BŘEZEN 2016
hraje ve hře Jana Kačera Svatba pozdního léta
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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

Chtěl bych se následujícími slovy podělit
se všemi, kteří tento text právě čtou, o radostné
překvapení. Jan Kačer, všem známý jako režisér
a herec, se vrací na jeviště Činoherního klubu
nejen jako zralý herec, ale zejména jako objev.
Celá dlouhá desetiletí, pokud si to správně pamatuji, se v rozhovorech, ale i písemně zmiňoval občas o tom, že nikterak nepociťuje v sobě schopnost vyjadřovat se literárně; zvláště pak, a to si
pamatuju bezpečně, když jsem se kdysi v jednom z jeho rozhovorů (myslím, že se mluvilo o jeho příteli Josefu Topolovi) dočetl,
že na dotaz, zda by třeba i on nechtěl napsat divadelní hru, odpověděl – rozhodně ne. Že pociťuje obdiv k těm, kteří jsou obdařeni
takovým darem, ale on rozhodně v sobě onen dar nemá. – A tak
byl celá léta uznáván jako přední divadelní režisér s výraznými
schopnostmi vytvářet osobité působivé inscenace, a to i v zahraničí, též jako herecká silně charizmatická osobnost, ať už na
jevišti či na plátně nebo obrazovce.
Ale jsou věci, které v sobě člověk netuší; netuší, že v sobě má
jakési zvolna dozrávající semínko, o kterém možná neví, ale
jednou v běhu jeho života přijde čas, kdy pocítí silné puzení své
získané poznání sebe i světa, poznání své, tedy původní, sdělit.
Prostě přišel čas – a schopnost vyjádřit se autorsky plně dozrála
a chce být vyjevena. A to se právě stalo. Jan dospěl do etapy, kdy
ví, že je schopen tvořit sám ze sebe. Našel v sobě svou konečnou schopnost. Dozrál v něm skutečný, opravdový dramatik, stal
se původním tvůrcem a rázem tak povýšil sám sebe do nejvyšší kategorie divadelního umění. Poskytl Divadlu nádhernou hru,
naprosto živé dílo, vyjadřující podivuhodně osobní životní poznání o lidech a životě vůbec. Dílo připravené být proměněno v trojrozměrnou jevištní skutečnost, o což, když toto právě píši, se
u nás pokoušíme právě proto, že je to skutečné dílo. Blahopřeji
Honzovi s vědomím, že tehdy dávno, opravdu o své schopnosti,
dojemně vzato, přesvědčivě nevěděl. Ale život si jak vidno prosadil svou. Takže ještě jednou blahopřeji Honzovi a jeho hře přeji
trvalý život. Zaslouží si to.
Ladislav Smoček (25. ledna 2016)
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Překlad: Rudolf Vápeník, Ludvík Kundera
Režie: Martin Čičvák
Dramaturgie: Martin Kubran
Scéna: Tom Ciller
Kostýmy: Nina A. Stillmark
Hudební nastudování: Ivan Acher
Pohybová spolupráce: Tomáš Krivošik
Hrají: Matěj Dadák, Ivana Uhlířová,
Martin Finger, Vladimír Kratina,
Honza Hájek, Veronika Žilková,
Dana Černá, Lada Jelínková,
Jana Břežková, Stanislav Zindulka,
Lenka Skopalová, Roman Blumaier,
Michal Čapka, Vincent Navrátil, Zuzana
Stavná, Václav Šanda, Markéta Stehlíková.

Premiéra 7. dubna 2016
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Dramaturg Martin Kubran

ROZHOVOR
S MARTINEM KUBRANEM,
dramaturgem inscenace
Spolu s režisérem Martinem Čičvákem podruhé inscenujete Brechtovu hru Dobrý člověk ze Sečuanu. Jakou
souvislost právě v těchto dnech nalézáte mezi tímto
dramatickým textem a současnou situací v Evropě?
Pred trinástimi rokmi sme hru inscenovali v Stavovskom divadle ako veľké divadlo paradoxu. Chceli sme vyskúšať, čo
je z brechtovského divadla platné, čo je možné predviesť
dnešnému divákovi, pravdaže, ak sa už vopred nenechá
znechutiť ideologickými a moralizátorskými interpretáciami,
ktoré boli z Brechtovými hrami dlhé roky neoddeliteľne späté. Vtedy sme to robili, lebo sme chceli veľkú celosúborovú
hru a veľkú jeviskovú metaforu.
Dnes pre nás situáciu „u nás“ v Európe charakterizuje pocit
zásadnej a hlbokej krízy. Krízy hodnotovej, krízy liberálno
demokratickej spoločnosti, ktorá sa formuluje napríklad
prostredníctvom diskusie o imigrantoch. Diskusia vyplavuje rozne staré špinavé atavizmi, predsudky a najmä strach.
Zdá sa, že Európsku spoločnosť polarizuje podobná alebo
dokonca rovnaká dilema, pred ktorú je postavená aj postava Šen Te. Zatialčo v Brechtovej hre je to skúška alebo stávka podobná jóbovskej alebo faustovskej hre o ľudskú dušu,
v reáliách našej spoločensko-politickej situácie je to, zdá
sa, skúška pevnosti hodnot, na ktorých stojí projekt spoločnej Európy – ľudské a občianske práva a slobody, tradícia
kresťanských a humanistických „cností“.
Šen te sa pýta, mám priviesť svoje dieťa do sveta, v ktorom
je len bezohľadný individualizmus, sledovanie vlastných cieľov
a vlastného prospechu zárukov úspešného prežitia. Do sveta, v ktorom sú súcit, úcta k druhému, solidarita, altruizmus
prejavom slabosti, za ktorú je človek zneužitý a potrestaný?

