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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

NelA BoudovÁ Rozhovor
Milá Nelo, občas o sobě sebeironicky mluvíš jako
o komerční umělkyni. Jak to myslíš?
Před pár lety mě komerční herečkou nazval jeden filmový
režisér. Nechtěl mě, prý ztělesňuji komerční dobu, ve které
žijeme. Nejdřív se mě to dotklo, pak se mě dotklo, že se mě
to dotklo, a nakonec mi to celé přišlo směšné a malicherné. Od té doby ráda sleduji komerční počiny tohoto režiséra a sebe jsem pozvedla z komerční herečky na komerční
umělkyni. (smích)
Jak se přihodilo, že jsi na čas odešla z Činoherního
klubu a teď jsi zpátky?
Odešla jsem asi před šesti lety z mnoha důvodů. Cítila jsem
potřebu změny, měla jsem pocit stagnace, nechtěla jsem hrát
se stejnými partnery. Chtěla jsem si čas plánovat sama, trávit
víc času se svými syny a jezdit na delší exotické dovolené
během sezony. To vše se mi, myslím, povedlo, poznala jsem
výhody i strasti volné nohy, seznámila jsem se s jinými režiséry i kolegy a o Činoherní klub jsem úplně nepřišla. Hostovala jsem v něm dál a začala jsem se dívat na divadelní práci
z jiných úhlů. Práce v angažmá je přeci jen často zacílenější
a koncentrovanější, i když vždy je to o lidech, kteří se na
dané inscenaci sejdou. Ředitel ČK mi koncem minulé sezony
řekl na našem proslulém „dvorečku“ (tam ukončujeme sezonu se všemi pracovníky ČK), že uvažuje o mém obsazení do
hry Jana Kačera. Potěšilo mě to a navíc jsem tu hru slyšela
dva dny předtím na scénickém čtení v Malostranské besedě.
Právě tam mě napadlo, že bych tuhle roli ráda hrála. Takže
pro mě je to malá hříčka vesmíru. Od podzimu jsme začali
Svatbu pozdního léta zkoušet a já díky tomu používám svůj
stolek v dámské šatně častěji. (smích)
Pomyslela by sis, že budeš v Činoherním klubu partneřit
s Janem Kačerem v jeho vlastní hře, kterou režíruje
Ladislav Smoček?
S Janem Kačerem jsem se seznámila asi půl roku před zkoušením. Spojil nás básník Robert Neubert a společně dělá-

me pořad poezie „Krásná řeč“. Honza je skvělý vypravěč,
ráda pozoruji, jak nakládá s poezií, kterou recituje. Pábitel,
kouzelník řeči. Jako by jeho osobnost chtěla postihnout vše.
Ladislava Smočka znám dlouho a lépe, takže mu víc rozumím. Je pro mě na opačném pólu než Honza. Racionální,
exaktní, zaměřený a přesto s úžasným smyslem pro humor.
To zkoušení bych přála zažít všem studentům herectví. Nic
by je pak při jejich budoucí herecké práci nepřekvapilo. Tak
rozdílné myšlení směřující k jednomu cíli. Navíc Honza byl
dlouhou dobu víc autor než herec a mě to štvalo. V duchu
jsem si říkala: „Sakra, kdy už nás přestane kontrolovat
a začne hrát Ečera.“
Pravda je, že něco napsat a pak to vložit do rukou někoho
jiného, navíc když jste sám režisér, chce odvahu a důvěru.
Sám nazval na tiskové konferenci celý svůj počin obrovským
dobrodružstvím, které na konci svého života nečekal.
A dobrodružství to bylo i pro nás ostatní. Pak jsem díky
pánům začala víc přemýšlet o stáří. Je neuvěřitelné, jak
na tom oba jsou. Říkám si, že to chce duševní i duchovní
výcvik, zůstat otevřený vůči světu a přitom si budovat svůj
vnitřní svět, udržovat se i ve fyzické kondici a pak to možná
půjde – hrát i kolem osmdesáti. Děkuji klukům, Láďovi i Honzovi, za inspirativní a krásný čas s nimi.
Soudkyně Pavlína, kterou hraješ, je osamělá žena, která
po rozvodu řeší svoji situaci „po svém“: zatrpklostí vůči
mužskému pokolení a alkoholismem. Přesto však svou
inteligencí a sečtelostí, ba i smyslem pro humor a touhou po blízkosti a přátelství získává naše sympatie. Je
směšná a zároveň ji trochu litujeme… Takže vlastně
docela vděčná role, že?
A co ti mám na tohle říct, vždyť jsi to řekl celé za mě. Máš pravdu, je zahořklá, ale takovým sympatickým způsobem. S muži
to uzavřela, má odžito. Zažila zklamání, které ji zlomilo. Má
ale svoji profesi a ta ji drží. Vděčná role to je, ale – upřímně –
s Pavlínou bych se nekamarádila, lezla by mi na nervy.
Děkujeme za rozhovor (rc)

