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JURAJ KUKURA
v inscenaci Bratři Karamazovi

duben 2015

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

BRATŘI KARAMAZOVI
I peklo má své stinné stránky.

Volně podle dramatizace
Evalda Schorma upravili
Zuzana Šajgalíková
a Martin Čičvák
Režie: Martin Čičvák
Dramaturgie: Martin Kubran
Scéna: Hans Hoffer
Kostýmy: Marija Havran
Hudba: Ivan Acher
Hrají: Juraj Kukura
Martin Finger
Honza Hájek
Michal Čapka
nebo
Igor Orozovič
Matěj Dadák
Gabriela Míčová
Ivana Uhlířová
Natálie Puklušová

Boha v současném světě hledá nová inscenace Dostojevského
Bratrů Karamazových. (…) Z promyšleného zápasu Dostojevského myšlenek o dobru a zlu v člověku nebo úvah o víře a Bohu
zbyla v Činoherním klubu tříšť naléhavých i ironicky výsměšných
vět, pocitů a obrazů, jež spojuje monumentální postava starého
Karamazova v podání Juraje Kukury. Vyžilý playboy, jehož neřestí
zbrázděná tvář brutálně kontrastuje s nažehlenou bělostnou košilí, komediant, oddávající se s rozkoší všem myslitelným hříchům
těla i duše a stejně naplno přijímající důsledky své totální svobody – včetně fyzické degradace. Z monstrózní síly neztrácí nic
ani jako polonahý, pokálený stařec. Naopak.
Do rolí bratrů Karamazových obsadil Čičvák velké hráče. Martin
Finger jako chlípný, pod vlivem alkoholu i vášně se potácející Dimitrij soupeří s otcem o Grušenku. Ta nepokrytě nabízí tělesnou
rozkoš u tyče jako prostitutka. Kateřinu, která naopak usiluje
o jeho spásu, vnímáme především jako rozporuplný obraz: svou
ctnost předvádí stejně vášnivě jako nádherná ňadra pod průhledným živůtkem. Ostatně všechny ženy, včetně Lízy, znehybněné a zavěšené na vodorovných tyčích jako na bradlech, jsou
v této inscenaci tak trochu „rekvizitami“.
Jan Hájek se nečekaně objevil v roli Ivana, pozorovatele a analytika,
jehož bledou, do sebe obrácenou a většinou mlčenlivou přítomnost někdy paradoxně vnímáme silněji než slova ostatních. Aljoša
Michala Čapky nosí obraz ikony na tričku a má víru v Boha i sebeobětující lásku ke chromé Líze trochu jako „alternativní" program.
Měkký, stále se usmívající Smerďakov Matěje Dadáka je ďáblem,
který číhá na příležitost, a nakonec je to on, kdo udává tón a uvádí
karamazovský kabaret od klavíru do šíleného chodu. (…)
Marie Reslová: Vítejte v pekle, dětičky, Hospodářské noviny 25. 2. 2015
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ČINOHERNÍHO KLUBU
Výstava k výročí Činoherního klubu se uskutečnila v Křížové
chodbě Staroměstské radnice od 6. do 28. února 2015. Vernisáž
5. února se stala místem setkání stávajících i původních tvůrců.

ČINOHERNÍ KLUB 2005–2015
U příležitosti slavnostního večera
27. února byla pokřtěna kniha
ČINOHERNÍ KLUB 2005–2015.
Spolu s naším divadlem ji vydal
Knižní klub.

