Zuzana Bydžovská hraje ve hře
Jana Kačera Svatba pozdního léta

Jan Kačer

Zuzana Bydžovská

PREMIeRA

Milá Zuzano, patříš k těm hercům, kteří potřebují vědět o postavě a textu všechno, ba přímo se toho dožadují. Zdá se, že teď ses
ocitla v ideální situaci: je tu režisér, pro nějž je typická dlouhá
a svědomitá předinscenační příprava a vymazávání bílých míst
během zkoušení, a k tomu autor, který si navíc ve své hře zahraje jednu z rolí. Máš dva bohaté zdroje pro své zvídavé tázání,
což, předpokládám, konvenuje tvému přístupu k herectví?

Mám ráda život a pohádky,
stále si myslím, že dobro zvítězí
nad zlem, a práce je pro mě jeden
za všechny a všichni za jednoho.
To je asi vysvětlení, proč
jsem se ocitla v Činoherním
klubu v režii Ládi Smočka
a ve hře Honzy Kačera.
A že Honza K. ve hře hraje?
Vždyť je herec jako my,
co v tom hrajeme též,
takže vše je, jak má být.

(zeptal se Roman Císař)

Hra o touze být u někoho blízkého.
Trochu groteska i velmi vážná věc.

Režie: Ladislav Smoček
Dramaturgie: Roman Císař,
Vladimír Procházka
Scéna: Karel Glogr
Kostýmy: Ladislava Koukalová
Hrají: Zuzana Bydžovská,
Jan Kačer, Nela Boudová,
Pavel Kikinčuk, Jana Břežková,
Zuzana Stavná, Václav Šanda.

Premiéra 19. února 2016
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Herecké stárnutí, nestárnutí
(Stanislav Zindulka)

Soběbor v Klicperově Hadriánovi z Římsů
(KOD Hradec Králové, režie R. Mihula, 1955)

Třebaže sám už vím o ledasčem, co stárnutí přináší, často
mě napadá, jestli si něco takového mohou dovolit i herci.
Nemám teď na mysli bolavá kolena, prořídlé vlasy a špatnou paměť na jména. Ne, ne, myslím na to, co také je jedním z podstatných kamenů hereckého umění. Živý přístup
ke skutečnosti. Bystrost jejího vnímání a schopnost poznané a pochopené zářit v intenzivní zkratce z jeviště do hlediště. Myslím na tu přetavenou energii, kterou herec čerpá
ze svého okolí, ze sebe, z dramatického textu, pokynů režiséra, a kterou svým osobitým, jedinečným způsobem pošle
dál. Takové schopnosti a dovednosti musí mít herec bez
ohledu na to, kolik je mu let. Bez nich svíčka hereckého
umění sotva čadí v mládí stejně jako ve stáří.
Aby bylo jasno, tuhle drobnou úvahu píšu, když myslím na to,
že přední člen souboru Činoherního klubu Stanislav Zindulka

Turek Ali v Goldoniho Impresáriovi ze Smyrny
(režie L. Smoček, 2004)

hraje profesionální divadlo už šedesát let. Kdo Standu zná,
ví přesně, o čem byla v předchozích řádcích řeč.
Vykonávat, respektive tvořit nějakou profesi šedesát let,
navíc ve stálém angažmá, tedy v podstatě dnes a denně,
to je zvláště v herectví skutečná rarita. Herectví je únavné
a stravující. Bere především psychické síly. Můj bože, těch
postav a osudů a střetů, proher, výher, dokonce smrtí, jež
na sebe herec za šedesát let navalí. Tohle všechno přežít
s relativně neztenčenými silami?
Nejde to bez vlastnosti, kterou právě Standa svrchovaně
má. Ke každé roli přistupuje, jako by byla jeho první. S čistým srdcem i myslí, s jakoby mladickou naivitou jištěnou
ovšem letitou zkušeností, se zápalem a dravostí mladých
let. Je po hraní stále hladový, má na ně nenasytnou chuť
a příroda mu k té chuti dopřála i dobrý žaludek. Standa je

v třiaosmdesáti letech v divadle pořád bystrý jako pstruh
v zčeřené vodě. Hřeje a pálí jak naládovaná kamna, má
nezřízenou kuráž a tu kuráž umí předat dál.
Standovy dnešní postavy mají laskavé tóny a svižnou roztomilost stáří. To jistě. Ale dovedou se také střihem přetočit
v zlomyslnou vypočítavou zlobu, propalující hněv, surové
fanfarónství. Ve svých nejlepších rolích se mu totiž daří to,
co málokomu. Postihnout člověka úplně. Jako bytost totálně rozporuplnou a tedy nepostižitelnou.
Stojíte-li ve foyeru Činoherního klubu čelem ke vstupu do
hlediště, napravo od vás jsou dveře s nápisem JEVIŠTĚ.
Kolikrát jsem si říkal, zda by na nich kvůli zvídavým divákům neměl být ještě nápis Nepovolaným vstup zakázán.
Pak mě ale napadlo, že by si to někteří herci mohli špatně
vykládat. Tak tam ten nápis není. Standa Zindulka ovšem
patří k těm svrchovaně povolaným a dveře na jeviště, jimž
by stejně slušel nadpis na bráně pekelné jako na bráně
nebeské, jsou mu otevřeny, dokud bude chtít.

