MALÁSCÉNA

50 ODSTÍNŮ
(ČESKÉ PORNO)

Ján Šimko a kol.
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Apolena Veldová, Klára Krejsová, Jana Kubátová
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50 ODSTÍNŮ (ČESKÉ PORNO)
Ján Šimko a kol.
Režie Ján Šimko
Dramaturgie Vladimír Čepek
Výprava Dáša Krištofovičová
Hudba Matúš Homola
Inspice a nápověda Petr Kotora

Obsazení

Tomáš, reklamní režisér Martin Stránský
Marek, psycholog Jan Maléř
Linda, šéfredaktorka časopisu pro ženy Jana Kubátová
Karin, manažerka Apolena Veldová
Annemarie, učitelka na ZUŠ, obor výtvarná výchova Klára Krejsová
Světová premiéra 31. března 2018 na Malé scéně DJKT
Poděkování patří Jánovi Hančicovi, Mgr. Kateřině Kvapilové, PhD. a výzkumné laboratoři evoluční
sexuologie a psychopatologie v Národním ústavu duševního zdraví a lidem z pornobyznysu,
kteří nám poskytli rozhovory.
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HISTORIE PORNOGRAFIE
Pornografie je stará jako lidstvo samo, zobrazení sexuálních praktik je známo již z pravěku. Ovšem termín
„pornografie“ je znám až z 19. století. Poprvé se objevil v roce 1857 v anglickém Zákoně o obscénních publikacích a jeho rozšíření je spojeno s reakcí na kulturní šok, který křesťanská Evropa zažila během vykopávek
v Pompejích, kdy se odhalilo nepřeberné množství erotických památek. Pravý boom pornografie přinesl
vynález fotografie. Na přelomu 19. a 20. století byly obzvláště populární zoofilní fotografie znázorňující ženy,
které souloží se psem.
První polovina 20. století byla ve znamení pokusů o definici pornografie a stanovení mantinelů erotiky v umění. Prvním uměleckým filmem světa zobrazujícím nahou ženu (ilegální pornografické snímky už v té době
samozřejmě existovaly) byl český film režiséra Gustava Machatého Extáze z roku 1932. Na festivalu v Benátkách získal cenu za režii a Vatikán ho označil za nemravný a škodlivý. V polovině 20. století pak nastal velký
rozmach „časopisů pro pány“, které znázorňovaly stále odvážnější fotografie nahých žen. V roce 1953 vydal
Hugh Hefner první číslo Playboye a o jednadvacet let později, v roce 1974 vznikl časopis Hustler Larryho
Flynta, který na trh přišel s fotografiemi detailně zobrazených ženských genitálií.
Apoštolem filmového porna se stal italský režisér Lasse Braun. V sedmdesátých letech pak už erotické snímky
pronikly do tradičních kin a legendární snímek Hluboké hrdlo (Deep Throat) z roku 1972 s Lindou Lovelace
v hlavní roli vynesl zisk 100 milionů dolarů. Masové rozšíření pornografie pak přinesla 90. léta a zejména
vznik a rozvoj internetu.
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PŘÍSPĚVEK K LIDOVÉMU EROTICKÉMU SLOVNÍKU
Penis – ocas, vocas, píst, lamór, pták, fták, vták, kohoutek, poněvač, kokot, cinka, chůj, polda, čurák, čurec,
pepík, pepíček, ultymo, žíla, ámor, štilipák, větev, přirození, hřebík, kundrštáf, pyje, zvonec, čuran, vašnosta, šašek, starosta, střapec, přednosta, pofstalec, klaťan, mingolc (Mein Gold), lulan, klabrdon, klamgalas,
kchindrštok, chudinka, ohon, hlópák, franta, frantík, čurcl (malý penis), buc, helikón, brabec, blbón, bimbas,
alexandr, lůno, škrpan, tipan, rádlo, svíčka, předák, prut, pištontál, paťan, zebedeus, potměpích, pinďour
Coitus – číslo, čísílko, mrko-strko, bacat, šarpať, protáhnout komín, nabourat kachle, jít si vystřelit, jít do
židů (Hradec Králové), švihnouti si, jít za svatej duch (Hradec Králové), jít na maso, lízat pekáč, pěstovat
vochmatyku, balcovat, brousit křídla, splašit si náraz, hodit si hrbem, pustit žilou, šmrholit, dávat si do piksly,
dělat numera, piglovat, dělat štychy, hejbat zadkem
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Martin Stránský, Jan Maléř
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SLOVNÍČEK Z OBORU PORNOGRAFIE
All-sex – pornofilm zobrazující jen samotný sex, bez děje či příběhu
Amateur – amatérští herci nebo amatérská produkce
BBW – big beautiful women, silnější ženy
Bi – bisexuální styk, typicky muže se dvěma ženami, případně dvou mužů se ženou
BIB – boys in bedroom, nelegální dětská pornografie
BDSM – bondage, dominace, submisivita, masochismus
BL – barely legal, velmi mladé herečky splňující zákonnou normu
Bukkake – několik mužů ejakuluje na jednu ženu
Facial – ejakulace na tvář
Feature – pornofilm, který zapojuje scény do kontextu nějakého příběhu
Gangbang – více mužů souloží hromadně s jednou ženou
Gonzo – porno, kdy je kamera součástí akce, natáčí se sami
Hentai – pornografie anime postaviček, nejčastěji v Japonsku
MMF – male, male, female, dva muži a jedna žena
MILF – mothers, I´d like to fuck, zralejší ženy, často s mladšími chlapci
SheMale – genetičtí muži s ženskými druhotnými znaky, ale s mužskými genitáliemi
Teen – osoby pod 20 let
Tentacle – pornografie, ve které se vyskytuje chobotnice (nejčastěji v anime)
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Program vydalo Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni,
příspěvková organizace, za finanční podpory MK ČR a Plzeňského kraje.
Zřizovatelem DJKT je statutární město Plzeň.
Ředitel DJKT doc. MgA. Martin Otava, Ph.D.,
šéf souboru činohry MgA. Natália Deáková,
vedoucí umělecko-technického provozu Jan Baxa.
Vrchní mistr: BcA. Igor Staškovič
Tým jevištní techniky pod vedením jevištního mistra Ivana Dolejška,
tým osvětlovačů pod vedením mistra světel Vratislava Mikana,
tým zvukařů pod vedením mistra zvuku Matouše Pilného.
Vedoucí výroby kostýmů: Jan Prýmek
Vedoucí výroby dekorací: Martin Višňovský
Program připravil Vladimír Čepek za grafické spolupráce Michala Světlíka.
Fotografie: Klára Žitňanská
Sazba: ATONdesign s. r. o.
Tisk: AZUS Březová, s. r. o.
Veškerá práva k provozování tohoto díla zastupuje Divadlo J. K. Tyla v Plzni.
Šestá premiéra souboru činohry v sezóně 2017/2018 v sobotu 31. března 2018 na Malé scéně DJKT.
djkt.eu
facebook.com/djktplzen
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