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Fjodor Michajlovič Dostojevskij

BRATŘI KARAMAZOVI
I peklo má své stinné stránky.

VÍTEJTE V PEKLE!
Bratři Karamazovi
jako monstrózní show Juraje Kukury
V nové inscenaci pražského Činoherního klubu se proslulý kacířský
dialog mezi starým Karamazovem a syny příznačně odehraje i na
záchodě. Na něm sedí se spuštěnými kalhotami Juraj Kukura coby
Karamazov a pořikuje na syny: „Ivane, řekni, je Bůh?“ Ivan v podání Honzy Hájka: „Není.“ „Aljošo, tak je Bůh?“ „Samozřejmě že
je,“ tvrdí Michal Čapka (alternuje Igor Orozovič). Tento slovní pingpong nemůže mít vítěze, tím je pouze F. M. Dostojevskij, jehož romány se soustavně ocitají na jevišti.
Režisér Martin Čičvák neponechá diváky tápat od prvního výstupu.
Jakmile zahlédneme vycíděnou taneční tyč a v přítmí se zaleskne
i nahé tělo Natálie Puklušové v roli Grušenky, vytušíme, jakým světem
nás bude režisér provázet. Se svým scénografickým týmem nachystal
prázdný prostor bez Boha. Namísto mravních zákonů vidíme budku
na lejna a místo hvězdného nebe onu tyč a za ní jakási vyvýšená
bradla, co slouží k akrobatickým kouskům ochrnuté Líze (Ivana Uhlířová). Hvězdy nahradí bordelové vstupní neóny jako předsíň do pekla.
Jinak je scéna holá, když si nebudeme všímat baterie lahví kořalky.
Tím větší místo mají expresívně naddimenzované, groteskně pointované herecké akce, kterým nic není vzdálenější než zasmušilá niternost. Jestliže Ivan Karamazov vyvozuje, že když není Boha, je vše
dovoleno, mohli bychom tuto rovnici vztáhnout také na herectví
Juraje Kukury. Po inscenacích Koza aneb Kdo je Sylvie? a Rodinná
slavnost by si člověk pomyslel, že dál už se jít nedá. Jenomže postava
starého zhýralce a sadomasochistického provokatéra Karamazova
ono překračování konvencí dovoluje. Tyranský a chlípný požitkář, sugestivní citový vyděrač, hotové rusácké monstrum, cosi mezi nemilosrdným starozákonním Bohem a ufňukanou puberťačkou, kterou
nikdo nemá rád. A všechny ty polohy Kukura směle a bravurně předvádí až s jakýmsi vyzývavě svobodným požitkem; když přežije útok Dimitrije (Martin Finger), co jej chtěl umlátit záchodovým prkýnkem,
chechtá se zkrvavenou tváří spokojeně do publika jako učiněný ďábel.
Kukurův výkon přirozeně dominuje, ale ostatní mu rozhodně jen nesekundují; napětí neopadá, ani když Karamazov zrovna neřádí na jevišti. Vzrušivě záludnou podobu vtiskl Matěj Dadák opovrhovanému
levobočku Smerďakovovi. Na počkání sice ukáže epileptický záchvat,
avšak v nitru se svíjí klubko zmijí. Jeho zkoušení na piano dává tušit,
že nezůstane jen u zpěvu; ostatně Čičvákova hudební stránka inscenace si v nečekaných kontrapunktech, zde například využití Sinatrova cajdáku My Way, zpravidla účinně libuje. Trojici bratrů – Martina
Fingera, Honzu Hájka a Michala Čapku – nejvíce charakterizuje

nášup otcovských genů, s nimiž musí ve svých žilách tvrdě bojovat.
Nejméně se potatil Aljoša v podání Michala Čapky, výhodou je vizáž
světce, ale jeho víra působí nenápadně, až vlažně.
Inscenátoři sice vycházeli z někdejší dramatizace Evalda Schorma
v Divadle Na zábradlí, ale vypůjčili si zejména nápad s obživlým, zavražděným Karamazovem, který jako čert přichází za Ivanem diskutovat o smyslu víry. Čičvákova inscenace pochopitelně vede rozhovor
s naší současností, jež na mnoha místech planety připomíná peklo
již za života. A tak vidíme například hlavu zabalenou do popravčího
pytle, a na druhé straně z inscenace vyzařuje bezbřehá opulentnost
použitých prostředků, kterou se zalyká západní společnost. A nad
tím všechny postavy, živé i mrtvé, hopsají v závěru cosi mezi dětským panákem a lambadou. Dveře do pekla se otvírají a Kukurův
Karamazov nás vítá…
Richard Erml, Reflex 10 / 2015