Ředitel a umělecký šéf Vladimír Procházka se v úvodním slovu
„Činoherní klub jednou větou“ zamýšlí nad východisky poetiky divadla
v ulici Ve Smečkách. Kritička Kamila Černá vymezuje předmět
svého průzkumu názvem „Činoherní klub 2005–2014“ a referuje o inscenacích posledních devíti sezon na základě vlastních poznatků
konfrontovaných s kritikami kolegů. Dramaturg Roman Císař se
vrací (především prostřednictvím ohlasů kritiky) k sezonám na přelomu tisíciletí v příspěvku „Inscenace Činoherního klubu 1999–2005“
(neboť ty byly v knize Činoherní klub 1965–2005 připomenuty pouze
obrazem). Radvan Pácl a Petra Honsová zprostředkovali v kapitole „Činoherní klub 2005–2014“ z ohlasů kritiky, citací z programů
a rozhovorů divadelní dění a atmosféru v klubu v posledním desetiletí. Výběr je opatřen fotografiemi z inscenací té doby. Prof. Jan
Císař osvětluje ve své studii „O současnou činohru“ historii Činoherního klubu na základě rekapitulace elementárních faktů o činohře,
bez jejichž připomenutí by nebylo zcela jasné a zřetelné, na jaké pole
vstoupil v roce 1965 původní soubor. Rozhovory s herci a režiséry
vedené kolektivem kritiků (Jan Kolář, Richard Erml, Zdeněk
A. Tichý, Milan Tesař) představují názory jedenadvaceti členů souboru, kteří se podílejí na inscenační praxi posledních let. V knize jsou
dále připomenuty osobnosti, které vytvářely „Scénografii a grafiku
Činoherního klubu“. V kapitole „Činoherní klub uvádí: / Host ČK“
naleznete přehled hostujících souborů z období 2003–2014. Knihu
uzavírá zamyšlení biskupa Václava Malého „Činoherák žije“.

Jan Císař: O současnou činohru
/úryvek z knihy/
(…) Jestliže rozebíráme a zkoumáme divadlo 60. let minulého století,
kam zajisté zrození a působení Činoherního klubu patří, pak vždycky
do popředí nezadržitelně vystupuje politický a společenský kontext,
jenž v umění znamenal zápas s ortodoxním, rigorózním chápáním
umění z hlediska utilitární ideologické (a politické) funkce, jak je
vyžadovaly a prosazovaly stranické a státní orgány od roku 1948.
Neklamné a nepochybné známky tohoto vývoje se dají ovšem sledovat už od roku 1945, byť třeba nenesou stigma pravověrného postoje tohoto typu tak zřetelně. Například Jindřich Honzl v článku
z roku 1945 Cesta do divadelní budoucnosti odmítne mladá – a malá
– divadla jako „dědictví protektorátních divadelních poměrů“, které
přinášely „atomizující tendence“. Zatímco po květnu 1945 – jak říká
Honzl – jde „o umění, jež si je vědomo své sociální funkce“, a proto
vyžaduje „oddanou a služebnou aktivitu na společném díle v jediném uměleckém ústavu“. Což znamená institucionalizovaný stálý
divadelní (činoherní) soubor, jenž podle Honzla pracuje „za úplně
proměněných sociálních předpokladů“ a vytváří „velké divadlo sjednocených umělců...“. V tomto duchu se utvářela celá divadelní síť
jak po roce 1945, i po roce 1948, zatímco, jak opět píše Honzl, „malá
divadélka a miniaturní kolektivy, usvědčují samy sebe z nepůvodního, schematického myšlení a z nepochopení té velké změny, které
vytvořilo vítězství Rudé armády a spojenců a naše osvobození“.
Divadlo-klub je opakem tohoto pojetí. Předpokladem jeho existence
je spontánní rozhodnutí několika lidí, že chtějí společně dělat divadlo
podle svých představ; lidí, kteří by se „jako všeobecní, ‚normální‘
profesionálové plně uplatnit ani nemohli“, prohlašuje Vostrý v prvním
odstavci svých Tezí. Toto pojetí divadelního souboru souvisí s hnutím
divadel malých forem, jež v profesionálním divadle zahájilo otevření
Divadla Na zábradlí (1958), s jejich důrazem na tzv. autorské divadlo,
které nemohlo a nemůže být bez takového kolektivního srozumění.
V podmínkách konce padesátých let se tento typ divadel – ať už
měla jakoukoliv podobu – nemohl jakkoliv vměstnat do oficiálně
uznávaného a požadovaného systému divadla. Je pro ně nepřijatelná jakákoliv institucionalizace, jež by jim organizačně-provozním
subsystémem spoluurčovala způsob scénování a podobu komunikace
s divákem, tj. představení. Tyto trendy vyvolalo a posílilo částečné
politické uvolnění v druhé polovině padesátých let, a tak v různé
intenzitě a podobě začal tento trend sílit, jako hnutí přesahoval do
politické a společenské sféry a stával se nositelem opozičních politických tendencí.
Ty tendence měly ovšem další dimenze, které rozevíraly prostor pro
některé otázky, jež se týkaly smyslu divadla, jeho možností a funkce.
To platilo i pro činohru, v určitém smyslu možná zejména; začala se
zbavovat nekompromisních pravidel, jež na ni kladla ideologická
a politická kritéria socialistického realismu, a hledat své postavení
v proměňujících se podmínkách. Do tohoto vývoje nesporně zasahovaly podněty, které přicházely z hnutí „malých divadel“. Tento
proces se od konce padesátých let krok za krokem čím dále tím
silněji přes všechny překážky ze strany oficiálních míst prosazuje.
Svou nedocenitelnou roli v něm např. sehrál Alfréd Radok, jenž svou
inscenací Ďábelského kruhu v Národním divadle z prosince 1955
začal velkolepě a skvěle periodu související s událostí v české činohře, již jsem nazval Reforma činohry?. (…)

