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Zuzana Stavná a Ivana Chýlková
hrají ve hře Bernarda Shawa Paní Warrenová

prosinec 2014

PREMIÉRA

Bernard Shaw

PANÍ WARRENOVÁ
(Mrs. Warren´s Profession)

PLAY SHAW Ladislava Smočka

„Nejenže odsuzujeme ženy jako pohlavní bytosti pod trestem těžkého odříkání a újmy k tomu, aby se věšely, zákonně
nebo nezákonně, na muže výdělečně činné, my máme též
celé velké prostituované třídy mužů, například dramatiky
a žurnalisty, k nimž patřím i já, nehledíc k celým legiím právníků, lékařů, duchovních a veřejných řečníků, kteří denně
zneužívají svých nejlepších schopností, aby obelhávali své
skutečné city; ve srovnání s tímto hříchem je hřích žen, které
prodávají svou osobu na několik málo hodin, pouhým pokleskem, který nestojí ani za zmínku; v moderní společnosti
jsou totiž bohatí muži bez přesvědčení nebezpečnější než
chudé ženy bez cudnosti.“
Bernard Shaw

Překlad: Břetislav Hodek
Úprava a režie: Ladislav Smoček
Scéna: Karel Glogr / Kostýmy: Simona Rybáková
Hrají: Ivana Chýlková, Zuzana Stavná, Honza Hájek, Vojtěch Kotek,
Tomáš Jeřábek, Petr Křiváček.
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PREMIÉRA

Fotografie ze zkoušky

Vojtěch

KOTEK

Po boku Vašeho tatínka Václava Kotka jste tedy poznal žižkovské jeviště Divadla Járy Cimrmana, ale hrál jste už také na velkých scénách Národního divadla. V Činoherním klubu jste zatím
alternoval tajemnou postavu Ducha Josefa Swana v inscenaci
U Kočičí bažiny a Larse v Rodinné slavnosti. Čím na vás prostor
Činoherního klubu zapůsobil?
Genius loci Činoherního klubu tkví nejen v tom, že se na jevišti cítíte
být extrémně blízko divákům, ale i v plejádě osobností, které zde vystupovaly a působily. Hrálo se tu nespočet skvělých inscenací a ten
prostor je všechny viděl vznikat. Kdyby ty zdi mohly mluvit, nechal
bych si vyprávět o panu Čepkovi, Abrhámovi, Kodetovi, Hrzánovi
a stranou by nezůstali ani pánové Hrušínský s Landovským a řada
dalších. V Činoheráku na vás dýchá pocit určité jistoty toho, že se
v tomhle prostoru umí dělat dobré věci.
Nyní zkoušíte s Ladislavem Smočkem hru Paní Warrenová. Budete tu hrát s Ivanou Chýlkovou, jíž jste už byl partnerem ve filmu
Alice Nellis Perfect days. Co se vám zamlouvá na svěřené roli
Franka Gardnera?
Setkání s panem režisérem Smočkem je obrovský profesní i lidský
zážitek, ke kterému se, jak tuším, budu často ve svém životě vracet. Touto větou jsem se patrně dopustil rozhovorového klišé, ale
učinil jsem tak vědomě, protože v tomhle případě je to prostě fakt.
Prostě s Ladislavem Smočkem by vás bavilo hrát i pařez na palouku,
a Frank je navíc pestrá a fantasticky hýřící postava. Paní Warrenová
o něm tvrdí, že je to zábavný budižkničemu. To se mi líbí, protože se
poslední dobou ve svém životě sám přistihuju spíš jako nudný pedant. Je to tedy fantastický protiúkol.
Děkujeme za rozhovor (peh)

Milý pane Kotku, bude to už deset let, co jste natočil film
Snowboarďáci. Od té doby jste absolvoval Filmovou akademii
Miroslava Ondříčka v Písku, hrajete v divadle, ve filmu, v televizi
a v dabingu, režírujete reklamy, dabing i televizní inscenace,
vystupujete jako moderátor. Kdybyste měl říci, kterých tří rolí či
„projektů“, na nichž jste se účastnil, si nejvíc vážíte, jaké byste
jmenoval? Čím pro Vás byly důležité?
Víte, je těžké říct, čeho si vážím nejvíc. To slovo mě podněcuje
k tomu vybírat „vážné“ projekty, jako je trilogie Hořící keř režisérky
Agniezsky Holland, která, krom jiných svých kvalit, byla vlastně silným společenským apelem. Já si ale strašně vážím i naší práce na
projektu Český Tučňák, což byl trochu ztřeštěný festival pro mladé
umělce, který jsme přes sedm let organizovali. Posláním celé akce
bylo propojit nastupující uměleckou generaci, podpořit ji (festival za
dobu své existence rozdal umělcům 800 000 Kč), ale taky ji dobře
pobavit. A třetí žolík bude Divadlo Járy Cimrmana. To je srdeční záležitost, ale navíc taková, o které se mi nikdy nesnilo, protože jsem
si tak nějak vždycky říkal, že ze Snowboarďáků je k tomu daleko.
Moc si vážím reakcí diváků, kteří mi tento můj prvotní strach pomáhají rozmělnit. Popravdě si ale nejvíc vážím toho, když jsem součástí
něčeho, co dokáže diváky upřímně rozesmát a pobavit.