50
LET
ČINOHERNÍHO KLUBU
27. února se v Činoherním
klubu uskutečnil slavnostní večer
k 50. narozeninám divadla.

(…) Nedá se říct, že je Kukura herecky lepší než jeho okolí. Jeho
syté psychologické herectví a výrazná ostře řezaná fyziognomie
schopná proměny od šarmu starého donchuána k vyjádření odpornosti zhroucené kreatury rozviřují na malé scéně vichr. Kukura
je zde za hvězdu, ale děje se tak v rámci inscenační výpovědi. Je
to černá hvězda, kolem níž se vše točí. V jeho tváři se zračí hluboký strach ze smrti, ďábelská potměšilost, chladná hráčská strategie i patologická krutost. Starý Karamazov dosáhl vrcholu zla
ukrytého v lidském společenství, přesto dokáže žadonit o soucit,
za nějž je ovšem připraven dát pár facek. Zosobňuje vyšší moc
i extrémní pudovost. (…)
Marie Zdeňková: Bůh, či Nebůh?, Divadelní noviny 18. 3. 2015

Ladislav Smoček, Ondřej Sokol, Tomáš Motl, Martin Čičvák
a Vladimír Procházka představili knihu Činoherní klub 2005–2015.

V prvních sezonách byly pro mne drtivou většinou všechny inscenace Činoherního klubu velkým zážitkem, neboť svým pojetím dramatičnosti jako jednání, jež vypovídá o možnostech a schopnostech
člověka vyrovnat se s dobou, vstupovaly jak do tehdejšího aktuálního společenského kontextu, tak rozvíjely současné přitažlivé podoby činohry. Myslím si, že tento princip zůstává trvale v základech
Činoherního klubu – i když se může jevit jako překonaný, zastaralý
divadelně i z hlediska společenské naléhavosti. Proto byla pro mne
v této sezoně Smočkova inscenace Paní Warrenové neobyčejně zajímavou inscenací usilující na tomto principu převést jednoduchou
přímočarou fabuli ibsenovského typu na složitý a strukturovaný
model různorodého jednání. Spolu s tím samozřejmě vystupuje do
popředí jako podmínka, bez níž nelze takové divadlo dělat, herectví
jistého typu. Činoherní klub nemá dnes v tomto směru tak jednolitý
a dokonale vybavený soubor, jako měl ve svých počátcích. Jestliže se
ovšem zatím nevzdal onoho základního principu, jenž stál u jeho
zrodu, pak v každé jeho dnešní inscenaci nutně existuje hledání tohoto herectví, jež by výrazné individuality sjednotilo v ansábl prodchnutý touto poetikou.
Psal jsem pro současnou publikaci k padesátinám Činoherního
klubu stať O současnou činohru, v níž jsem všechna tato témata ankety – i další – zevrubně probíral. Dovolte mně tedy zakončit týmiž
slovy, jimiž jsem končil tuto stať: „Je na výsost prospěšné, užitečné
a důležité, že Činoherní klub stojí nadále na principech, jež určily
jeho zrod a tvorbu. Neboť to znamená setkání s divadlem, které spolutvořilo evropskou kulturu a civilizaci.“
Jan Císař v anketě „Živá, nebo mrtvá tradice Činoherního klubu?“,
Divadelní noviny 18. 3. 2015

Ve scénickém čtení úryvku ze hry Ladislava Smočka Piknik vystoupili Jiří Hálek,
Otmar Brancuzský, Josef Somr, Jan Kačer a Martin Finger.

