
Vážení, 
 
pracuji v Oddělení současné kontinentální filosofie na Filosofickém ústavu AVČR a ráda 
bych vás touto cestou přizvala k účasti na akci, kterou organizuji ve spolupráci s Národním 
divadlem.  Jedná se o program nazvaný Nová krev, v rámci kterého se ve velkém foyer Nové 
scény představují scénicky zpracované kratší literární tvary různých autorů. 
Příští Nová krev bude vztažena k představení Oběd u Wittgensteina, které má 7. listopadu v 
Národním divadle premiéru. Autorem dramatu je T. Bernhard a hra má poměrně volnou 
vazbu k filosofu L. Wittgensteinovi. Mým úkolem je oslovit současné české filosof(k)y 
včetně studentů a studentek filosofie, kteří by představení rádi shlédli a sepsali krátkou 
reflexi, esej, literárně-filosofický tvar vázaný k představení (maximálně 3 
normostrany).  Vybrané texty by pak byly během prosince a ledna dramaturgicky a scénicky 
zpracovány pro večer Nová krev a představeny profesionálními herci, pokud autoři nebudou 
chtít sami vystoupit. Tento večer proběhne 29.1. 2020. 
 
Cílem spolupráce Národního divadla s filosoficky založenými autory je nabídnout prostor 
jinému druhu reflexe divadelního představení, než jaký mohou poskytnout novináři, divadelní 
kritici, nebo estetici a zároveň ukázat, v jakých různorodých formách může filosofie existovat 
ve veřejném prostoru. Je to také výjimečná příležitost pro propojení vědeckých, vzdělávacích 
a uměleckých institucí na velmi vysoké úrovni.  
 
Od autorů se čeká, že se zúčastní představení Oběd u Wittgensteina (6.7. nebo 8.11.) a během 
následujících dvou až tří týdnů sepíší příslušnou reflexi, či esej. Text bude odměněn 
autorským honorářem. Podle rozhodnutí dramaturgině a režisérky Nové krve budou autoři 
následně osloveni k další spolupráci na samotném představení, rovněž v závislosti na jejich 
dalším zájmu a možnostech.   
 
Prosím, aby mě zájemci o účast na představení Oběd u Wittgensteina kontaktovali na adrese 
alicekoubova@seznam.cz. Ráda také odpovím na případné další otázky. Níže připojuji ještě 
oficiální popis programu Nová krev. 
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29.1. 2020 „Nová krev“  
  
Během tohoto večerního programu bude představen dramaturgicky a scénicky zpracovaný 
výběr filosofických reflexí rozvíjejících, komentujících, či promýšlejících představení 
proslulého rakouského dramaturga T. Bernharda „Oběd u Wittgensteina“, jehož premiéra 
bude uvedena 7. listopadu 2019 v Národním divadle. „Novou krev“ velmi přirozeně 
charakterizuje přímá spjatost filosofické reflexe, uměleckého projevu a naléhavých 
společenských témat (rigidnost, repetitivnost či možnost změny lidského chování, lidská moc 
či bezmoc zvrátit společenské stereotypy, privátní schémata versus veřejný život, apod.). 
Zároveň je tato událost výjimečnou příležitostí pro komunikaci filosofických úvah širší 
veřejnosti, pro zkoumání propojenosti filosofie s uměleckým tvarem a pro hledání způsobů, 
jakými filosofie může vstupovat aktivně do současné společenské atmosféry v ČR. 
  
 
 


