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POPIS KNIHY MÝCENÍ
Román Mýcení z roku 1984 je autobiografickým příběhem a zároveň autorovým
stanoviskem k otázkám umělecké tvorby. Rámec vyprávění je jednoduchý. Vypravěč se
účastní „umělecké večeře“ na počest předního herce Dvorního divadla. Z ušáku v ústraní
pozoruje dění a zároveň se před jeho vnitřním zrakem odvíjí příběh mrtvé přítelkyně.
Bernhard si bere na mušku pokrytectví a služebnost „umělecké společnosti“, její míjení se s
uměleckou pravdou. Nemilosrdná kritika je i zde bytostně spjata s komikou, s uměním
nadsázky a často i s vědomou provokací; někteří protagonisté „umělecké večeře“ se v knize
poznali a zažalovali Bernharda za nactiutrhání.
MÝCENÍ - DIVADLO NA ZÁBRADLÍ
A celá ta sestava Mýcení, do jednoho (…) hraje vyladěně, každý a každá z nich si našel a
našla svoji polohu, kterou drží a slouží jí. Esteticky a řekněme řemeslně je tady vše v
pořádku, má to styl a řád. Mýcení je kácení lesa (pilou sekyrou, motorovou pilou,
moderními stroji např. harvestery) za účelem odlesňování.V novějším pojetí se tak nazývá
též lesní těžba.. Materiál získaný těžbou se nazývá dříví a ne dřevo. Dřevo je biologický
živý materiál složený z xylém (dřevní část kmene) a jeho buněk. České uvedení Mýcení
předkládá sugestivní obraz životů výlučně orientovaných na sebe. Celkovým zkomorněním,
sevřenou formou a redukcí postav se podařilo i pocitově vyjádřit často tak hořkosměšnou
atmosféru domácích poměrů, která se zdaleka netýká jen divadla. Thomas Bernhard.
Divadlo Na zábradlí. Malý pokojíček napěchovaný obrazy a hosty se stává dusivě sevřeným
dějištěm umělecké večeře, s jejímž začátkem se stále čeká na herce Národního divadla.
Román Mýcení z roku 1984 je autobiografickým příběhem a zároveň autorovým
stanoviskem k otázkám umělecké tvorby. Rámec vyprávění je jednoduchý. Vypravěč se
účastní „umělecké večeře" na počest předního herce Dvorního divadla. Skvělé české
Mýcení. Myslím, že by bez invenčního převedení do českých reálií zdaleka nefungovalo tak
dobře. Smáli jsme se sami sobě a bylo nám z toho zle. Mýcení : rozčílení Klíčové dílo
velkého rakouského prozaika, monolog psaný v „rozčilení", je autobiografickým příběhem
a současně autorovou konfesí, která se dotýká základních otázek umělecké tvorby. Po
legendárních inscenacích (Ritter, Dene, Voss, Divadelník a Náměstí hrdinů) uvede
dramatizaci románu Mýcení tohoto rakouského, skandálního a nepohodlného autora.
Slavnostní setkání několika přátel u večeře se stane hlubokou, ironickou a jízlivě zábavnou
sondou do života lepší společnosti. V Mýcení je tohle všechno obsaženo téměř exemplárně.
Na Zábradlí se vysmívají, odtahují a vnitřně bojují po divadelní stránce suverénně, velmi
zábavně a také srozumitelně (snad dokonce místy až moc názorně), jenže zároveň to celé
působí skoro až akademicky odtažitě. Údaje o adrese, telefonním a faxovém čísle si
zobrazíte kliknutím na zelené tlačítko "Zobrazit kontaktní údaje". Společnost Garten- und
Landschaftsbau Markus Stottele, která produkt nabízí, Vám ráda zašle podklady o produktu
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Mýcení, informace o cenách a další údaje. Režisér Krystian Lupa, autor nejen textové
adaptace, ale i scény, světelného designu a režie, vytvořil v Mýcení formálně i obsahově
dokonale promyšlenou a vystavěnou scénickou fresku na téma umělecké a obecně lidské
sebestřednosti a až patologické zahlcenosti vlastním egem. A nakonec je "mýcení", ona
zvláštní prastará filozofie, jak poznamenává vypravěč, která najednou vyplula na povrch
právě tam, kde [herec] začal opakovat slova les, hluboký les, mýcení místem na hranici
mezi racionalitou a iracionalitou, mezi vyslovitelným a nevyslovitelným. Rakouské Mýcení
v Divadle Na Zábradlí je počeštěno, tedy jaksi přetvořeno do divočejšího a pudovějšího
prostoru, okázalá vídeňská snobárna je nahrazena českým plebejstvím, které sice předstírá,
že má na víc, ale laťka je proklatě nízká, balancuje se na ní s funivým humpoláctvím.