PREMIÉRA

David Mamet

AMERICKÝ BIZON
American Buffalo
Překlad a režie: Ondřej Sokol
Scéna: Adam Pitra / Kostýmy: Ladislava Koukalová
Hudba: Milan Pastyřík
Hrají: Martin Finger, Ondřej Sokol, Václav Šanda.
Premiéra 18. května 2015
David Mamet (1947) o Americkém bizonovi
(1977) poznamenal, že se zabývá prvkem
dravosti v americkém životě. Je to hra o cti
mezi zloději a o mýtech, na kterých tato
společnost stojí. Zápletka hry je klamně jednoduchá. Jakoby zde šlo jen o jeden nepodařený pokus o vloupání…
Je velkou zásluhou Ondřeje Sokola, že dramata tak prvotřídního
světového autora, jakým David Mamet beze sporu je, nezůstávají
v Čechách opomíjena a že se díky jeho cílevědomému překladatelskému a režijnímu úsilí stala neodmyslitelnou součástí repertoáru
Činoherního klubu (Sexuální perverzí v Chicagu v roce 2004 počínaje). V tomto kontextu a duchu má docela nové provedení Amerického bizona, Mametova dramatického klenotu, své opodstatnění,
tím spíš, že každá z Mametových velkých her v sobě obsahuje potenciál pro různé výklady a inscenační pojetí.
(rc)

STEJNÝ TEXT, ALE NAPROSTO JINÁ
A NOVÁ INSCENACE AMERICKÉHO BIZONA.
TO JE MOJE PŘEDSTAVA A PŘÁNÍ.
Amerického bizona jsme jako příští premiéru Činoherního klubu vybrali myslím ze dvou hlavních důvodů. Za prvé jsem, společně s Martinem Fingerem, díky natáčení našeho filmu Krásno a následnému
zkoušení Zrady v Činoheráku objevil jakýsi nový způsob přístupu ke
zkoušení, kdy zároveň tu věc režíruju a zároveň v ní hraju. To je něco,
čemu jsem se dlouhé roky ze zásady vyhýbal. S Martinem si ale

natolik rozumíme v tom, kam by se herectví mělo u nás vyvíjet, že zažívám na jevišti tak ideální souhru a vycházení si navzájem vstříc, a tak
jasnou, dalo by se říct, „vnitřní dohodu“ při hraní, že to má pro mě takovou hodnotu, že jsem se rozhodl na tomhle teď chvíli cíleně pracovat a rozvíjet to v několika dalších inscenacích. Hledali jsme tedy
společně s Vladimírem Procházkou titul, který bude nejvhodnější jako
další krok. A volba padla na Bizona, což je sice titul, který už jsem
v Činoheráku jednou dělal s Petrem Nárožným, Michalem Pavlatou
a Markem Taclíkem a který byl myslím dost dobrý a úspěšný, ale je to
hra natolik výjimečná a zajímavá a nabízí tolik různých možností výkladu, že pokusit se o jeho úplně nové a svébytné inscenování se ukázalo jako velká výzva. Text byl pro účely minulé inscenace výrazně
krácen, a jako vždycky jsem se co nejvíc snažil vycházet z osobností
herců, kteří vytváří dané postavy. Tím pádem v této chvíli vzniká při
zkoušení úprava úplně odlišná a i výsledek bude určitě jiný a originální. Inscenace bude mít naprosto jiné řešení scény, hudby, kostýmů a masek. Navíc Mametův text nabízí tak výjimečný materiál pro
herce, a je to i v současné době absolutní špička v tom, co se dá
v oboru moderního herectví najít, že je velká šance dojít v této oblasti
ještě dál, než kde jsme skončili s inscenací předchozí. A já doufám,
že se nám co nejvíc z těch plánů podaří realizovat a vznikne zcela
nový, a snad i v porovnání s tím minulým, nějakým způsobem výjimečný Americký bizon 2015.
Ondřej Sokol

