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PREMIÉRA

Milí diváci,
rok padesátého výročí založení Činoherního klubu zakončíme
dílem s přesahem málem symbolickým. Ladislav Smoček připravuje inscenaci hry Jana Kačera Svatba pozdního léta (Variace na písmeno G). Po mnoha letech se tak scházejí tvůrci,
kteří před padesáti, devětačtyřiceti, osmačtyřiceti … roky rozhodujícím způsobem utvářeli podobu divadla, které dodnes
máme rádi. A nejen to. Svým způsobem stále jdeme stopou,
kterou právě oni začali tisknout do prostoru určeného československému divadlu.
Jejich cesty se rozmanitě rozešly a na sklonku kariéry se, no,
musím to říci, symbolicky, ale především skutečně scházejí.
Jan Kačer napsal hru, ve které chce i hrát, nabídl ji Ladislavu
Smočkovi k režii, a ten takový úkol rád přijal. Nic lepšího se
nám na závěr jubilejního roku stát nemohlo.
V nadcházející divadelní sezoně se v Činoherním klubu nově
potkáte ještě s inscenací Čechovova Višňového sadu v režii
Ondřeje Sokola a Martin Čičvák velmi vážně uvažuje o Goethově Faustovi, tématu bytostně osobním i veskrze politickém.
Do konce letošního roku, abychom nezůstali jen u nových inscenací, pro Vás otevřeme prostory Činoherní kavárny. Po
mnoha letech se nám i díky iniciativě Prahy 1 podařilo získat
pronájem restaurace, která přímo sousedí s naším divadlem
a která, věříme, výrazně rozšíří komfort diváků Činoherního
klubu.
A ještě jedno téma na závěr. Neumím se loučit s našimi inscenacemi. Umělecko-techničtí pracovníci divadla mi to sem
tam a oprávněně vytýkají. Přesto ta doba „vraždění neviňátek“
občas nastat musí. Původně jsme uvažovali o novém nastudování Pana Polštáře, k němuž nás vedly zdravotní problémy
v souboru. Dospěli jsme ale k tomu, že bychom si (divadelníci
i diváci) měli pamatovat originál inscenace, která naše publikum tak silně zasáhla. Pana Polštáře tedy definitivně stahujeme z repertoáru. Neradi. Ale i to je divadla běh.
Vladimír Procházka,
ředitel Činoherního klubu

David Mamet

AMERICKÝ BIZON
American

Buffalo

Bizon už se v ČK před pár lety hrál. Toto je však naprosto nová verze.
Noví herci, jiná úprava textu, nová výprava. Jen problémy tří chlapů
ve sklepě jsou staré a blbost je věčná.
Překlad a režie: Ondřej Sokol
Scéna: Adam Pitra / Kostýmy: Ladislava Koukalová
Hudba: Milan Pastyřík

Don Dubrow / Martin Finger
Walter Cole, zvaný Teach / Ondřej Sokol
Bob / Václav Šanda

„Režisér a herec Ondřej Sokol názorně předvedl v Činoherním klubu, že je (!) možné vstoupit dvakrát do téže řeky. Před
necelými deseti lety zde inscenoval Mametovu hru Americký
bizon, nyní opět, byť s jinými herci a jiným výkladem. Prvně
jsme koukali na dva stárnoucí chlapíky (Nárožný, Pavlata), jak
se groteskně upínají k americkému snu životního úspěchu,
dneska máme před sebou už jen nadávající české lúzry, tyjící z iluze, že zlodějina není zlodějinou.“
časopis Reflex 28. 5. 2015

Repertoár

2015 / 2016

Život neúprosně
funguje jinak, než krajní
představa člověka o tom,
co lze s lidmi dělat, aby
se změnili.

Bizon už se v ČK před
pár lety hrál. Toto je však
naprosto nová verze.
Noví herci, jiná úprava
textu, nová výprava.
Jen problémy tří chlapů
ve sklepě jsou staré
a blbost je věčná.