Z NOVÝCH KNIH
Denisa Vostrá:
PŘEDPOKLADY
JAPONSKÉ SCÉNIČNOSTI
-

„Vyjádřením japonského prostoru
je všeobecná otevřenost, nic zde
neexistuje samo o sobě. Všechny
objekty v prostoru se vzájemně
ovlivňují a každý prostor existuje
jen proto, že mimo něj existuje
ještě nějaký další prostor. Nedílnou součástí prostoru je přitom
i čas, jehož ‚vrstvy‘ v prostoru
pociťujeme. V každém okamžiku
se prolíná ‚tady a teď‘ (poněvadž
prostor je ovlivňován počasím,
roční dobou, osvětlením i aktuální činností, která v něm probíhá),
s historií (protože některé součásti
prostoru, jako je například kámen,
se mění celá staletí). Nakonec se
však změní vše, prostor je tedy
třeba vždy nahlížet jako dynamický.
‚Proud plynoucí řeky neustává, přitom však to není táž
voda. Pěna rozplývající se na tišinách mizí a zase se
utváří, ale nestane se, že by setrvala dlouho. A s lidmi na
světě a jejich příbytky je to také tak.
Ve skvoucím hlavním městě staví do řad své krovy
obydlí vznešených i nízkých, soupeříce svými prejzy,
a stojí tam již celé dlouhé věky. Zkoumáme-li však, jak
je to doopravdy, najde se jen málo takových, které jsou
tam odedávna. Některé loni shořely a letos byly nově
postaveny. Jinde zase se velký dům zhroutil a nahradil
jej malý. A s jejich obyvateli je to stejné. Na témž místě
žije stále množství lidí, ale z dvaceti třiceti těch, které
jsem kdysi znával, přežívá dnes jeden nebo dva. Ranní
úmrtí a večerní zrození, jak se to podobá pěně na vodě!
Lidé se rodí a umírají a není známo, odkud přišli ani kam
odejdou. Ani o tomto svém dočasném příbytku nevědí,
pro koho si s ním dělají starosti a proč je pohled na něj
těší. Jak se obyvatel a obydlí předstihují v pomíjejícnosti, podobá se to rose na svlačci. Někdy rosa sejde
a květ zůstane. Přestože však zůstal, zvadne na ranním
slunci. Jindy zase květ uvadne, rosa však nesejde.
I když však nesejde, nestane se, že by se dočkala večera‘ (Kamo no Čómei in Zápisky z volných chvil 1984).“
(Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro AMU v Praze 2015)

Jiří Cieslar:
MATOUŠ /
Deník z let 2003-2006
Šestnáctého ledna uplynulo deset let od
chvíle, kdy dobrovolně odešel ze světa Jiří
Cieslar. Datum 7. února 2016 připomíná den
jeho narození a nedožitých pětašedesátin.
Cieslarovy deníky, které k dvojitému výročí vydalo nakladatelství TORST, přibližují
posledních šest let života jedné z klíčových
osobností české filmové kritiky. Studie
Deset hereckých střepin – Činoherní klub
a český film šedesátých let (S dovětkem
o filmovém a jevištním monologu) psaná
pro knihu Činoherní klub 1965-2005 byla
jeho poslední důležitou prací.