Klicperovo divadlo - program (strana 3) Zpět na Klicperovo divadlo. Klášterní ulice
24.10.2018 : Klicperovo divadlo, Hradec Králové (Divadlo) více Divadlo Na zábradlí uvádí
Mýcení Thomase Bernharda. Režisér Jan Mikulášek a dramaturgyně Dora Viceníková
zdramatizovali román, který v polovině 80. let vyvolal jeden z největších skandálů moderní
rakouské literatury.
MÝCENÍ - WIKIPEDIE
Mýcení (1984) je pozdním Bernhardovým románem. V jeho textu se skrývá hořkost, ironie
i (sebe)kritika. Hlavní postavou, jež přijala pozvání na večeři do rodiny Auersbergerových
není totiž nikdo jiný než sám autor, který danou společnost však nemůže vystát. : Nová
Akropolis, třída Karla IV. 641, Hradec Králové, Hradec Králové (Přednáška,Ostatní)
překlad mýcení ve slovníku češtino-angličtina. cs oceňuje skutečnost, že stále více států v
tomto regionu se v uplynulých desetiletích rozhodlo zvýšit u dívek zákonný věk pro vstup
do manželství (Egypt na 16 let, Maroko na 18 let a Tunisko a Libye na 20 let), a odsuzuje
veškeré pokusy opět jej snížit nebo omezit dopad těchto reforem, neboť předčasné a často.
Bernhard V Mýcení naposled shrnul nejpodstatnější rysy svého celoživotního tématu sousedství smrti a umění, soustředí se na problém pravosti a nepravosti umělecké existence
a nemilosrdně odhaluje estetizaci vyprázdněných životních forem jako únik před pravdou a
zodpovědností. Lidská kolonizace se obvykle dělí na vnitřní (místní, např. mýcení lesů) a
vnější. Příčinou kolonizace bylo zejména přelidnění a hledání či dobývání nové zemědělské
půdy, budování vzdálených obchodních stanic a osad a konečně dobyvačná expanze
zejména západoevropských států v novověku. Pouze česky. Sarkastický, ironický a přesný
Thomas Bernhard se vrací na scénu. Po legendárních inscenacích (Ritter, Dene, Voss,
Divadelník a Náměstí hrdinů) uvede Divadlo Na zábradlí dramatizaci románu Mýcení
(Holzfällen) tohoto skandálního a nepohodlného rakouského autora. . Slavnostní setkání
několika přátel u večeře se stane hlubokou, ironickou a jízlivě. Mačeta má ostří vyrobené
ze speciální tvrzené oceli a dřevěnou rukojeť z bílého ořechu. Určená pro použití při
mýcení křoví a odvětvování. Celková délka 60 cm (rukojeť 31 cm). Ostří je opatřeno
plastovým ochranným krytem. Román Mýcení z roku 1984 je autobiografickým příběhem
a zároveň autorovým stanoviskem k otázkám umělecké tvorby. kategorie Mýcení Thomas
Bernhard. 280 Kč. 252 Kč. Nahoru. Román Mýcení z roku 1984 je autobiografickým
příběhem a zároveň autorovým stanoviskem k otázkám umělecké tvorby. Rámec vyprávění
je jednoduchý. Vypravěč se účastní „umělecké večeře" na počest předního herce Dvorního
divadla. Vhodná pro kácení menších stromů, odvětvování a mýcení křovin. Dlouhé topůrko
zajišťuje dostatečnou razanci při sekání. Topůrko je v hlavě fixováno pomocí 2 klínků
(dřevěného a kovového) pro bezpečnější upevnění. Dodávána s koženým krytem ostří.
Mýcení je jeho pozdním románem, dost možná tím nejvytříbenějším - a také
nejskandálnějším! Ihned po vydání v roce 1984 následovala žaloba pro nactiutrhání, kniha
byla ve své době v Rakousku dokonce policejně zakázaná. V pátek bude mít v pražském
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Divadle Na Zábradlí premiéru hra Mýcení. Dílo Rakušana Thomase Bernharda vyšlo v 80.
letech a způsobilo značný rozruch, autor byl nařčen z nactiutrhání. Nynější inscenaci
připravil režisér Jan Mikulášek. 'clear' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku.
Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny.
MÝCENÍ v rámci doprovodných programů Pro své diváky připravuje Divadlo Na zábradlí
nově od letošního ledna cyklus doprovodných programů, který se skládá z dramaturgických
úvodů, scénografických seminářů nebo besed s tvůrci a autory.
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