Ladislav Smoček

Režie: Ladislav Smoček
Hrají: Ivana Chýlková
Zuzana Stavná
Honza Hájek
Vojtěch Kotek
Tomáš Jeřábek
Petr Křiváček

Režie: Ondřej Sokol
Hrají: Martin Finger
Ondřej Sokol
Václav Šanda

I peklo má své stinné
stránky.
Režie: Martin Čičvák
Hrají: Juraj Kukura
Martin Finger
Honza Hájek
Michal Čapka nebo
Igor Orozovič
Matěj Dadák
Gabriela Míčová
Ivana Uhlířová
Natálie Puklušová

„Nestalo se nikdy nic.
Nic. Tohle je ta jediná
věc, která se
kdy udála.“
Režie: Ondřej Sokol
Hrají: Kateřina Lojdová
Martin Finger
Ondřej Sokol

Láska navazuje vztah
k lidem. Nenávist též.
Kdo hledá cestu
k lidem, může si vybrat.
G. Hauptmann

Režie: Ladislav Smoček
Hrají: Petr Nárožný
Zuzana Stavná
Lenka Skopalová
Michal Pavlata
Pavel Kikinčuk
Ondřej Vetchý
Jaromír Dulava
Stanislav Zindulka
Dana Černá, Lada Jelínková
Otmar Brancuzský
Diana Šoltýsová
Václav Šanda, Petr Meissel
Jiří Štrébl, Zdeněk John
Petr Burian
Ve filmu hraje:
Andrea Černá

Každý má stejnou šanci,
ale jen jeden se dostane
nahoru.
Režie: Ondřej Sokol
Hrají: Jaromír Dulava
Michal Suchánek
Martin Finger
Marek Taclík
Pavel Kikinčuk
Otmar Brancuzský
Matěj Dadák
Zuzana Stavná nebo
Markéta Stehlíková

„Řekli mi, že mám
nastoupit do tramvaje,
která jede do stanice
Touha.“
Režie: Ladislav Smoček
Hrají: Lucie Žáčková
Honza Hájek
Marika Procházková
Matěj Dadák
Lada Jelínková
Otmar Brancuzský
Václav Šanda
Petr Křiváček
Zuzana Vojtíšková

Mnoho rukou,
ale žádná z nich
ta pravá...
Režie: Ondřej Sokol
Hrají: Marek Taclík
Ondřej Sokol
Martin Finger
Markéta Stehlíková
Václav Šanda
Petra Horváthová

„Stejně za tebou brzo přijdu…“
„Pravda je ukryta
tak hluboko, že je úplně
neškodná a nemusí nám
na ní vůbec záležet.“

Režie: Martin Čičvák
Hrají: Blanka Bohdanová
a Stanislav Zindulka
Petr Kofroň nebo Peter Mahrik

Režie: Ladislav Smoček
Hrají: Jaromír Dulava
Martin Finger
Lucie Žáčková
Marika Procházková
Lenka Skopalová
Jana Břežková
Lada Jelínková
Stanislav Zindulka nebo
Jaroslav Těšitel
Pavel Kikinčuk
Petr Meissel
David Šír nebo
Václav Šanda
Daniel Pešl a další

„Nic, k čemu může dojít mezi
mužem a ženou, není tak důležité,
aby bylo nutno si kvůli
tomu rvát vlasy.“
Režie: Ladislav Smoček
Hrají: Petr Nárožný, Dana Černá
Ondřej Vetchý, Nela Boudová
Mojmír Maděrič nebo
Otmar Brancuzský

Malá lež je mrzká,
ale velká lež,
to je umění!

