
 
Tisková zpráva 18. 10. 2012, Praha 

 
GAO XINGJIAN OPĚT V PRAZE! 

 
 

24. – 25. 10. 2012  
 

 
Dílo dramatika, prozaika, malíře a filmového tvůrce Gao Xingjiana, oceněného v roce 2000 
Nobelovou cenou za literaturu, se brzy opět představí v České republice. 
 
V první polovině října je plánováno vydání tří titulů tohoto vpravdě univerzálního umělce: 
jeho druhý román Bible osamělého člověka, popisující zápas o přežití ve víru čínské kulturní 
revoluce, a dlouho očekávané druhé vydání Hory duše, obohacené o nedávno objevené 
Gaovy fotografie z jeho putování po Číně, které tento román inspirovalo (oba tituly vydává 
nakladatelství Academia v překladu Denise Molčanova). Třetím titulem je výbor z Gaovy 
dramatické tvorby Druhý břeh, připravený v nakladatelství Na Konári, představující sedm 
divadelních her a dva teoretické eseje o divadle a hereckém umění (v překladu Zuzany Li, 
Michaely Pejčochové a Denise Molčanova). 
 
PROGRAM: 
 
24. 10. 2012, 16:00 autogramiáda v Knihkupectví Academia, Václavské náměstí 34, 
Praha 1 
 
24. 10. 2012, 18:00 debata o divadle a literatuře ve Francouzském institutu, Štěpánská 
35, Praha 1 (francouzsky, simultánní tlumočení, vstup zdarma), následuje promítání Gaova 
filmu Silueta ne-li stín v kinosále Francouzského institutu (s českými titulky) a sklenka vína 
s autorem 
 
25. 10. 2012, 19:30 literárně-divadelní večer Druhý břeh za účasti autora s pásmem 
čtení, projekcí, hudby a divadla v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 
zakončený recepcí na autorovu počest. Četba textů a jevištní čtení jednoaktovky Monolog v 
podání Davida Prachaře.  
 
BIOGRAFIE:  
 
Gao Xingjian vystudoval francouzštinu a do mandarínštiny přeložil díla autorů jako Eugène 
Ionesco, Nathalie Sarrautová nebo Jacques Prévert. Během kulturní revoluce jej režim 
posílá na 5 let do převýchovného tábora, až v roce 1979, po Maově smrti, může opět 
publikovat. V osmdesátých letech je považován za jednu z vůdčích osobností divadelní a 
lierární avantgardy. V roce 1987 je donucen k exilu a uchyluje se do Francie, kde získává 
politický azyl. O deset let později získává francouzské občanství.  
 
 
 
 

Kontakt: 
Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1 

Kateřina Nevečeřalová, tel. 221 401 022, katerina.neveceral@ifp.cz 
Iva Dubská, tel. 221 401 037, iva.dubska@ifp.cz  
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