Publikace k stému
výročí narození divadelního a filmového
režiséra Alfréda Radoka (1914-1976).
Vydal Institut umění –
Divadelní ústav.

„Často říkám hercům, když začínám studovat novou hru, že máme
zaplaťpánbůh konkurenci, která by nám neměla dát spát. Tu konkurenci máme v takových jménech světové kinematografie, jako například
Fellini, Bergman, Antonioni a další, a v jejich hercích. Jejich výkony
se staly neodvolatelně našimi měřítky. Film způsobil, že do každé naší
inscenace mluví celý svět. Nejen ve výkonech světových režisérů
a herců, ale v neustále tříbeném a čím dál náročnějším vkusu diváků,
který má to srovnání se světem denně v biografu a na obrazovce.
Účast filmu v moderní inscenaci neznamená samozřejmě jen použití
filmu v představení. To je dokonce ta nejméně podstatná ‘spolupráce‘ filmu s divadlem. Podstatné je něco jiného. Je to, zhruba řečeno, hercovo a režisérovo poznání pravdy skutečnosti života. Tuto
‘pravdu skutečnosti života‘ nám jednoho dne znovu a nově objevil
filmový detail, a stal se tak vážným konkurentem hereckého divadelního projevu. Herec si dnes po tomto objevu ‘detailu‘ nemůže dovolit
zjednodušovat a schematizovat. Více než kdy jindy přichází ke slovu
náš starý dobrý Stanislavskij. Herec dnes nemůže na jevišti ukazovat,
jak umí plakat nebo jak se umí smát. Místo ‘ukazování‘ musí jednat.
Musí být v neustálé akci, musí chtít dosáhnout určitého cíle. Dovolte,
abych uvedl příklad. Představte si, že paní X kupuje v obchodě
máslo. ‘Prosím vás, dejte mi osminku výběrového másla,‘ říká paní X.
Pro diváka z anno dazumal stačilo, když se herec postavil na jevišti
k pultu a na příslušném textu ukázal, že chce osminku výběrového
másla. Filmový detail však hovoří v téže situaci, v níž paní X kupuje
osminku másla, o něčem docela jiném. Podívejme se, co všechno
se může stát ve chvíli, kdy paní X žádá osminku másla.
Za prvé: paní X se chce zbavit starostí o své nemocné dítě.
Za druhé: paní X se chce zbavit horka, které je v krámě.
Za třetí: paní X chce vědět, jestli má dost času, neboť pospíchá do
zaměstnání.
Za čtvrté: chce se rychle upravit, neboť zahlédla mladšího muže.
Za páté: chce osminku másla.
Všimněte si, že jsem jako poslední ‘jednání‘ uvedl to, že paní X chce
osminku másla, ačkoli podle textu se zdá, že je to hlavní cíl jednání.
Známe ze skutečnosti života, že text ve většině případů nevyjadřuje
tu ‘nejdůležitější‘ akci. Ano, mluvím o ‘akci‘, o ‘jednáních‘ a o tom
všem, co je dynamické, neboť to je skutečná pravda o člověku
i o celém vesmíru, jak ji poznávají moderní vědy. Vše, co je v nás a co
nás obklopuje, jsou neustálé změny. Tyto změny – v psychologickém
smyslu – učinil viditelnými filmový detail. Upřímně řečeno přeháníme
a nadržujeme filmovému detailu. Protože to byl opět náš dobrý starý
pan Stanislavskij, který položil základy novověké divadelní psychologie.“
Alfréd Radok v časopise DIVADLO, březen 1967