Nemůžeme ovládnout,
co nás ovládá.
Režie: Ondřej Sokol
Hrají: Ivana Chýlková
Miroslava Pleštilová
Vladimír Kratina
Jaromír Dulava

Režie: Martin Čičvák
Hrají: Ondřej Sokol
Radek Holub
Mahulena Bočanová
Barbora Seidlová nebo
Iveta Jiříčková
Jaromír Dulava
Matěj Dadák
Antonie Talacková nebo
Zuzana Norisová nebo
Jitka Ježková
Dana Černá
Jana Břežková
Markéta Stehlíková nebo
Diana Šoltýsová

„Kdo chce ujít směšnosti, ten
do ní určitě co nejdřív spadne.“
Málem krvavá groteska.
Mnoho povolaných,
málo vyvolených
a loď pluje...
Komedie o divadle
a hercích.
Režie: Ladislav Smoček
Hrají: Stanislav Zindulka
Ondřej Vetchý
Petr Nárožný
Lada Jelínková
Nela Boudová
Dana Černá
Jaromír Dulava
Pavel Kikinčuk
Hanuš Bor
Petr Burian
Otmar Brancuzský
Radvan Pácl a další

Režie: Ladislav Smoček
Hrají: Ivana Chýlková, Ondřej
Vetchý, Marika Procházková
Jaromír Dulava, Petr Nárožný
Dana Černá, Michal Pavlata
Lada Jelínková nebo Jitka
Ježková Petr Burian, Marek
Taclík nebo Luboš Veselý
nebo Vilém Udatný nebo
Matěj Dadák, Otmar
Brancuzský nebo Radvan Pácl

Příběh lásky bratrů Valena
a Colemana, kteří se uměním
mučit jeden druhého chtějí zapsat
do Guinessovy knihy rekordů…
Režie: Ondřej Sokol
Hrají: Jaromír Dulava, Marek Taclík
Michal Pavlata, Sandra Černodrinská

Chcete si splnit
nejsmělejší sen?
Zamilujte se.

Psychologická groteska autora
Činoherního klubu Ladislava
Smočka.

Režie: Ondřej Sokol
Hrají: Jaromír Dulava
Ivana Chýlková
Marek Taclík
Lucie Pernetová

Režie: Ladislav Smoček
Hrají: Boleslav Polívka
Ivana Chýlková, Jaromír Dulava
Ondřej Vetchý, Michal Pavlata
nebo Otmar Brancuzský
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JOSEF ABRHÁM ml.,
autor dokumentu

Milý Josefe,
v České televizi na kanálu Art se brzy objeví pořad Magický Činoherní klub. Dokument, který připomene existenci Činoherního
klubu od jeho počátku až po dnes. Mohl byste přiblížit tento dokument: od Vaší první myšlenky na něj, přes realizaci, až k tomu,
co by dnešní doba a současní diváci mohli v historii ČK vedle jedinečné a ojedinělé tradice a legendárního chápání objevit?
Nápad vznikl organicky při spolupráci se zakladateli ČK na filmu o mém tátovi v roce
2008, kdy jsem se na kameru začal ptát na
to, co mne zajímá nesmírně, na původní
myšlenky založení divadla a na prozíravost
při skládání právě takového souboru, zakladatelů, pánů Smočka, Vostrého a Kačera
a m.j. také Pavla Landovského nebo Jiřího
Krejčíka, které už bych už letos postrádal.
Později při natáčení Hoteliéra jsem poprosil
o vzpomínky pana dr. Pucholta, ptal jsem se
také rodičů a postupně dalších, ale například
natáčení s panem Skoumalem jsme už nestihli.
Naší ambicí bylo vytvořit plastický portrét výrazné pražské scény
v Evropě proslavené ansámblovým herectvím. Snažili jsme se zkoumat inspirace a tvůrčí záměr, ve kterém jsme právě spatřovali paradox, protože ČK byl od počátku divadlem herců, kteří dbali na to,
aby byli na jevišti za sebe a aby to, co z nich do publika jde, byla
pravda. V polovině šedesátých let takovou tvůrčí svobodu měli. Na
konci šedesátých let došlo pro mne k jednomu z nejzajímavějších
jevů. V době po ‘68, kdy nejen divadla stahovala cokoli ruského, se
dramaturgie ČK rozhodla naopak potvrdit ruskou dramatiku a jejím
prozkoumáním vzešly nadčasové inscenace o maloměšťáctví, pýše,
agresivitě, zradě intelektu. Diváci se nacházeli v ruské klasice a najednou Dostojevskij, Čechov, Gogol se stávali „naší” klasikou. Existuje jen pár krátkých týdeníkových archivů a z her šedesátých let
převážně jen zvukové záznamy. Po nějakém čase se mi stávalo, že
se mi ve snu dohrála pasáž s reálnými herci, která natočena nebyla,
a dlouho jsme ji ve střižně hledali. A samozřejmě reálně nadčasový
je i geniální Burke, který je na repertoiru padesát let.
Jakoby magický prostor, který byl pro koncentrovanou tvorbu díky
svým dispozicím předurčen, na malém mělkém a širokém jevišti, kde
byl patrný každý detail a rázem odhalené každé herecké klišé, byl
ještě před založením divadla zvláštním pražským geniem loci. Bylo
tu založeno několik jiných souborů, v roce ´89 tu bylo založeno Občanské Fórum. Ten prostor dal vzniknout navázání mnohostranného

