej 

režisérky a herečky Slávy Daubnerovej Súmrak samcov. Autorská inscenácia je 

"venovaná všetkým milovníkom mafiánskych filmov, domácim kutilom, manželom a 

otcom, neľútostným tigrom na pracovnom i mileneckom poli aj tým, ktorí by radšej pred 

tým všetkým utiekli do hlbokých lesov", píše sa v bulletine k inscenácii, ktorej najbližšia 

repríza bude v sobotu 3. novembra. 

Jej režisérka hovorí, že sa na začiatku spolu s dramaturgičkou Annou Saavedra 

inšpirovali správou v novinách. Dočítali sa, že vplyvom syntetických estrogénov 

z hormonálnej antikoncepcie, ktorá sa so ženským močom dostáva do pitných vôd, sa 

samce mnohých živočíšnych druhov začínajú meniť na samice alebo hermafrodity. 

 

Ohrozený druh? 

Režisérka sa v inscenácii s čisto mužským hereckým kolektívom zamýšľa nad 

postavením muža v 21. storočí. Aká je pozícia muža v prostredí čoraz väčšej 

feminizácie? Čo od nich očakáva spoločnosť, matka, sestra, žena, dcéra? Čo muži 

očakávajú od nich a vlastne aj sami od seba? Je v dnešnom svete stále muž mužom alebo 

sa stáva ohrozeným druhom? Aká je jeho úloha vo výchove detí? Prežíva muž 

21. storočia krízu identity? Týmito, ale aj inými témami sa zaoberá inscenácia Súmrak 

samcov. 

Daubnerová s kolektívom rozpráva o mnohých klišé a stereotypoch mužského sveta 

spôsobom, ktorý klišé nepozná. Alebo práve naopak, miestami ich hyperbolizuje a 

umocňuje aj v herectve – pohráva so stereotypmi, ktoré vystavia, aby ich vzápätí zbúrala. 



Inscenácia je rozdelená do troch častí. V prvej časti sa zaoberá mužom v domácnosti, 

v druhej časti mužom karieristom a v tretej časti intímnym, veľmi osobným a 

konkrétnym svetom mužov. 

Už v úvodnej scéne sa na javisku ako prvá rekvizita objaví parožie, ktoré predstaviteľ 

muža zavesí na stenu. Parožie ako jasný symbol lovu, mužstva, ale aj nevery. Postupne 

prichádzajú aj ostatní predstavitelia. Na javisku si pred očami divákov stavajú akési 

akvárium a na chvíľu sa menia na ryby. Akvárium sa stáva symbolom ich vlastného 

uzavretého sveta, ktoré pozostáva najmä z postele, televízie, toalety, stola a "kutilského“ 

náradia. 

Postupne sa mužské akvárium mení na uponáhľaný hektický svet mužov, najmä 

biznismenov, ktorí sa cez veľmi výrazný a výrazový pohyb prechádzajú alebo doslova 

predvádzajú na imaginárnom catwalku – prehliadkovom móle. Herci v tejto inscenácii sa 

nevyjadrujú iba slovne, ale v priestore rozohrávajú svoje mikropríbehy cez pohyb a 

precízne gesto. 

Práve pohybovú stránku inscenácie mal na starosti režisérkin dlhoročný spolupracovník 

herec a tanečník Emil Leeger. 

 

Každý z hrdinov má svoj príbeh 

Samozrejme, že sa autorka s kolektívom nevyhla typickým mužským témam, ako sú sex, 

rozdielnosť výšky platov, emancipácia žien. Režisérka pracovala s niekoľkými typmi. 

Spoznávame typických českých (ale aj slovenských) "kutilov“, biznismenov, 

metrosexuálov, homosexuálov, citlivých a nežných chlapov, ale aj násilníkov. Neostáva 

iba pri ich vymenovaní. Muži cez osobné príbehy vypovedajú o sebe samotných. Sláva 

Daubnerová pracovala s mužským telom, hlasom, zaujímala sa o mužovu identitu a 

názor. Sú to výpovede, v ktorých muži odhalia aj "svoju citlivú stránku“, sú to ich osobné 

výpovede o rodine, o strachu, úspechu a neúspechu. 

