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Bohumil Nekolný: 
DIVADLO A SPOLEČNOST KOLEM ROKU 1989

V Nakladatelství AMU právě vychází kniha Bohumila Nekolného Divadlo a společnost kolem roku 
1989. Jak se politické konflikty promítají do divadelního prostředí a jak naopak divadlo vstupuje 
do společenských procesů? Knihu tvořenou vlastními statěmi, úvahami a polemikami z přelomu 
80. a 90. let rámuje Bohumil Nekolný závěrečnou studií, která má za cíl v historickém kontextu 
upozornit na přetrvávající problémy systému provozování a podpory živého umění v Česku.

Kniha sleduje polemiky uvnitř Svazu českých dramatických 
umělců, aktivitu studiových divadel v  osmdesátých letech 
a problémy jejich dramaturgie s institucemi (včetně cenzury). 
Zachycuje z  dobového pohledu samotný listopad 1989 
a  konkrétní kauzy od vinohradského divadla přes Národní 
divadlo až třeba po divadlo v Kolíně. Věnuje se vztahům české 
a slovenské divadelní obce, divadla a politiky (požadavky na 
zákaz KSČ, lustrace atd.), situaci kolem divadelních časopisů 
a publicistiky, ale i divadelního či autorského zákona. Skládá 
se z  projevů proslovených při různých příležitostech a textů 
publikovaných v  periodikách Scéna, Tvorba, Literární noviny, 
Lidové noviny, Přítomnost, Svět a divadlo a další. Zařazeny 
byly i nepublikované stati a  úvahy, které autor napsal za 
účelem uchování vlastní historické paměti. Každý z  textů, 
který do knihy vybral, provází Bohumil Nekolný současným 
komentářem. Kniha je určena pamětníkům a divadelní obci, 
ale především současným studentům divadla jako výukový 
materiál k transformaci české divadelní sítě. 
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