s Vladimírem Pucholtem
kontaktu divadla se skutečností a šlo v něm – stejně jako nám
v tomto dokumentárním cyklu – o soustředěné zkoumání člověka
v období padesáti let.
„Energie je jako světelná tyč, musíš ji držet, abys ji mohl předat,”
říkal Evald Schorm. Jestli se nám podařilo pravdivě přenést aspoň
část energie těchto výjimečných lidí, mezi kterými jsem shodou okolností vyrůstal a které mám, když o tom zpětně uvažuji, všechny moc
rád, trochu jako rodinu, byl bych šťastný.
Seriál začíná promítat ČT Art v den Lanďákových narozenin, jeho výpověď je kořením seriálu a jsem šťastný, že jemu a jeho kolegům nahoře můžeme věnovat malý dárek.
Zajímala by mě i ta skutečnost, která se týká členů Vašeho štábu.
Jak na ně fakta zjevovaná tvůrci Činoherního klubu během práce
na dokumentu lidsky zapůsobila?
Členové štábu se střídali, často jsme natáčeli rozhovor do pozdních
hodin, a i když je rodiny v noci obecně sháněly, byla to při odchodu
vždy nepředstíraná vděčnost za intimní setkání s mimořádnými
osobnostmi. Troufám si říct, že kameramany a zvukaře otevřenost
divadelníků velmi intimně zasahovala.
Tata říká, že herectví v ČK bylo jam session, oslovil jsem talentovaného jazzmana Ottu Hejnice, který s jeho quartetem nahrál pro cyklus ideálně přiléhavou hudbu. Samostatnou kategorií je při takovém
množství detailních výpovědí práce ve střižně, tam jsme během dvacetihodinových frekvencí s obětavým i geniálním Honzou Zajíčkem
postupně oba oslavili narozeniny, aniž nás rodiny v těchto týdnech
spatřily, našim rodinám tedy patří velký dík.
V čem jste nalezl v průběhu práce na dokumentu jedinečnost Činoherního klubu?
Nechci sklouznout do floskulí. Jedinečnost ČK je v myšlení. Zkoumat, přijít na to a přesně vědět, proč říkám tohle, a z toho organicky
vyplývá, co se ze mne přenese na publikum, které v tu chvíli může
prožít tu jedinečnost skrze soubor, který byl od počátku jedinečný.
Děkujeme za rozhovor (rap)

HOST Činoherního klubu
Jacques Deval
Towàrisch

Srdečně gratulujeme
Michal Pavlata
oslavil 15. července 70 let.