Historie Činoherního klubu
ve fotografiích VII.
(období re konstrukce 1983 –1986)

Anton Pavlovič Čechov, Bertolt Brecht: Svatby (režie Vladimír Strnisko,
premiéra 1985 v Klicperově divadle; Libuše Šafránková, Petr Čepek a Nina
Divíšková, Petr Čepek, Josef Abrhám, Libuše Šafránková, Oldřich Vízner)

Alexandr Nikolajevič Ostrovskij: Les (režie Ladislav Smoček, premiéra 1984
v Klicperově divadle; Jiří Zahajský, Josef Abrhám a Petr Čepek, Jiří Kodet)

Arto Seppälä: Poslední mejdan (režie Ivo Krobot, premiéra 1985 v Divadle
v Řeznické; Kateřina Frýbová, Jiřina Třebická, Stanislav Štícha, Jana Marková)

Michael Frayn: Bez roucha (režie Jiří Menzel, premiéra 1986 v Klicperově
divadle; Jiří Hálek a Jiřina Jirásková, Josef Abrhám)

inoherní klub uvádí:
Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2015 se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Neděle 12. dubna

Hraničář / Rumburk
LEČ PRO NIMRODA
Hořkosladká komedie podle úpravy
Poslední leči Bolka Polívky a Jiřího Pechy.

Neděle 26. dubna

Divadelní soubor BAF / Hostinné
2v1
Dvě jednoaktovky Vzorný vrah
a Mesiáš.
Scénář a režie: Luděk Hašek /
Hrají: Přemysl Jiran, Jaroslav
Sogel, Pavel Rotter, Luděk
Hašek.

Režie: Vojtěch Smetana, Ondřej Kokta,
Josef Zach / Hrají: Vojtěch Smetana,
Ondřej Kokta.

Poskytovatel čtyřletého Na rok 2015 poskytuje
grantu na provoz:
Hlavní město Praha Činohernímu
Hlavní město Praha
klubu grant ve výši 18.000.000 Kč

Neděle 19. dubna

DS Jablonský / Jindřichův Hradec
Poláček Karel: BYLO NÁS PĚT

Hlavní mediální partner

Scénický obraz klukovských lumpáren.
Partneři Činoherního klubu

www.radiohortus.cz

Divadelní dramatizace: Langerová Sabina / Režie: Langerovi Sabina
a Jiří / Scéna: Kadlec Tomáš / Návrh kostýmů: Hovorková Pavla /
Realizace kostýmů: Hovorková Jiřina / Hudební nastudování: Soukup
Libor a Ukrutanka / Asistent režie: Marušák Vít / Hrají: Zeman Vít,
Marušák Vít, Šimánek Filip, Marvan Jaroslav, Peterka Štěpán,
Ratajová Adéla, Hanuš Vlastimil, Hurych Hájková Radka, Kopřivová
Romana, Charvát Martin, Ratajová Ladislava, Tomek Adam, Körner
Pavel, Körnerová Michaela, Prudil Pavel, Smrčka Josef, Peterka
Martin, Obrhel Martin, Krejcar Emanuel, Heřmánková Kateřina,
Palaugari Michal, Batelková Veronika, Bláhová Barbora, Tichá
Klára, Skořepová Zdeňka, Svobodná Bronislava, Valášková Martina,
Vistořínová Jaroslava, Šteflová Milada, Tichá Anastázie, Tichá Žofie,
Štufková Tereza, hraje kapela Ukrutanka: Soukup Libor, Komínek
Bohumil, Moravec Pavel, Šetka Oldřich, Urban Roman Jack.

Facebook

Program

Činoherní čtení na duben 2015 vychází k předprodeji 3. března.
Redakce Činoherního čtení: Roman Císař, Petra Honsová, Radvan Pácl.
Foto: Oleg Vojtíšek, Ivan Prokop, Miroslav Pokorný. Jazyková korektura:
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