MILAN PASTYŘÍK
osvětlovač ČK a autor hudby
Jak ses dostal k divadlu?
Jednoho dne před dávnými
časy mi zavolal kamarád Tonda
Luft, jestli nechci dělat kulisáka
a ať tedy hned druhý den přijdu. Když jsem dorazil, tak jsem
vůbec ničemu nerozuměl, hlášky typu: ,,Vyšprajcuj to tady,
podej mi hakli, támhle to zhakluj, přines Stenlyho a přistřílej
tu oponku.“ A pak jsem dostal
kostým a papír s textem, který se mám rychle naučit, a že jdeme na jeviště. Hrálo se Vodní družstvo a my jsme byli rozlícený dav rolníků, teda
až na jednoho s totální panikou a vyděšeným výrazem v očích. Byl jsem
fascinován divadlem hned první den.
Jak vznikla tvoje hudební spolupráce s Ondřejem Sokolem?
Ondřeje jsem poznal před patnácti lety při zkoušení Vojcka, kde jsem mu
při jednom výstupu s radostí asistoval. Byla to scéna jakože na pouti a já
jsem mu nejdříve podal pár cvičených opiček na gumičce, a pak jsem mu
nasadil zadek osla a potom hlavu osla, a podal plechovku s peroxidem
a hodil tam hypermangan a ono to udělalo čoudík. Ondra si po této skvělé
spolupráci na mě vzpomněl a nabídl mi dělat muziku k představení.
V divadle jsi prošel několika posty přes kulisy do světel a teď skládáš muziku. Co by sis ještě rád zkusil?
Jsou zábavné oba světy, za kulisami i před nimi, každý má něco do sebe.
Rád bych možná dělal zvuk k představením, ke kterým bych složil hudbu,
to by byl pěkný egoprojekt, hrál bych to hodně nahlas. Také bych se rád
stal šéfredaktorem Činoherního čtení, ale to je jen bláznivé přání.
Děkujeme za (auto)rozhovor

DOUŠKY

MARTIN STRAKA
počítačový grafik a manažer tiskové výroby Činoherního klubu se v posledních
měsících podílel také na přípravě výstavy 50 LET ČINOHERNÍHO KLUBU,
která se uskutečnila na Staroměstské
radnici, a na knize ČINOHERNÍ KLUB
2005–2015. Byl také u vzniku knihy
ČINOHERNÍ KLUB 1965–2005 a snad
u všech čísel Činoherního čtení.
Milý Martine, jak dlouho už s Činoherním klubem spolupracuješ?
Milý Radvane, v 90. letech byli jsme si představeni po jednom představení v Činoherním klubu. Ty jsi měl v divadle mimo jiných záležitostí starost o zajištění výroby tiskových podkladů měsíční
skládačky, plakátů a programů. Já jsem tehdy pracoval jako šéf výroby Lidových novin a současně pode mne spadalo grafické studio,
takže pro mne nebyl problém tuhle výrobu zajistit a současně jsme
se domluvili, že finanční otázku budeme řešit recipročně – že na
těchto tiskovinách bude logo LN jako sponzora.
Co máš na práci pro Činoherní klub rád?
Jsem rád, že mohu udělat něco pro kulturu, že to není komerce, jako
ostatní zakázky, které připravuji pro tisk.
Jak se ti spolupracuje s Joskou Skalníkem?
S Joskou se dělá velmi dobře, on předem ví, co a jak má graficky
vypadat, a tak grafická úprava na počítači jde rychle a v mnoha případech se shodneme.
Od jaké doby jsi divákem Činoherního klubu?
Pokud si dobře pamatuju, roku 1989 jsem byl na představení
Obsluhoval jsem anglického krále.
Na které inscenace z dřívějška si nejvíc pamatuješ
a které ti jsou blízké dnes?
Když beru dřívější inscenace, tak jsou to Tři v tom, viděl jsem je sice
jen ze záznamu, ale Libuše Šafránková byla úžasná. Dál Vodní družstvo nebo Sex noci svatojánské. V poslední době asi Glengarry Glen
Ross, ale i další hry mě zaujaly.
Děkujeme za rozhovor

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.

Kniha je v prodeji také v pokladně divadla.

■ Blahopřejeme Blance Bohdanové k 85. narozeninám
a CENĚ THÁLIE za celoživotní mistrovství v oboru činohra.