Režie: Alexander Waechter
Hrají: Franz Salm-Reifferscheidt,
Maria Lovrek, Gobert Auersperg,
Mariella Habsburg-Lothringen,
Albrecht Auersperg, Stephanie
Lovrek, Georg Waldstein, Philipp
Meran, Margrit Trauttmansdorff,
Ferdinand Trauttmansdorff,
Uli Appel-Leibenfrost, Christoph
Stolberg, Camilla HabsburgLothringen.
V sobotu 3. října 2015 v 19.00 hodin
se v Činoherním klubu uskuteční představení skupiny amatérských
divadelníků z Rakouska. Jednu z rolí ztvární i rakouský velvyslanec
v České republice pan Ferdinand Trauttmansdorff. Skupina uvede
komedii Jacquese Devala „Towàrisch”. Režie se ujal pan Alexander
Waechter, který již více než 20 let režíruje charitativní divadelní projekty.
Jedná se o charitativní představení, jehož celkový výtěžek bude věnován na charitativní romské projekty Suverénního řádu Maltézských
rytířů a dále projektu „Mary’s Meals“ (Jídlo od Marie).
Romská menšina je s 12 milióny největší evropskou menšinou
v Evropě. Suverénní řád Maltézských rytířů jmenoval speciálního
velvyslance, aby se dále rozvíjely již existující projekty a budovala
se nová společenská centra.
Projekt „Mary’s Meals“ je iniciativa, která organizuje a snaží se zajistit stravovací programy pro děti ve dvanácti nejchudších zemích
světa, jako je např. Libérie, Uganda, Keňa nebo Haiti. Největší stravovací projekt této iniciativy běží v Malawi; v rámci tohoto projektu se
může jedno dítě stravovat celý školní rok za méně než 10 eur. To vše
je možné pouze s obětavou pomocí velké řady dobrovolníků – hlavně
maminek dětí, které jídlo ve školních kuchyních připravují. Díky každodennímu jídlu pro děti se projektu „Mary’s Meals“ daří dostat chronicky hladovějící děti do školních tříd a tím jim ukázat možnou cestu
z chudoby v jejich zemi, neboť jídlo a vzdělání jim dávají naději! Projekt „Mary’s Meals“ tak podá pomocnou ruku v současnosti každý
školní den 1.035.637 nejchudších dětí z celého světa.

Martin McDonagh: Osiřelý západ
(Otec Welsh; režie O. Sokol,
2002)

Martin McDonagh: Pan Polštář (Tupolski; režie O. Sokol, 2005)

Objednávky vstupenek na adrese: megtrautt@gmail.com
Jedná se o dar ve výši 700,- Kč za osobu
(pro studenty a děti 500,- Kč).
Dary je možné zasílat na konta:
„SMRO Sonderbotschaft für Roma“,
IBAN: AT92 1953 0001 0021 9000, BIC: SPAEAT2S
„Mary’s Meals“,
IBAN: AT02 3236 7000 0004 7779, BIC: RLNWATWW367

David Mamet: Americký bizon (Teach; režie O. Sokol, 2006)

Michael Frayn: Bez roucha (Selsdon Mowbray; režie J. Menzel, 1986)

Jiří Hálek
slaví 10. září 85. narozeniny.

Ladislav Smoček: Piknik
(Rozden; režie L. Smoček,
1965)

„Redukci všeho vnějšího a zdánlivou neefektnost Hálkova projevu,
pro kterou není označení ‚civilismus’ zrovna vhodné slovo, umožňovalo už hercovo vzezření: malá postava s mužnými rameny a nápadnými vlasy a zejména výrazným obličejem, schopným tlumočit
každé vnitřní hnutí, působila, zvlášť ve spojení s neobyčejně znělým
a výtečně školeným hlasem s mimořádným rozpětím, nejenom
schopností stupňovat a ubírat intenzitu, ale i nuancovaností výrazu,
včetně umění okamžitého střihu, což všechno souviselo s mimořádně
vyspělou a při veškeré spontánnosti velmi uvědoměle používanou
technikou.

