
Ženy v ringu aneb Vše o ženách 
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Divadlo Stodola z Jiříkovic uvedli inscenaci hry z pera Miro Gavrana Ženy v ringu aneb                      

Vše o ženách!!!??? Režisér Ondřej Buchta a herečky Klára Havránková, Eva Židlíková a Šárka 

Nezhybová do Třeště přímo pod sněženku přivezli třírohý ring, pár ručníků, hodně energie, 

odhodlání a elánu a tak začal herecký koncert.   

 

Kolo první: Text současného chorvatského dramatika, který vyprodává divadla po celém 

světě, je skvělou příležitostí pro tři herečky, z nichž se každá představuje hned v pěti rolích. 

S nadhledem, vtipem a hravostí se nám pár centimetrů od provazů ringu odehrává pět 

různých mini příběhů žen různých generací. Nejsou to žádné skleníkové květinky. Jsou silné              

a samostatné a přesto, že se mnohdy ocitají v rolích oběti, život se s nimi fakt nemazlí                        

a sáhnou si na dno, vždycky nakonec posbírají sily žít dál.  

 

Kolo druhé: Tak tedy, co mají společného dospělé sestry, malé holčičky z mateřské školky, 

ambiciózní sekretářky nebo stařenky v domově důchodců? Perfektní herecký výkon, smysl 

pro záměrnou komičnost, cit pro práci s časem a místem, přirozenou komunikaci s publikem, 

uvěřitelnost ve všech hereckých proměnách na tak malém prostoru, žádný náznak kýče, 

parodie či frašky. Viděli jsme vše, co žánr tragikomedie nabízí. V třeštském ringu konkrétně 

ženy citlivé a zraněné, intrikující a záludné, malicherné a povrchní, hravé a bezprostřední, 

toužící i odvržené, manipulující a manipulované. Viděli jsme souhru všech tří dam, jejichž 

výkony byly vyrovnané, skvěle usazené v prostoru slovem i pohybem, propracované                        

do nejjemnějších detailů a zapadaly do sebe jako …………… ( každý ať si doplní dle svého). 

 

Kolo třetí: Zde poděkování autorovi za to, že přes všechny zkoušky a útrapy, kterými své 

hrdinky podrobuje, lze vyčíst jednoznačně pozitivní vztah a úctu, kterou k ženám chová.  

 

A protože nevím, kolik kol se v ringu běžně odehrává, … 

 

Za porotu Alena Veliká 

 