PŘIPRAVUJEME
bERTOLT BRECHT

Dobrý člověk
ze Sečuanu
(Der gute Mensch von Sezuan)

Vladimír Procházka

Stanislav Zindulka

Václav Zelenka ve Štolbově Vodním družstvu (režie L. Smoček, 1994)

Honza Zach v Mittererově Mém strašidlu (režie M. Čičvák, 2010)

Překlad: Rudolf Vápeník,
Ludvík Kundera
Režie: Martin Čičvák
Scéna: Tom Ciller
Kostýmy: Nina A. Stillmark
Hudební nastudování: Ivan Acher
Hrají: Matěj Dadák, Martin Finger,
Ivana Uhlířová, Honza Hájek,
Veronika Žilková, Dana Černá,
Marika Procházková,
Pavel Kikinčuk, Jana Břežková,
Robert Mikluš, Vladimír Kratina,
Lenka Skopalová, Michal Čapka,
Lada Jelínková, Zuzana Stavná,
Stanislav Zindulka, Václav Šanda,
Markéta Stehlíková.

Premiéra v dubnu 2016
Bertolt Brecht

Hra Bertolta Brechta Dobrý člověk ze Sečuanu z roku 1939,
poprvé uvedena 1943 v Curychu, bude třetím dílem světoznámého německého dramatika na jevišti Činoherního klubu. V roce 1978 tu Evžen Sokolovský režíroval Krejcarovou
operu, v letech 1985 – 1990 se pak v režii Vladimíra Strniska
hrála Brechtova Maloměšťákova svatba společně s aktovkou
Antona Pavloviče Čechova Svatba (pod názvem Svatby).

Ada
Fryntová

Miroslav
Pokorný

(17. 2. 1928 – 25. 11. 2015)
Pedagožka řeči a přednesu spolupracovala s Činoherním klubem v roce 2007 na inscenaci
Syngova Hrdiny západu, která byla poctěna Cenou Alfréda Radoka,
stejně jako představitel Christyho
Mahona Jaroslav Plesl, a za níž
Cenu Sazky a Divadelních novin
získal režisér Ondřej Sokol.
Jako gymnazistka recitovala při
večerech poezie na Slovanském
Roman Císař, Jaroslav Plesl, Ondřej Sokol
ostrově, kde se seznámila se
a Ada Fryntová, při zkoušce Hrdiny západu
svou životní láskou, překladatelem a básníkem Emanuelem
Fryntou. Na přelomu 40. a 50. let vystudovala herectví na DAMU.
Od 70. let vyučovala na tzv. lidové konzervatoři – na pražské
LŠU v kurzech pro pracující. Tam díky Ivanu Vyskočilovi a ve
spolupráci s pedagožkou hlasu Libuší Válkovou a vyučující
herectví Hanou Smrčkovou vznikala originální koncepce „psychosomatických disciplín a autorského herectví jako výchovy
k osobnosti“. Takto pojatý přednes, vlastně výchovu k řeči, od
90. let rozvíjela na DAMU i na HAMU.

„Když učíme adepty herectví, jak mají číst text, říkáme jim, že
musí na jevišti nikoli jen správně reprodukovat hlásky, slova či
věty, ale především sdělovat. Číst v onom ryzím technickém smyslu totiž umí každý gramotný člověk a již pětileté dítě to mnohdy
zvládá téměř dokonale. Zabývat se touto dovedností se vší vážností ještě na vysoké škole by bylo přinejmenším zpozdilé. Chceme-li se dostat dál, musíme zvládnout metodu oživování psaného
textu, transformaci psaného v mluvené sdělení. Nejde nám vůbec
o pěkné čtení. Podstatné je sdělení. Když mám sdělovat, neříkám
už jen slova, neříkám už slabiky, ale text plyne z mé představy. Ke
čtení jakéhokoli textu je důležitá představa. O nic jiného nejde.
Když vím, co chci říct, tak to vyslovím a doslovím. Tento zázrak
se děje cestou složitých psychosomatických procesů, a máme-li
jej předvádět na požádání, musíme se naučit tyto procesy kontrolovat. Jak učím, prvním a zcela nezbytným krokem ke zvládnutí
této dovednosti je, aby student věděl, co říká, aby dokonale znal
obsah sdělení, aby věděl, co v daném textu je a co není důležité.
Tedy aby se alespoň na chvíli ztotožnil s autorem.“
Ada Fryntová ve sborníku HIC SUNT LEONES – O autorském herectví
(Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, 2002)

Fotograf Činoherního klubu v letech 1978 – 1993. Děkujeme.
Zemřel 5. prosince 2015.
Z jeho prací, zastoupených mimo jiné v Národním muzeu
fotografie v Jindřichově Hradci, je znám knižně publikovaný
cyklus Venkov (Nakladatelství Triton, 2014). V současnosti
připravoval k vydání knihu fotografií z našeho divadla, kniha
je ve fázi makety a péčí manželky Evy jistě přijde na svět.