Toto uvědomělé využívání techniky bylo vlastně druhou stranou Hálkovy nakažlivé radosti ze hry; ta vyplývala z možnosti uplatnit neuvěřitelnou energii, jíž byl Hálek nabitý a které takříkajíc nemusel vědomě
pomáhat k rozvinutí, protože ji musel naopak krotit; mimořádná Hálkova senzitivita v reakci na podněty se tak zúročovala v projevu
vždycky výrazně tvarovaném.
Odtud Hálkova schopnost pregnantního tělesného výrazu, při kterém celkový postoj i každé hnutí měly co dělat s ‚držením‘ i ve smyslu
tvarujícího zadržování energie. Odtud také ‚čitelnost‘ Hálkova projevu i při jen jakoby civilním jednání podloženém ovšem nesmírně intenzivním cítěním, tzn. ‚vnitřně hmatově‘. Tato vlastnost Hálkova
herectví intenzivně provokovala ‚zrcadlové neurony‘ diváků, kteří jeho
projev ‚četli‘ také vnitřně hmatově, což je tak důležité zejména v komedii.
V naznačeném smyslu je Hálek opakem herce pudového: vysoce intelektuální náhled na postavu u něho vždycky splýval s tělesným cítěním této postavy; Hálek o roli při jejím tělesném tvarování přemýšlí
na vysoké intelektuální úrovni a jeho herectví se rovná myšlení.“
Jaroslav Vostrý v knize P. Honsové Jiří Hálek a Jiřina Třebická /
K herectví Činoherního klubu a 60. let

Voltaire: Candide
(Panglos;
režie J. Vostrý,
1971)

Ladislav Smoček: Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho
(Outěchová; režie L. Smoček, 1990)

Se vzpomínkou

12. září, před devadesáti lety, se narodil výtvarník

Libor Fára, autor stále užívaného loga
a plakátů Činoherního klubu 60. let.

Petr Čepek
by se 16. září dožil 75 let.

Harold Pinter: Narozeniny
(McCann; režie J. Vostrý,
1967)

„Petr měl inscenaci Narozenin a její atmosféru nesmírně rád. ‚Nejraději
se vracím k McCannovi. Pintera hrajeme už víc let,‘ řekl v rozhovoru
pro Film a divadlo z roku 1972, ‚ale tato postava mě stále provokuje,
nedovolí mi, abych odpočíval. McCann mi nabízí možnosti, jaké mnozí
lidé nemohou nikdy zažít. Posouvá mě často do rovin, ve kterých herectví začíná splývat s autentickým vstupem do agresivních lidských
postojů. Je to silné a hypnoticky přesvědčivé, takže teprve v posledních
okamžicích některých scén se vracím k pocitu, že je to jenom hra, že už
je třeba se vrátit. Ta role mě vždycky strhává, protože v ní jsou okamžiky, kdy se mi ztrácí z očí jeviště a vědomí aranžovaného neskutečna.‘“
úryvek z knihy Jaroslava Vostrého Petr Čepek / Talent a osud
A. P. Čechov, B. Bretch:
Svatby (Ženich;
režie V. Strnisko, 1985)

„Jen pohleďte na takového Petra Čepka.
Energie představení
jako by se vlévala do
jeho žil. Opět ta brunátná tvář, čitelná i za
bílým líčením, naběhlé
oči, napjaté svaly ve
tváři, každou chvíli
hrozí prasknout, to co
kulminovalo v jeho
postavě Nešťastlivce
z Lesa, v roli, která by měla být zaregistrována dějinami českého
herectví. Něco takového ovládají v kabuki mistři ‚mie‘, krátkého
umrtvení vypjatého výrazu, jímž vrcholí tlak duševní fyzické akce.
Ale také gejzíry perzifláže patosu jsou ve své stylovosti pendantem
k barokní hrubozrnné frašce, k němé filmové grotesce – ale i k nejlepším tradicím českého expresionismu, bravurně přehodnoceny
dnešním scénickým názorem.“
Stanislav Slavický o roli Ženicha ve Svatbách, Scéna 26. 8. 1985