Režisérka nehodnotí, nemoralizuje, iba vypovedá o súčasnom mužovi, cez všeobecné sa 

dostáva ku konkrétnemu. Každý z hrdinov má svoj príbeh, život, túžby, ale aj obavy. 

Budem úspešný? Budem dobrým synom, mužom, otcom? Dokážem zabezpečiť rodinu a 

zaradiť sa do spoločnosti? Dokážem žiť v ženskom svete bez toho, aby som prestal byť 

"pravým“ mužom? 



Inscenácia Súmrak samcov je pohybovo-vizuálna performancia inšpirovaná súčasným 

mužom. Je najmä o mužoch, ale určite nie iba pre nich. 

Hodnotenie Pravdy: 4 hviezdičky z 5 
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JAROSLAV ŠTEPANÍK 

 

Zdařilý restart 

 

Restart – tak nazvalo HaDivadlo vstup do nové divadelní sezóny. Zahájilo ji 5. října 2012 

autorskou inscenací Soumrak samců slovenské režisérky a performerky Slávy 

Daubnerové. Sociobiologické a civilizační vlivy, emancipace žen, celá řada faktorů 

včetně změn v tradičních sociálních rolích, pozicích a vztazích mezi ženami a muži, 

vedou k chmurným vizím, zda ještě existuje „muž jako vyhraněný biologický druh“, zda 

nedochází k jakémusi soumraku samců. K divadelnímu uchopení složitého 

sociálněpsychologického problému přistoupil soubor experimentálního divadla v 

dramaturgii Anny Saavedry pod vedením režisérky především jako k pohybově vizuální 

performanci. Významnou roli sehrává i hudba, verbální složka inscenace však nestojí na 

okraji. Zejména v prvé půli jí dodává lehkým nadhledem a ironií na spádu. Muži viděni 

ženským autorským okem jsou nejprve představeni jako bytosti znejistělé bytím v 

akvarijním prostředí domácností a rodin s pocity útlaku, nedostatkem všeho prostoru; 

selhávají dokonce už i jako kutilové. Vzápětí defilují v podobě nažehlených „kravaťáků“, 

úspěšní, spíše však k úspěchu hnaní jedinci, obdobně jako v domácím prostředí 

frustrovaní, zde snaživci, vystrojeni a provonění dle „desatera“ soudobého metrosexuála. 

V úvodních částech inscenace vzbuzovala častou odezvu v podobě smíchu právě lehkostí 

navození různých podob tragikomična v postavení dnešního muže. Frustrace vede k 

únikovým reakcím a agresivitě. Scéna skupinové brutality a agrese proti jedinci, který se 



„zviditelnil odchylkou“ byla působivá, viděná ovšem v mnoha obměnách mnohokrát. 

Snad příliš proklamativní či heslovitou se může zdát „mužská žaloba“ s náloží vzteku 

vůči druhé polovině lidstva. Závěr v souladu s názvem přinesl „soumrak“ či rezignaci 

„samců“, tedy těch, kteří na jednoduše řešené scéně představitele „druhu na vyhynutí“, 

ztělesnili. Závěrečný dialog otce a syna byl dobrou tečkou, ne snad verbálním obsahem 

jako pohybovým ztvárněním za doprovodu přiléhavé hudby. Stejné odění, totožný pohyb, 

strojová identická mimika a gestika jako by signalizovaly pokračování v podobě 

opakování. Sám bych viděl, že na scénu přicházejí dokonalí roboti, kteří nahrazují 

upachtěné, již vysloužilé muže. Vstup do restartu byl zdařilý Ocenění zaslouží mužský 

herecký soubor ve složení Cyril Drozda, Jan Grundman, Marián Chalány, Jan Lepšík, Jiří 

M. Valúšek za výkony herecké, pohybové, fyzicky náročné. Výprava byla dílem Slávy 

Daubnerové, choreografie: Emil Leeger, projekce: Jan Sebeš. 
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KRYSTÍNA KOLIBOVÁ 

 

Soumrak samců, inscenace dle skutečnosti - paralela k vymírání rybích samců. 