Felix Mitterer: Moje strašidlo

■ Gratulujeme k 80. narozeninám dramatiku a překladateli Josefu Topolovi.
Nakladatelství TORST v minulém roce
vydalo knihu esejů, vzpomínek a rozhovorů Josefa Topola O ČEM BÁSNÍK VÍ.
■ Jaromír Dulava byl nominován na Cenu Thálie 2014 v kategorii
Muzikál, opereta nebo jiný hudebnědramatický žánr za postavu Gomeze Addamse v muzikálu Addams Family v Hudebním divadle
v Karlíně.
■ V říjnu 2015 se v USA uskuteční premiéra nové hry Davida Mameta. Napsal ji pro svého oblíbeného herce Ala Pacina a pojmenoval ji China Doll (Porcelánová panenka).
■ Zemřel dramaturg a režisér Martin Porubjak
(18. 5. 1944 – 27. 3. 2015),
na přelomu 60. a 70. let člen spřízněného bratislavského Divadla na korze.

Historie Činoherního klubu
ve fotografiích VIII.

Anton Pavlovič Čechov: Ivanov (režie Ivo Krobot, 1988; Lenka Skopalová,
Vladimír Kratina a Miloslav Štibich, Jiří Zahajský, Jiří Kodet, Oldřich Vízner)

Elias Canetti: Dům (režie Ladislav Smoček, 1988; Jiřina Krejčíková, Jiří Hálek,
Mahulena Bočanová, Leoš Suchařípa, Jiří Kodet, Veronika Freimanová, Eva
Jakoubková, Miloslav Štibich, Lenka Skopalová, David Matásek)

Krásné vyhlídky – John Millington Synge: Drátenická svatba (režie Ladislav
Smoček, 1987; Jiřina Třebická a Tereza Brodská, Ondřej Vetchý, Jiří Kodet)

Thomas Middleton – William Rowley: Pitvora (režie Vladimír Kelbl, 1988;
Lenka Skopalová, Petr Čepek)

Krásné vyhlídky – Ladislav Smoček: Bitva na kopci (režie Ladislav Smoček,
1987; Petr Čepek, Jana Švandová, Nina Divíšková, Josef Vondráček)

Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále (režie Ivo Krobot, 1989;
Ondřej Vetchý, Rudolf Hrušínský ml. a Rudolf Hrušínský)

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

Neděle 31. května

Kladina / Kladno
Jiří Homola
SKLAD
V tomto skladu není uloženo nějaké
obvyklé zboží, nýbrž lidé.

Dovolte mi poslední, drahou vzpomínku. Jednou jsme tak spolu šli Vinohradskou třídou, už
v podvečer, bylo po železné neděli, někde nad
Rozhlasem ležel u chodníku cár tužšího bělostného papíru, přejetý pneumatikou. Hned
si toho všiml a sebral ho, tak ho to zaujalo.
Potom, u něho doma, když překonal jakýsi
stres, který z toho měl, začal z toho papíru
vzrušeně něco tvořit. Samozřejmě zase hrál jazz. Za nějakou dobu si
přisedl a vyčerpaný se zeptal: „Co vy na to?“ (Občas mi vykal, občas
tykal.) Poprvé jsem zažil, jak před mýma očima pod jeho rukama něco
vzniká.
„A jak bys to pojmenoval?“ se po chvíli zeptal.
Řekl jsem mu: „Přejetý anděl.“
Přitakal mi.
Josef Topol: Rozloučení s Liborem Fárou (otištěno v knize O čem básník ví)

Režie: Jiří Homola / Hrají: Jan
Těšík, Jiří Homola, Jana Procházková, Nikola Frollová, Jitka Brodecká, Jana Bolinová, Ondřej
Pokoj, Barbora Turazová, David
Volf, Iva Theissigová, Andrea Postolková.

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

Hlavní mediální partner

Partneři Činoherního klubu

www.radiohortus.cz

Douška o divadle
Je dost lidí, i mezi mými přáteli, kteří se Libora ostýchali, možná až
báli. Jsem jeden z těch, kdo může dosvědčit – že pod tím, co někdy
nás polekalo, se tajila obzvláštní křehkost, zranitelnost, možná úzkost
a nečekaná něha. Dlouho potom, časem, jsem Libora Fáru požádal
o výpravu k mé poslední hře, hrané v Divadle za branou v roce 1972.
Přijal to okamžitě. Byla to krásná setkání. Chodili jsme do jeho ateliéru
v ulici Anny Letenské. K té práci potřeboval atmosféru. Neustále jsme
poslouchali jazz.

Facebook

Program

Činoherní čtení na květen 2015 vychází k předprodeji 7. dubna.
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