Marina Carr: U Kočičí bažiny (režie M. Čičvák, 2009; Duch Josefa Swana)

PAVEL LANDOVSKÝ
(11. 9. 1936 – 10. 10. 2014)
Herec a dramatik Činoherního klubu, člen uměleckého
souboru v letech 1966-1976

„Landovskému s jeho polámaným římským profilem a fantastickým
repertoárem vykloubených gest se daří po celé představení Gogolova
Revizora důsledně kombinovat tyranizování a poníženou uctivost.“
I. Wardle: Classic – and real comedy, The Times 24. 4. 1970

L. Smoček: Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho

„Pavel Landovský hraje Václava Václava jako těžkopádného pivovarského koně: předsunutá hlava se skoro neotáčí, oči jsou skelné,
ruce protaženy až pod kolena, chůze neobratná, jako by skoro neohýbal kolena.“
J. Císař.: Odvaha k důslednosti, Plamen 7/1966
„Je třeba si všimnout s jak
úspornými gesty a prostými výrazy vytvořil Pavel Landovský
obhroublou a robustní postavu
Lopachina, nového boháče,
který získá višňový sad, aby jej
rozparceloval a udělal si zlaté
doly z toho, co pro Raněvskou
a Gajeva bylo jen tísnivou
můrou dluhů. Scéna, kde Lopachin vypráví, jak získal sad, je
v Kačerově představení nezapomenutelná.“

N. V. Gogol: Revizor
Ladislav Smoček: Bludiště / Houbař – Podivné odpoledne dr. Zvonka
Burkeho / Václav Václav (režie Ladislav Smoček, 1966) • Fjodor Michajlovič
Dostojevskij: Zločin a trest / Lužin (režie Evald Schorm, 1966) • Alena Vostrá:
Na koho to slovo padne / Manžel (režie Jan Kačer, 1966) • Nikolaj Vasiljevič
Gogol: Revizor / Hejtman (režie Jan Kačer, 1967) • Anton Pavlovič Čechov:
Višňový sad / Lopachin (režie Jan Kačer, 1969) • Voltaire: Candide / Baron,
Námořník, Lékař, Hospodář (režie Jaroslav Vostrý, 1971) • Maxim Gorkij:
Na dně / Bubnov (režie Jan Kačer, 1971) • Anton Pavlovič Čechov: Strýček
Váňa / Astrov (režie Jan Kačer, 1973) • Carlo Goldoni: Poprask na laguně /
Patron Vicenzo (režie Ladislav Smoček, 1973) • Milan Calábek: Doktor
Faust / Kašpar (režie Milan Calábek, 1974) • Anton Pavlovič Čechov: Racek /
Trigorin (režie Jan Kačer, 1975) • Ján Solovič: Stříbrný jaguár / Alois Křivý
(režie Vladimír Kavčiak,1975) • Leonid Leonov: Vlk / Foma Kukujev (režie Ladislav
Smoček, 1976) • Václav Havel: Audience / Sládek (režie Jiří Menzel, 1990) •

A. P. Čechov: Višňový sad

Pavel Landovský: Hodinový hoteliér / Hráli: Oldřich Nový, Miroslav Homola,
Jana Břežková a František Husák / Režie: Evald Schorm (1969)
A. P. Čechov: Strýček Váňa

P. E. Poesio: Il mondo di Cecov,
La Nazione 8. 10. 1970

Pavel Landovský a Vladimír Pucholt

Voltaire: Candide

„Hrajeme noční scénu mezi Astrovem a Soňou, a já – mladá herečka
– mu v noční košili náruživě vysvětluji, jak to v životě chodí. On na
mě kouká, žvýká nějaké jídlo a najednou, když jsem v největším
rauši, vezme lžičku a lehounce – aniž to kdokoli zaregistruje – mi
ťukne na čelo a sykne: Nehraj! To byla ta nejrychlejší škola herectví,
kterou mně kdy kdo dal. Nehraj! A je vystaráno! Nikdo si ničeho nevšimne, jenomže člověk je v okamžiku autentický a všechny filozofie
jsou v čudu. Často si na Lanďákovu lžičku na čele vzpomenu a dodnes mi pomáhá...“ Libuše Šafránková v knize Činoherní klub 1965-2005

Hanzl: Když jsem člověk, tak mám
právo a povinnost živit se jenom
tím, co nevzniklo náhodou.
Nejsem divočák, abych se živil
bukvicema. Potrava, která pohání
něco tak dokonalého, jako je
lidský mozek, musí být hmota
vymyšlená, převařená, provoněná,
prosolená…
Fána: Proslintaná vod kuchařů.
Hanzl: Kuchař je člověk! Tak se
nerouhejte, Fáno, a ať si třeba
slintá, tak dává tomu, co jíme,
nové tvary, lidské tvary,
a já jsem člověk.
Fána: Ať vás z toho člověkování
nepopadne záducha. Jabka jsou
zdravý.
Hanzl: Být zvíře je taky zdravý.
To je dokonce to nejzdravější,
co nás může na téhle zemi potkat.

