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21. dubna 2015 v Českých Budějovicích 

Žena jako druh 

Joanna Murray – Smith 

Česká premiéra: 24. dubna 2015 od 19.00 hodin v Jihočeském divadle 

Poslední činoherní premiérou této divadelní sezóny před začátkem sezóny na Otáčivém hledišti je komedie Žena 
jako druh australské spisovatelky Joanny Murray-Smith v režii šéfky činoherního souboru Jany Kališové, 
s Bibianou Šimonovou v hlavní roli. Tuto komedii uvádí Jihočeské divadlo v české premiéře. 
 
Slavná spisovatelka Margot Masonová napsala své první feministické dílo již velmi dávno, Stala se slavnou 
celebritou a uznávanou autorkou mnohých bestsellerů. Momentálně ji však trápí tvůrčí krize a její vydavatel již 
netrpělivě čeká na aktuální knižní hit. Ve svém odlehlém vesnickém domě bojuje Margot nejen s termínem 
odevzdání svého rukopisu, ale také s Molly Riversovou, studentkou a dcerou jedné ze svých nejoddanějších 
obdivovatelek, která na ni neočekávaně vytáhne revolver… 
 
Komedie australské autorky Joanny Murray-Smith je vědomě inspirovaná skutečnou událostí, jejíž aktérkou byla 
ikona západního feminismu Germaine Greerová. Hra však ironický pohled na myšlenkové kotrmelce rozličných 
ženských teorií vydatně kombinuje s prvky frašky, kterou přináší realita našich dnešních životů. V Margotině 
domě se postupně objevují její zničená dcera - starostlivá matka tří dětí, která se snaží natruc matčiným 
zásadám neřídit se feminismem, její šokovaný manžel - úspěšný manažer, mladý „macho“ taxikář a nakonec i 
Margotin vydavatel, jehož role je v jejím životě mnohem významnější, než bychom čekali. Diváky čeká komedie 
ze současnosti plná překvapení, která je však nejen o ženách, ale i o mužích, o vzájemných partnerských 
vztazích a každodenním životě, který se nám nedaří žít podle knih a vysněných představ. 
 
Divadelní hra Žena jako druh byla jednou ze tří nominovaných komedií roku 2009 v prestižních cenách Olivier 
Awards - společně se hrou Yasminy Rezy Bůh masakru a hrou Tlustý prase Neila La Buta. 
 
Joanna Murray - Smith 
Dramatička, scénáristka a autorka románů se narodila v roce 1962 v Morningtonu (Victoria, Austrálie). 
Navštěvovala Toorak College, poté absolvovala univerzitu v Melbourne. Na Columbia University v New Yorku 
studovala tvůrčí psaní, pro svou vědeckou dovolenou si vybrala v roce 2003 Itálii. Je vdaná za Raymonda Gilla, 
má syny Sama a Charlieho a dceru Lucy. 
Její hry (Honour, Rapture, Bombshells, Nightfall, Redemption, Love Child a Flame) se uvádí po celém světě; 
Honour (v češtině pod titulem Mezi úterým a pátkem uvedlo v roce 2005 Divadlo na Vinohradech, v roce 2015 
divadlo Ungelt) byla uvedena ve dvaceti zemích, včetně Broadwaye a londýnského národního divadla. Hry 
Honour a Rapture získaly cenu za nejlepší dramatický text (Victorian Premier's Literary Award for Best Play).  
Komedie Žena jako druh, inspirovaná životem australské spisovatelky, novinářky a feministky Germaine Greere, 
měla premiéru ve Vaudeville Theatre na West Endu v červenci 2008 (režie Roger Michell, v hlavní roli Eileen 
Atkins). V roce 2009 byla tato hra nominována v rámci Olivier Awards na nejlepší komedii roku. V roce 2010 
byla uvedena v Geffen Playhouse v Los Angeles s Annette Bening v hlavní roli. Charles Isherwood z New York 
Times o této inscenaci napsal: „Žena jako druh není hra antifeministická. Ale ženy jsou zde vylíčeny tak 
různorodě bombastické, pošetilé, posedlé samy sebou, přemrštěně kritické, plné sexuálních obsesí nebo 
jednoduše šílené, že vás to dostane krok od toho stát se antifeministou.“ 
 
 



 

Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům za podporu. 

                         

Anotace ke hře: 
Slovo je mocná zbraň. Zvlášť v ruce obratné spisovatelky, která si z provokace udělala skvělý byznys. Její knihy 
„Naprostá bezvýznamnost mužské sexuality“, „Oškliví podvádějící parchanti“, „Láska a jiná sprostá slova“ nebo 
„Za vším hledej postel“ se staly bestsellery. Ale některým naivním obdivovatelkám pořádně zamíchaly život. A 
jedna z nich si přichází vyřídit se svým idolem účty. S pistolí v kabelce… 
 
 
Inscenační tým: 
Režie / Jana Kališová 
Dramaturgie / Olga Šubrtová 
Scéna / Pavel Krejčí 
Kostýmy / Jana Zbořilová 
 
Termíny nejbližších představení: 
PREMIÉRA 24. 3. 2015 
DALŠÍ REPRÍZY 27.4. / 4. 5. / 6. 5. 

Osoby a obsazení: 
Margot Masonová / Bibiana Šimonová 
Moly Riversová / Teresa Branna 
Tess Thorntonová / Dana Verzichová 
Bryan Thornton / Jan Kaštovský 
Frank / Tomáš Drápela 
Theo Reynolds / Jiří Untermüller 
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