Brno
KDU-ČSL ani KSČM v Brně neuspěly s návrhem vyjmout spornou hru
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Brno – Koaliční lidovci ani opoziční komunisté dnes při zasedání brněnského zastupitelstva neuspěli s návrhy
na vyjmutí hry Naše násilí a vaše násilí z programu květnového festivalu Divadelní svět Brno. Hra, ve které
mimo jiné Ježíš znásilňuje muslimskou ženu, podle nich uráží víru a může být bezpečnostním rizikem.
Zastupitelé se na toto téma několik desítek minut přeli, návrh na stažení inscenace ale nebyl schválen.
Dílo chorvatského provokativního režiséra Olivera Frljiče se týká problematiky Evropy a uprchlické krize,
ignorance a strachu a zamýšlí se nad tím, zda lidé truchlí nad oběťmi teroristických útoků v Paříži a Bruselu
stejně jako nad zemřelými v Bagdádu nebo Kábulu. Lidovci nesouhlasili s uvedením hry na festivalu a vyzvali
ředitele Národního divadla Brno Martina Glasera, aby ji nahradil něčím jiným. V případě jejího uvedení
požadovali snížení příspěvku divadlu na tuto inscenaci. Komunisté požadovali stažení díla. Obě strany
podpořily své návrhy, ale ani jeden nezískal nadpoloviční podporu v zastupitelstvu.
Například koaliční Zelení uvedli, že jakýkoliv zásah by byl cenzurou a že zastupitelstvo nemá takové
kompetence. Lidovci naopak argumentovali tím, že hra uráží křesťany a že zastupitelstvo má právo rozhodnout
o tom, na co dá město peníze a zda je podpora smysluplná. Brněnský primátor Petr Vokřál (ANO) uvedl, že by
si to měl divák vyhodnotit sám.

Primátorův náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL) nedávno vyzval dopisem ředitele Národního divadla Brno
Glasera, aby hru nahradil. Glaser uvedl, že program festivalu měnit nebude. Připomněl, že jedním z hesel akce
je svoboda, diváci podle něj mohou sporné dílo buď ignorovat nebo zhlédnout.
Devátý ročník přehlídky je v plánu od 24. do 28. května. Nabídne přes 40 představení souborů z Česka, střední
Evropy, Nizozemska a USA.
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Ježíš znásilňující muslimku? Hra znechutila biskupa Malého. Ozvali se i
naštvaní diváci
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Brno/Praha - Součástí květnového festivalu Divadelní svět Brno má být také Naše násilí a vaše násilí, v níž
mimo jiné Ježíš znásilňuje muslimskou ženu. Ta ještě před svým uvedením vyvolala velké kontroverze. Ohradil
se proti ní i mons. Václav Malý.

Hra chorvatského režiséra Frljiće „Naše násilí, vaše násilí“ vyvolává podle pomocného biskupa pražského
Václava Malého oprávněný nesouhlas. „Jsem nemile překvapen, s jakou necitlivostí organizátoři obhajují
uvedení hry v Brně, aniž berou v potaz, že svoboda slova je pokřivena, pokud prezentuje sice dramaticky
nadsazenou, ale nechutnou a urážlivou scénu o Ježíši,“ uvedl duchovní na sociálních sítích.
Vůči hře se již v minulých dnech kriticky vymezil například náměstek brněnského primátora Petr Hladík
(KDU-ČSL), který otevřeným dopisem požadoval od ředitele Národního divadla Brno Martina Glasera, aby
uvedení tohoto díla ještě zvážil. Poukazoval přitom na to, že jde i inscenaci, který vyvolává silně negativní
emoce a rozděluje společnost. Poukazuje na to, že motivy použité ve hře uráží křesťany a že v nich vyvolává
pocit ohrožení svobody jejich vyznání.
Ježíš znásilňuje muslimku? Divadelní hra zvedla ze židle brněnského politika
„Jsem přesvědčen o tom, že umění má lidi spojovat, a ne rozdělovat. Obrací se na mě celá řada lidí včetně
samotných divadelníků, že plánovaná hra Naše násilí a vaše násilí v nich vzbuzuje silně negativní emoce.
Například zde Ježíš znásilňuje muslimskou ženu," uvedl Hladík na sociálních sítích. „Tato negativní emoce se
dá přirovnat snad jen k takovým pocitům, jaké by vyvolalo relativizování a zesměšňování holokaustu," napsal
Hladík v dopise Glaserovi.
Někteří si na uvedení hry stěžovali také na facebookových stránkách Národního divadla. „Uvědomil si pan
ředitel vašeho divadla, že Ježíš na rozdíl od Mohammeda, neznásilňoval, nezabíjel a i kdyby nakrásně chtěl tak
by muslimku znásilnit nemohl neboť za jeho života islám neexistoval? Zajímalo by mě zda by
si národní divadlo Brno, dovolilo uvést hru ve které Mohammed znásilňuje křesťanské ženy (ale nejen
křesťanské) což k Mohammedovi patří, protože on vrah a násilník byl. Na rozdíl od Ježíše. Jinak nejsem
pokřtěn, nejsem bigotni věřící. Ano věřím že bůh je, ale žiju si podle svého. Ale tohle mě fakt dovede zvednout
ze židle,“ napsal jeden z naštvaných diváků.

Další divák naopak uvedení hry ocenil. „Jsem velmi rád, že Národní divadlo Brno uvede tuto hru v rámci
festivalu Divadelní svět Brno, a to navzdory protestům některých zapšklých konzerv, které by opět, stejně jako
za komára, chtěly cenzurovat, cenzurovat a cenzurovat,“ uvedl na facebookových stránkách divadla.
Sám Glaser v reakci zaslané médiím uvedl, že program festivalu sestavuje dramaturgická rada, kterou tvoří
vysokoškolsky vzdělaní dramaturgové všech brněnských divadel. „O zařazení jednoho každého představení
na program se vedou dlouhé diskuse. Na program festivalu se tak nedostane žádné představení, na kterém
nepanuje většinová shoda," uvedl Glaser. Podle něj je legitimní, že současné umění vyvolává diskusi o
nejkontroverznějších otázkách současnosti.
Postoje tvůrců podle něj mohou vzbudit negativní emoce, případně názorově rozdělovat společnost. „To je
ovšem, podle mne, znakem demokracie. Můžeme zaujímat naprosto rozdílná stanoviska a názory, vynášet o
různých skutečnostech naprosto odlišné hodnotící soudy - například co je a co není umění, co je a co není
kvalitní. Součástí našeho civilizačního okruhu je však stále i ono výše uvedené právo umělecké tvorby, která ke
svému vyjádření svobodně používá i obecně sdílené symboly a obrazy," uvedl.
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Postoj biskupů a ČBK
Téma brněnského představení „Vaše násilí naše násilí“ bylo s ostatními biskupy projednávano v uplynulých
dnech na zasedání ČBK. V nejbližších dnech by mělo vyjít společné odmítavé stanovisko ČBK a společný
dopis biskupů, primátorovi Brna, ve kterém biskupové vyjádří jasný nesouhlas s tímto představením. Petici je
přesně v tomto duchu, takže ji klidně můžeš šířit, doporučovat i podepsat.
(citace z věrohodného zdroje.)

PETICE
Petice proti divadelní hře, ve které je nehorázným způsobem urážen Kristus, a kterou chce uvést Brněnské
divadlo.

Proti podněcování k nenávisti ve hře "Naše násilí" v Brně.
https://www.petice24.com/proti_podncovani_k_nenavisti_ve_he_nae_nasili_v_brn

