
 

 

 

        V Brně 5. dubna 2018 

Vážený pane Hladíku, 

 

 děkuji Vám za Váš otevřený dopis. Přestože chápu Vaše pohnutky, nemohu Vám na 

něj odpovědět kladně.  

 Národní divadlo Brno produkuje z pověření Rady města Brna festival Divadelní svět 

Brno. Program festivalu sestavuje dramaturgická rada festivalu. Tu tvoří vysokoškolsky 

vzdělaní dramaturgové všech brněnských divadel - jsou to erudovaní odborníci s přehledem 

o aktuálním dění v evropském divadle, lidé, kteří svou každodenní prací rozhodují o 

směřování podstatné části brněnské kulturní scény. O zařazení jednoho každého představení 

na program se vedou dlouhé diskuse.  Na program festivalu se tak nedostane žádné 

představení, na kterém nepanuje většinová shoda.  

 Jako ředitel NdB a festivalu DSB se Vám mohu zaručit za to, že moji kolegové velmi 

pečlivě zvažují všechny aspekty, na jejichž základě po mne požadujete stažení inscenace 

Naše násilí a vaše násilí z programu festivalu.  

 Listina základních lidských práv a svobod uvádí v hlavě 2., oddílu 1., článku 15 

následující: 

 

(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. 

Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez 

náboženského vyznání. 

(2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena. 

  

 Je zcela legitimní, že současné umění vyvolává diskusi k nejkontroverznějším otázkám 

současnosti. Postoje tvůrců pak mohou vzbudit - jak píšete - negativní emoce, nebo dokonce 

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.  



 Hlavním tématem letošního ročníku festivalu Divadelní svět Brno je "SVOBODA?!".  I 

s oněmi uvozovkami, otazníkem a vykřičníkem.  Festivalový program nabízí ke svobodnému 

výběru různá představení, která toto téma reflektují v nejširších souvislostech. Poskytujeme 

našim divákům dostatečné množství informací, aby se mohli svobodně rozhodnout, zda je to 

které představení zajímá, zda jsou ochotni je sledovat a vést s jeho tvůrci vnitřní dialog. 

Nikdo není nucen zhlédnout představení, které by v něm vyvolávalo - jak píšete - pocit 

ohrožení svobody vyznání. Věřím, že občané našeho města jsou natolik moudří, že se sami 

rozhodnou, co chtějí vidět a co vidět nechtějí. Dejme jim šanci souhlasit s tvůrci této 

inscenace, nebo s nimi třeba posléze vášnivě nesouhlasit. Dejme jim šanci toto dílo 

ignorovat, nebo je se zájmem zhlédnout. Dejme ji ale hlavně prostor vytvořit si vlastní názor.  

 

Srdečně 

 

 

Martin Glaser 

ředitel NdB 

 

Pod tento otevřený dopis připojují svůj podpis i všichni členové dramaturgické rady festivalu 

Divadelní svět Brno 

 

Lucie Němečková a Pavel Jurda (NdB), Jan Šotkovský a Miroslav Ondra (MdB), Miroslav 

Oščatka a Matěj Nytra (CED), Jan Cimr (Polárka), Marek Horoščák (DiFa JAMU) 