 

HaDivadlo uvedlo premiéru Soumrak samců. Na jevišti nechyběli „správní tatíci“ v tílku 

a trenkách, rádoby úspěšní metrosexuálové ani transvestita. Inscenace slovenské autorky 

Slávy Daubnerové s názvem Soumrak samců měla při premíéře 5. října na brněnské 

scéně v HaDivadle velký úspěch. Ve spolupráci s dramaturgyní Annou Saavedrou 

vytvořily dílo, které bylo inspirováno skutečnou zprávou v časopise Respekt. Zpráva 

pojednává o změně poměru samic a samců ryb ve vodách z důvodu kontaminace. 

Problém se nachází v hormonální antikoncepci, ve které jsou syntetické estrogeny. Skrz 

moč se dostávají tyto látky do pitných vod a způsobují katastrofu – rodí se nadměrně více 

samic. Vzhledem k tomuto faktu chce autorka poukázat na lidské samce, zda jsou i oni v 

ohrožení. Nastává soumrak samců? 

 



Paradox: ženy se začaly emancipovat a muži se cítí být utlačováni 

Jací jsou muži 21. století? Jaká jsou na ně kladena očekávání? Z teorie o rybách se stává 

sofistikovaná hra, která volá po porozumění mužům. Ve hře je poukazáno na muže jako 

tvory, kteří mají pocit, že nejsou vyslyšeni a jejich význam a důvod existence stále více 

upadá. Muži dnes nemají povinnost jít na vojnu a jejich „chlapácké“ využití ochránit 

rodinu i stát zmizelo. Už nejsou ani schopni přibít hřebík na zeď a pověsit obraz, natož 

být velkými hrdiny v bitvě. Pokročilá emancipace způsobila, že mají dnes ženy stejné 

nebo i větší platové ohodnocení, a to vede kfrustraci až kpocitu nepotřebnosti. A co 

výchova dětí, podílí se dnešní muži? Spíš ne, jsou odsunuti do pozadí a výchova je pod 

vedením pevné ženské ruky. Synové postrádají otcovský vzor, který je potřebný k 

integritě do společnosti. A dostáváme se do kolotoče, kde syn postrádá otce, který 

postrádá svého otce a tak pořád dokola. 

 

Pět chlapíku ve značkových oblecích volají po uznání a moci! 

Paralela k problému se zvířecími samci je zřejmá v podobenství s muži jako rybami a 

prostorem připomínající malá akvária. Nejprve herci naběhnou na pódium v typickém 

oblečení dnešních„tatíků“ – trenky, tílko, ponožky. Řeší svou utlačovanou pozici ve 

společnosti, jak je jejich ženy vedou a mají nad nimi absolutní moc. V další části se nám 

představí pět mladých mužů v obleku, kteří touží po jediném – moci a kariérním růstu. 

Další hloubavá otázka se dotýkáotcovství a práva mužů na výchovu dětí. Jedná se o sci-

fi, nebo jsou lidští samci opravdu ohroženým a příliš podceňovaným druhem? 

 

Brilantní herecké výkony a choreografie, která bere dech 

Pokud se vydáte na tuto ojedinělou inscenaci, můžete se těšit na herecké špičky ve svém 

oboru:Cyrila Drozda, Jana Grundmana, Mariána Chalányho, Jana Lepšíka a Jiřího M. 

Valůška. Výbornou choreografii připravil Emil Leeger. Chcete-li vidět muže, kteří se 

ukájí na všem, co mají po ruce, zpívajícího transvestitu, výborné parafráze na 

„typického“ muže a dokonale promyšlený koncept v podání experimentálního divadla, 

neváhejte. Stojí to za to! 
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KATEŘINA SLÁMOVÁ – BARTOŠOVÁ 

divadelní kritička 

 

Muž jako zdecimovaná ryba? 