„Tady stojíme před fotografiemi, které nám dávají zapomenout, že se díváme na fotografie, na artefakty. Neprohlížíme
totiž obrázky, ale dostáváme se jimi rovnou do české skutečnosti venkovských zábav. Nastává tu velmi zvláštní stav jakési fotografické transparence, průhledu do života. Nezdá
se důležitý formát snímků, technika, záběr, protože toto vše
ustupuje do pozadí a je podřízeno autenticitě dějů. Jde o zachycení pocitu z prostředí, podstatu atmosféry, která vstoupila ve známost filmy Formanovými a romány Hrabalovými.
Krása formy, výtvarnost, estetika podání – nejsou pro tohoto
fotografa cestou nalezení pravdy. Pro Pokorného neexistuje dělání fotografického umění, ale odevzdaný pocit obdivu
k nejrůznějším manifestacím života. Tento přístup je poznačen
přístupem mravním. Fotograf nekarikuje, nesymbolizuje ani neozvláštňuje. Jen tiše přihlíží nepřetržitému životnímu divadlu.“
Z textu Anny Fárové k fotografiím Miroslava Pokorného z roku 1978

Bratři Herdové, Buková
(z cyklu Venkov)

N. V. Gogol: Hráči (režie L. Smoček, 1982;
J. Kodet, J. Zahajský, P. Nárožný,
J. Abrhám, J. Vondráček)

douška o divadle
„Hra se mi nepovedla. To je ovšem škoda.
Ivanov a Lvov jsou v mé představě živí lidé.
Říkám Vám na své svědomí a upřímně, ti lidé
se nezrodili v mé hlavě z mořské pěny, nejsou
odnikud převzati, nejsou schematičtí a náhodní. Jsou výsledkem pozorování a studia
života. Vězí mi v mozku a já cítím, že jsem se
neuchýlil ani o milimetr a nezašantročil ani
písmenko. Jestliže vyšli na papíře lidé neživí
a mlhaví, nejsou vinní oni, ale moje nedovednost vyjádřit své myšlenky. Ještě je patrně na
mne brzo psát divadelní hry.“
Z dopisu A. P. Čechova A. S. Suvorinovi, 30. prosince 1888
Petr Hofhans a Jan Marek v inscenaci Klozet

P.S. Ivanov je dodnes jednou z nejhranějších Čechovových her.

Neděle 21. února 2016

Společnost bloumající veřejnosti / Turnov

Katalin Thuróczy / KLOZET

Tragikomický příběh dvou mužů, které jejich krkolomná
životní cesta zavedla na jednu toaletu.
Přeložila: Anna Okrouhlá / Upraveno pro Společnost bloumající
veřejnosti o.s. / Režie a hrají: Jan Marek a Petr Hofhans.

Neděle 28. února 2016

DS Ty-já-tr / Hrobeso

Robin Hawdon /
DOKONALÁ SVATBA
Zběsilá situační komedie o svatbě, jakou jste ještě nezažili.
S použitím inscenační úpravy: Stano Slovák /
Překlad: Jan Šotkovský / Dramaturgická spolupráce: Luděk
Horký / Režie: Milan Schejbal / Herecká spolupráce: Lucie
Valenová / Scéna a kostýmy: Jakub Baran / Hrají: Veronika
Lapková nebo Kateřina Tučková, Luboš Přívozník, Tomáš
Kyselka nebo Radomír Pivoda, Kateřina Tvrdíková, Jana
Kaprová nebo Lucie Valenová, Jana Kobesová, Tomáš
Horáček nebo Ondřej Pečený.
Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2016
se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Činoherní čtení na únor 2016 vychází k předprodeji 5. ledna.
Redakce Činoherního čtení: Roman Císař, Petra Honsová,
Radvan Pácl, Vladimír Procházka.
Foto: archiv Z. Bydžovské, Ivan Prokop, archiv S. Zindulky, Martin Poš,
Pavel Nesvadba, Pavel Kolský, Miroslav Pokorný, Karel Šírek, Petra Tyllová.
Grafická úprava: Petra Tyllová.

Doušky

9. prosince se v Činoherním klubu uskutečnil „vzpomínkový večer
na divadlo herců, které inspirovali režiséři“ Všichni, co byli přitom.
Uvedli jej Táňa Fischerová a Jan Kačer.

Blahopřejeme Jaromíru Dulavovi a Hanuši Borovi k narozeninám.

Předseda v Ptákovině
Milana Kundery

Troscanini v Goldoniho
Impresáriovi ze Smyrny

Dovolte, abychom Vás pozvali do nově otevřené Činoherní kavárny.

Činoherní klub, Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1
pokladna@cinoherniklub.cz, tel: 211 151 877

www.cinoherniklub.cz