„Nazkoušeli jsme třeba v Činoherním klubu Višňový sad, měli jsme to
vlastně už hotový, hráli se generálky, ještě v civilu, a pak se stala
úžasná věc, protože přišla Liborova dekorace. A všechno dostalo
úplně novou, další dimenzi. Trochu abstraktní, více expresívní rovinu
a nám hercům to náramně pomohlo. Stejně výborně udělal Libor
Na dně, kde zrušil ten tradiční ruský kolorit a posunul to do jakéhosi
‚Chicaga‘ – všechny nás oblíkl do řekněme mezinárodních kostýmů,
mohlo se to zkrátka odehrávat kdekoli na světě, takže nešlo už jen
o ruské chudáky, ale o lidské osudy vůbec. První zkouška byla u něj
v ateliéru, který byl mimochodem velmi inspirativní pro budoucí scénu,
a když jsme si sedli a dali si kafe, tak Libor pustil Fatse Wallera.“
Josef Abrhám, Revolver revue 28, květen 1995

„Velkorysost byla jedna z jeho základních vlastností, což se výborně
uplatnilo i v Činoherním klubu, kde nám šlo o to, aby se realismus
a autenticita hereckého projevu nevylučovala s velkou básnickou metaforou. V tom byl Libor zcela nenahraditelný, protože on doslovný
realismus či naturalismus přímo nenáviděl. Říkal tomu tlustý herectví. A nebál se jít proti všem a otevřeně dal třeba přednost Chlestakovovi v podání Pucholta před slavným Tabakovem, který u nás v té
roli hostoval. V tom se zase projevoval jeho aristokratismus a jemný,
vybraný vkus. Ale zároveň v sobě noblesu spojoval s láskou k obyčejnosti. A měl smysl pro detail: když třeba oblékal ve Višňovém sadu
Firse, dal mu velký frak a zdůvodnil to tak, že už je to starý člověk,
který se scvrknul.“
Jan Kačer, Revolver revue 28, květen 1995

25. září by slavila 75. narozeniny výtvarnice

Eva Švankmajerová, autorka kostýmů
k inscenacím ČK a autorka plakátu k Lenzovu Vychovateli (1972).
Její dílo nyní připomněla výstava na Staroměstské radnici.

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

Kniha je v prodeji také v pokladně divadla.

Poskytovatel čtyřletého Na rok 2015 poskytuje
grantu na provoz:
Hlavní město Praha Činohernímu
Hlavní město Praha
klubu grant ve výši 18.000.000 Kč
Inscenace ČK jsou realizovány rovněž
s podporou Městské části Praha 1

Hlavní mediální partner

DOUŠKY
■ Letošní sezonu jsme zahájili 1. září představením Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho, které v přímém přenosu vysílala stanice
ČT Art.

Partneři Činoherního klubu

■ Na festivalu Divadlo v Plzni se 12. září představí inscenace
Martina Čičváka Bratři Karamazovi.
■ Na Festivalu Mezi ploty v pražských Bohnicích hrajeme 26. září
hru Felixe Mitterera Moje strašidlo.
■ Nakladatelství Triton připravilo druhé vydání knihy fotografií
Venkov Miroslava Pokorného.
„To, jak vnitřní pravdivost příběhů přestupuje rámec fotografií Miroslava Pokorného, je zcela v souhlasu s jeho hledáním pravdy v myšlení a tvorbě. Myslí na to v souvislosti s člověkem a jeho svobodným
spontánním projevem, který chápe eticky, v dobrotě a laskavosti.
Krása formy, výtvarnost, estetika
podání není pro tohoto fotografa
cestou nalezení pravdy. Děje
a příběhy, které ukazuje, nejsou
krásné zvnějšku, nýbrž svým
vnitřním utvářením, nejsou řízené
řádem formálním, ale korespondencí s lidským obsahem. Pro
Pokorného neexistuje dělání
fotografického umění, ale odevzdaný pocit obdivu k nejrůznějším
manifestacím života, beze snahy jej jakkoliv hodnotit a komentovat,
jen jej v opravdovosti přijímat.“
Anna Fárová