Režisér Martin Čičvák

Dospějete-li při uvedení na jeviště k scénickému
obrazu citlivé rovnováhy mezi racionální vypočítavostí
a naivní dobrosrdečností, nebude to utopické gesto?
Nie je to obraz o hľadaní citlivej harmónie v človeku, ale
obraz sveta, v ktorom brutálne sily trhajú človeka na kusy,
zatiaľčo sa od neho očakáva, že si udrží zdravý rozum,
mravnú integritu a ľudskú dostojnosť.
Moralita a utopické gesto by to bolo, keby sme nekriticky
verili v pokrok, že spoločnosť, kultúra, civilizácia, alebo
„lidstvo“ sa vyvíjaja k lepšiemu, rozumnejšiemu, spravodlivejšiemu zajtrajšku. Že existuje alternatívna verzia spoločnosti, ktorá zaručí, že dobrí ľudia si raz predsalen stvoria
pilnou prácou „zemský raj“. Brecht bol síce ateista a presvedčený marxista, ale bol to predovšetkým fenomenálny
dramatik a divadelník. Vedel, že k divadlu patrí kríza, konflikt, dilema, a že to vždy bude korešpondovať s tým, ako
dramaticky človek „zažíva“ svet. Jeho podobenstvo zobrazuje tento vnútorný konflikt, ktorý je (modernému) človeku
vlastný, bez ohľadu na vonkajšie okolnosti. Viem si predstaviť, že v čase veľkej krízy alebo po druhej svetovej vojne
jeho hre Európan, vzhľadom k vlastnej skúsenosti rozumel
inak – bezprostredne. Dnes je to pre nás viac parabola,
ale skúste si prečítať nejakú reportáž trebárs zo života vo
velkých utečeneckých táboroch v Afrike, alebo zo slamov,
kde väčšina ľudí žije vo svete ekonomicky, ekologicky zdevastovanom, kde zdroje sú obmedzené alebo vyčerpané,
a kde boj o potravu, vodu a teplo je jedinou náplňou dňa.
Príchod troch poslancov Európskeho parlamentu, by tam
určite posobil ako zo sci fi, ale bola by to teda dystopia, nie
utópia, a k tej má dnešný svet asi oveľa bližšie.
Děkujeme za rozhovor (rap)

douška o divadle
„Divadelní cíle jsou podivné a tajemné; cožpak můžeme vždy mít jasný úsudek o tom,
co se děje v polosvitu sálů, které se hned
rozsvěcují a hned zas upadají do falešné
noci? Divadlo? Pro mne je to svět, který
chápu čím dál tím hůř, svět plný znamení
a náznaků, nezodpověděných otázek a nevyžádaných odpovědí, plný strašidel, která
budí důvěru, a živých bytostí, které nahánějí strach; plný předstíraného života, na nějž
však za scénou číhá smrt… Děsím se ho – a
nejsem sám, kdo se ho bojí. Je to nebezpečné umění – jako každá veliká a pravá vášeň – a nemají k němu přístup simulanti…“
Michel de Ghelderode (srpen 1951)

Ženitba / Slovanský tyátr

Neděle 20. března

Slovanský tyátr / Olomouc

Nikolaj Vasiljevič Gogol
Neděle 20. března 19:30
ŽENITBA
Známá veselohra ruského dramatika jako divoký travestyátr
na téma námluv.
Překlad: Leoš Suchařípa /
Úprava a režie: Zdeněk Vévoda /
Režijní spolupráce: Martina Bičová /
Kostýmy: Barbora Potěšilová /
Hrají: Klára Jachanová, Veronika Špačková,
Renata Janáková, Barbora Urvová, Klára Reimerová,
Rozálie Jirásková, Amálie Černá, Albert Pazdera, Jakub
Machalka, Jan Švec, Richard Pánek, Martin Skopalík.

Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2016
se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Činoherní čtení na březen 2016 vychází k předprodeji 2. února.
Redakce Činoherního čtení: Roman Císař, Petra Honsová, Radvan Pácl,
Vladimír Procházka. Jazyková korektura: Andrea Fiřtíková.
Foto: Ivan Prokop, archiv Biokovofilm, archiv Slovanský tyátr, Pavel Nesvadba,
NFA, archiv Bio Illusion, Petra Tyllová. Grafická úprava: Petra Tyllová.

Doušky
Blahopřejeme prof. Jaroslavu Vostrému,
spoluzakladateli a prvnímu uměleckému
šéfovi Činoherního klubu, k 85. narozeninám.

Národní filmový archiv uvádí do distribuce
restaurované verze tří filmů z 60. let:
Adelheid s Petrem Čepkem v hlavní roli
(režie František Vláčil),
Postava k podpírání a Případ pro začínajícího kata (režie Pavel Juráček).

V komedii Dvojníci režiséra Jiřího Chlumského si zahrál dvojroli Ondřej Sokol.
Film přichází do kin 17. března a hraje
v něm také Petr Nárožný.

Martina Fingera a Michala Suchánka
můžete od 10. března vidět v koprodukčním dramatu Michala Kollára Rudý kapitán.

Ve výroční anketě Divadelních novin
se inscenace Bratři Karamazovi umístila
na třetím místě.
„Inscenace Bratrů Karamazových
v Činoherním klubu – režie Martin Čičvák,
v roli starého Karamazova Juraj Kukura –
mě zaujala osobitým výkladem zejména
hlavní postavy a vyrovnanými hereckými
výkony ostatních, vyzvedl bych aspoň
Ivanu Uhlířovou.“
Milan Uhde

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

www.cinoherniklub.cz