Sláva Daubnerová uvedla v HaDivadle vizi o muži budoucnosti 

 

Počátečňí inspirací pro novou inscenaci HaDivadla Soumrak samců byla autorce a 

režisérce Slávě Daubnerové zpráva o hrozbě samčímu rodu, kterou představujú zbytky 

hormonální santikoncepce v pitné vodě. Výsledkem je tragikomicky ladené nahlédnutí do 

světa muže 21. století, zde vymezeného z jedné strany plandavými trenýrkami, z druhé 

sebevědomými gesty a padnoucím oblekem. 

Režisérka (slovenská performerka zvyklá pracovat s novými médii) vytvořila tvar, který 

je i přes dostatek použitých textů velmi vizuální. Hlavní výrazový prostředek je pohyb, 

doplnený o projekce. Zaujme pravděpodobně vice než samotná sdělení inscenace. Lehce 

ironický Soumrak samců tematizuje mužskou roli ve třech částech: doma, v kariéře a – 

zjednodušeně řečeno – ve vztazích. Nejprve je zde muž v soukromí domova. Charakter 

první části inscenace je groteskní i příznačne snový. Pohyb se inspiruje zmíněnou vizí 

ekologické katastrofy a transformuje ji do rozvolněného, pomalého gesta postav 

proplouvajících jevištěm jako ve snu nebo pod vodní hladinou. Plovoucí character 

pohybu i akcí (muži jsou zde například přenašeči rozličného domácího nábytku) doplňují 

herci “kapřím” otevíráním úst. Končí uzavření v improvizovaných akváriích, vystavené 

exponáty sevřené do rámu obrazu, skříně, obrazovky. 

 

Komičtí tvorové doma i v práci 

Zpomalený pohyb kontrastuje s komickou polohou, v níž se samčí povaha postav 

představuje groteskně hysterickou kopulací s předměty nebo vyznáním z neschopnosti 

zvládnout drobné opravy. A z ponížení, které jim způsobují schopnější partnerky. Muži 

doma jsou videni jako nejkomičtější tvorové – samci i kapři s proměněným pohlavím, 

kutilové bojující s hřebíky v paneláku. 



Druhý obraz muže – stroje na úspěch a zisk moci je nejdynamičtější, postavený na 

vygradovaném pohybovém vzorci – chvatném přecházení, míjení, stereotypně opakované 

gestikulaci – výrazu nepostradatelnosti, vlastního významu. Pohyb je zmnožený a 

postupně se obohacuje o prvky kontaktu, získává taneční character a vrcholí v aktu 

agrese. 

Nakonec zbývá muž vyhořelý, z obleku vyvlečený, na cestě za klidem lesa. Rozpadlý 

vztah, neporozumění s dětmi. (Autorky čerpaly ze zážitkových a terapeutických seminarů 

pořádaných Ligou otevřených mužů.) Vizualita se soustředí na “torza” těl – postavy jsou 

do půli těla obnažené, deformované a ovládané mechanickým pohybem. 

Inscenace zaujme vizálně-pohybovým výrazem, herecky dobře zvládnutým. Přestože 

autorka I dramaturgyně jsou ženy a na hrě se autorsky podílela i mužská část souboru, 

mužský či ženský pohled na zpracované téma se nijak zajímavě nevyhraňuje. Hra se 

především zabývá předvídatelnými tématy bez ambice jít víc do hloubky. Podobně 

vyzněla i hra dramaturgyně Anny Saavedry na téma mateřství Tajná zpráva z planet 

matek, jíž je Soumrak samců jakýmsi pandánem. Podobně se pohybovala na hraně klišé, 

kterou ale překonávala drsným humorem a otevřeností. Soumrak samců uniká z této pasti 

pohybovou stylizací, ale úplně se mu to nedaří. 

 