www.radiohortus.cz

Facebook

www.meziploty.cz
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Douška o divadle
SDÍLENÍ, ztotožnění: Brecht odmítá
okouzlenou, citově podbarvenou účast
diváka na ději, nechce nebo spíše
tvrdí, že nechce, abychom se ztotožňovali s jeho postavami, chce, abychom jim rozuměli, dožaduje se
našeho porozumění. Ve skutečnosti nás ovšem mají okouzlovat jeho
myšlenky, jeho ideologie. Chce, abychom sdíleli, abychom se ztotožnili s jeho myšlenkami, chci říci s jeho vírou nebo s tím, co za
svou víru považuje.
Všichni angažovaní autoři vás chtějí znásilnit, tj. přesvědčit vás, naverbovat.
Když mi takový autor v divadle ukazuje, jak policisté střílejí do vykořisťovaných dělníků, dělá to proto, abych se jako mávnutím kouzelného proutku stal dělníkem, abych sdílel jeho bolest, abych se
přidal na jeho stranu, abych se s ním ztotožnil.
Ještě nedávno v divadle předváděli, jak Židé ničí civilizaci svými
podvratnými a demoralizujícími myšlenkami, svými penězi atd., atd.,
aby se divák ztotožnil s postavou nacisty, zabijáka Židů.
Když dnes, protože je to snadné, protože nikdo není proti, protože dřív se nesmělo vystupovat proti fašistům a dnes se to smí,
ba doporučuje, když dnes v divadle vidím, jak nacisté vyvražďovali židovské ženy, děti, starce, bouřím se, samozřejmě chci trestat, jsem Žid.
(Neukazují nám, to se nedělá, jak Alžířané vypichovali oči francouzským dětem; v divadle nám neukazují, jak Číňané vyvražďují Tibeťany, ani to se nedělá.)
A tak dále, anebo ne tak vážně: ztotožníme se s ženou despotického
manžela, když nám předvedou despotického manžela; ztotožníme
se s manželem, když nám vysvětlí, jak bezectná je jeho žena.
Každý takzvaně objektivní nebo spravedlivý, rozumný, realistický
autor nabízí zloducha, který musí být potrestán, a kladného hrdinu,
který musí být odměněn. Proto je každé realistické nebo angažované dílo jen a jen melodramatické.
Ale když přestanu mluvit o zlém německém nebo japonském nebo
ruském nebo francouzském nebo americkém žoldákovi, nebo
o zlém buržoustovi nebo o zločinné žhářce nebo o odporném militaristovi nebo o zrádném vojenském zběhovi, atd., když místo toho
vysvléknu člověka z nelidskosti jeho třídy, jeho rasy, jeho buržoazního či jiného údělu; když to všechno pominu a mluvím o tom, co je
skryto hluboko ve mně, v mém strachu, v mých tužbách, v mé úzkosti, v mé radosti ze života; nebo když dám volný průchod bezbřehé fantazii, výmyslům obrazotvornosti, pak nejsem jen sám
sebou, nejsem přívržencem, už nejsem s tamtím proti onomu, už
nejsem jen sám sebou, ale se všemi svými bližními sdílím to lidské
v nich, už nejsem ten zlý, už nejsem ten dobrý, už nejsem buržoust,
nepatřím k této třídě, k tamté rase, k té či oné armádě, už jsem jen
člověk zbavený přívrženecké mentality, sklonů k rozdružování, odlidštění, jsem člověk zbavený nutnosti volby nebo stranického postoje, a k nikomu už necítím nenávist. Toto je prostor pro hluboké
ztotožnění, toto je způsob, jak k němu dospět.
Eugène Ionesco / Střípky deníku

