
 

 

Tlačová správa 
 
PRVÁ VÝSTAVA VENOVANÁ KABARETNEJ 
UMELKYNI, VOJNOVEJ REPORTÉRKE A 
SPISOVATEĽKE ERIKE MANN. 
 
 
15/04/2022 – Goethe-Institut prináša na Slovensko prvú výstavu venovanú 
výlučne životu a dielu Eriky Mannovej (1905-1969), najstaršej dcéry 
Thomasa a Kati Mannovcov. Zameriava sa predovšetkým na angažovanosť 
Eriky Mannovej za slobodu a demokraciu. Výstava bude otvorená 
v Staromestskej galérii v Zichyho paláci 6. mája a potrvá do 5. júna.  
 
"Pred sto rokmi bola Erika Mannová stelesnením nového typu ženy. Písala 
fejtóny, milovala divadelné škandály, cestovala po Európe a žila ako dcéra 
slávnej rodiny," komentuje život Eriky Mann riaditeľ knižnice Goetheho 
inštitútu v Bratislave Michal Hvorecký. Odvtedy zasvätila svoj život 
politickému vzdelávaniu a nevyhýbala sa žiadnym konfliktom," dodáva 
Hvorecký. 
 
Výstava v Staromestskej galérii predstaví listy, rukopisy, fotografie, filmové 
zábery a originálne zvukové nahrávky ženy, ktorá bola bojovníčkou až do 
konca svojho života, ženy, ktorá je reprezentatívnou postavou dejín 20. 
storočia s veľmi aktuálnym posolstvom pre dnešok. Pripomenie sa napríklad 
pôsobenie Eriky Mannovej v mníchovskom kabarete Pfeffermühle, kde 
kabaretnou formou bojovala proti nástupu Adolfa Hitlera k moci. S týmito 
predstaveniami zožala veľký úspech aj v medzivojnovom Československu.  
 
Výstava sa zameriava aj na ďalšiu kariéru, ktorú Erika Mannová začala po 
svojej emigrácii do Spojených štátov. Pracovala tam ako politická 
komentátorka, autorka kníh a vojnová reportérka, napríklad pre American 
Press ako reportérka Norimberského procesu.  Súčasťou výstavy je aj webová 
stránka s článkami, videami a užitočnými odkazmi. 
 
Výstava „Erika Mann. Kabaretistka – vojnová reportérka – spisovateľka“ vznikla v 
mníchovskom literárnom archíve Monacensia v roku 2019. Okrem osobnej 
návštevy si ju môžete pozrieť aj virtuálne. 
 
Výstavu otvoríme 6. mája o 17:00 v Staromestskej galérii v Zichyho paláci 
v Bratislave.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Sprievodné podujatia 
 
14. mája, 20:00, Nová Cvernovka  
Knižný festival BRaK  
 
1. česko-nemecký kabaret To téma / Das Thema:  Erika Mann? 
 
Kabaret To téma Das Thema si vybral za tému Eriku Mann, ktorá bola nielen 
dcérou slávneho nemeckého spisovateľa Thomasa Manna, ale aj kabaretnou 
umelkyňou, herečkou, spisovateľkou a mnohým ďalším. „Priznávame, že sme o 
tejto vtipnej, bystrej a svojráznej osobnosti pred začiatkom nášho projektu veľa 
nevedeli, preto ju skúmame spolu s našimi divákmi. Kto bola táto žena, o čo sa 
zaujímala a ako dokázala využiť umenie na boj proti fašizmu.“ 
 
Východiskom predstavenia je kabaret Eriky Mann "Pfeffermühle", ktorý cestoval 
po celej Európe vrátane Československa. Kabaret otváral ľuďom oči, aby videli a 
pochopili, kto je naozaj Hitler a čo sú nacisti zač. Nacizmus bol zlo. Čo je zlo dnes? 
S čím bojujeme teraz? Ako nás môže vtedajší kabaret inšpirovať dnes? 

To bolo vtedy veľké zlo, ale čo by bolo veľké zlo dnes? S čím bojujeme a ako by 
nás jej kabaret mohol inšpirovať dnes? 
 
 
14. mája, 15:00 – 24:00 Noc múzeí a galérií 
 
Michal Hvorecký z Goetheho inštitútu vás o 23:00 osobne prevedie výstavou 
o Erike Mann. Kto bola táto výnimočná žena, spisovateľka, feministka, herečka 
a vojnová reportérka? Čo ju osudovo spájalo s Československom? Prečo sa práve 
dnes dočkala znovuobjavenia?  
 
 
 
Partneri výstavy: Monacensia im Hildebrandhaus, Staré mesto, BRaK 
 
 
Všetky informácie o výstave, ale články o živote Eriky Mann, nájdete na 
našej webstránke www.goethe.de/slovensko/erikamann 
 
 
Goethe-Institut 
Goethe-Institut je celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky 
Nemecko. Prostredníctvom 158 inštitútov v 98 krajinách podporuje znalosť 
nemeckého jazyka v zahraničí, pestuje medzinárodnú kultúrnu spoluprácu a 
sprostredkúva aktuálny obraz Nemecka. 
Goethe-Institut na Slovensku ponúka diferencovaný program jazykových kurzov, 
jazykových skúšok, ako aj workshopy a semináre pre učiteľov nemčiny ako 
cudzieho jazyka.  
Programové oddelenie organizuje kultúrny program vo všetkých oblastiach v 
spolupráci s lokálnymi partnermi. Oddelenie "Informácie a knižnica" poskytuje 

http://www.goethe.de/slovensko/erikamann


 

 

informácie o aktuálnych aspektoch kultúrneho a spoločenského diania v Nemecku. 
Knižnica má rozsiahlu zbierku médií určenú pre všetkých ľudí, ktorí sa zaujímajú o 
Nemecko, chcú sa učiť nemčinu alebo sa ju učia. 
 
 
 
 
Kontakt: Linda Fintorová, linda.fintorova@goethe.de 