Večer s Hodinovým hoteliérem 10. prosince věnuje Činoherní klub
památce Pavla Landovského a jeho kolegům a přátelům Petru
Skoumalovi a Františku Fröhlichovi, kteří nás před nedávnem opustili.

Kytlický ochotnický spolek (KOS), Kytlice
A. P. Čechov: Racek

Pavel Landovský:

HODINOVÝ HOTELIÉR
Plebejský pohled na každodenní realitu.
Středa 10. prosince 2014
Režie: Helena Albertová
Hrají: Kateřina Trylčová, Karel Krejčí, Petr Kubát a Vít Vejražka.

Václav Havel: Audience

Historie Činoherního klubu
ve fotografiích III.

Voltaire: Candide (režie Jaroslav Vostrý, 1971; Jiří Hrzán)

J. M. R. Lenz: Vychovatel (režie Jaroslav Vostrý, 1972;
Petr Čepek, Jana Břežková)

Maxim Gorkij: Na dně (režie Jan Kačer, 1971; Pavel Landovský,
Josef Vondráček, Josef Somr, František Husák, Jana Marková)

Carlo Goldoni: Poprask na laguně (režie Ladislav Smoček, 1973;
Nina Divíšková, Josef Somr, Jana Břežková, Jiřina Třebická,
Libuše Šafránková, Josef Abrhám)

Douška o divadle

V sobotu 15. listopadu Vás v rámci mezinárodní NOCI DIVADEL
můžeme pozvat na noční prohlídku zákulisí Činoherního klubu. Bude
následovat po představení hry Joea Ortona Klíčovou dírkou v režii
Martina Čičváka. Chcete-li se prohlídky zúčastnit, přihlaste se prosím
na adrese pokladna@cinoherniklub.cz.

DOUŠKY

„Vedle vlastního svého kouzla musí mít jeviště ještě dvě
vlastnosti, pro které o něm budeme dobře smýšlet: jeviště je spolupracovníkem herce, a proto chceme aby:
1. pomáhalo herci při práci a 2. aby bylo pohodlné.
Pohodlnost jeviště? To neznamená oddech, spíš to je
jako pohodlné šaty do práce. Znamená to, že jeviště
je jako ring pro boxera: je vždycky na něm možno dobře padnout. Herec
se nenaučil na svém jevišti pouze, kolik kroků lze udělat na dálku, šířku
a po laně do provaziště. Je to daleko spíše zvláštní pocit domova, jaký
máte sami, když se vracíte večer ke svému stolu, a který způsobuje, že
počínáte být soukromými básníky nad svou lžící a svou postelí. A s těmi
se snad pracuje dobře!
Jeviště není však postel, na kterou si chodí herec odpočinout, je to jen
zdánlivý kamarád – ne, je to soupeř v boxerském ringu. Působí vám radost tím, že vám dává nad sebou vítězit, ale tutéž radost působí stejně rád
i sobě, dostane-li se k ráně. Neboť i herectví je radost dobrého dání
a vzetí, radost z každého pořádného zápasu.
Co je jeviště? Jeviště podněcuje herce k novým a novým výbuchům pohybovým i hlasovým. Je to krajina, z níž jest neustále ostřelována vaše
obrazotvornost, a tudíž je třeba co nejlepších úkrytů a válečných lstí, aby
ten přirozený nepřítel, jímž jste vy diváci, byl znovu a znovu přepadán.
Nově a nepředvídaně.“
Jiří Frejka: Divadlo na parníku (v knize Divadlo je vesmír)

Poskytovatel čtyřletého Na rok 2014 poskytuje
grantu na provoz:
Hlavní město Praha Činohernímu
Hlavní město Praha
klubu grant ve výši 18.700.000 Kč

Gratulujeme Kateřině Frýbové
k narozeninám, které oslavila
24. října.
Partneři Činoherního klubu

Blahopřejeme
Pavlu Kikinčukovi
k 55. narozeninám.

www.radiohortus.cz

Blahopřejeme Mariánu Labudovi
k 70. narozeninám.
V Činoherním klubu hrál Šabelského
ve hře A. P. Čechova Ivanov
v režii Martina Čičváka.
Michal Pavlata získal druhé místo v anketě
Týdeníku rozhlas NEVIDITELNÝ HEREC.
14. a 21. listopadu vysílá Český rozhlas Vltava mikrokomedie Karla
Steigerwalda Hospoda všedního dne a První kroky demokrata
s Josefem Somrem v hlavní roli.

Facebook

Program
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