PŘERUŠENÍ ZKOUŠEK HRY
BERTOLTA BRECHTA
DOBRÝ ČLOVĚK ZE SEČUANU

Minulé číslo Činoherního čtení jsme z velké části věnovali
přípravám inscenace hry Bertolta Brechta Dobrý člověk ze
Sečuanu. Dnes bohužel musíme napsat, že jsme zkoušky
této inscenace museli přerušit a její realizaci odložit. Licenční podmínky i inscenační nároky uvedení této Brechtovy hry
jsou tak náročné, že se momentálně vymykají finančním
možnostem našeho divadla. Omlouváme se všem, kteří se
na uvedení Brechtovy svrchovaně aktuální hry těšili. Pokud
se nám podaří sehnat peníze mimo běžný rozpočet Činoherního klubu, zkoušky Dobrého člověka obnovíme.
Vladimír Procházka, ředitel Činoherního klubu

ZAHRANIČNÍ ZÁJEZD
KRLEŽOVY LÉDY

Činoherní klub hostuje 28.dubna v Chorvatském národním divadle ve Splitu
s inscenací hry chorvatského dramatika Miroslava Krleži Léda, kterou uvádíme v úpravě a režii Ladislava Smočka
s podtitulem (Manželskonemanželská povídka) od roku 2009. Zájezd se
uskuteční po prosincovém hostování
splitského Chorvatského národního
divadla v Činoherním klubu s inscenací Kafkovy Proměny (Preobrazba).
Představení našeho divadla uzavře
významný festival chorvatské dramatické tvorby a autorského divadla nazvaný
Dni Marka Maruliče (Maruličevi dani).
14. února zemřel herec, režisér, autor
a dlouholetý člen Městského divadla
v Mostě Stanislav Oubram.
V Činoherním klubu hrál v inscenaci hry B.-M. Koltèse Návrat do pouště
(velitel policie Plantières v alternaci
s Jindřichem Bonaventurou a Petrem
Meisselem, 2000), v Procesu A. V. Suchovo - Kobylina (Kníže v alternaci
s Leošem Suchařípou a Ladislavem
Lakomým, 2001), v inscenaci her Jona
Fosseho Jméno / Noc zpívá své písně
(Otec, 2003) a v Sologubově Ďáblově
houpačce (Avinovickij, 2003).

HOST

ČINOHERNÍHO KLUBU
Středa 20. dubna
GOLDEN ARCHER PRODUCTIONS

Norbert Silberbauer
SVATOUŠEK
(Firlinger)

Kam vede život bez hříchu? Tragikomický monolog
rakouského autora Norberta Silberbauera.
V Činoherním klubu u příležitosti 60. narozenin
Otmara Brancuzského.
Překlad: Michal Kotrouš / Režie: Světlana Lazarová
Hraje: Otmar Brancuzský.
„JSEM MRTVÝ A JE MI BÁJEČNĚ!“
Hra, která začíná těmito slovy, nemůže být nudná. Je tragikomickou bilancí člověka, který byl už za svého života jako
pohřbený v rakvi, žil sice zbožně, ale ve skutečnosti „nežil“
vůbec. Jako živý si mnohé neuvědomoval, až po své smrti
zjistí svůj omyl. Dostat se do nebe nebylo pro něj nijak
těžké, vždyť ho v kostele při modlitbě zabil pískovcový
anděl! O to těžší je však opustit „imaginární vězení“ svých
neprožitých a nenaplněných přání, snů a tužeb… Čekání
mrtvého věřícího, až zbožného člověka na svého anděla,
který ho má přivést k Bohu, potažmo do ráje, nepostrádá
výrazné prvky humoru...
Hra sugestivním způsobem nahlíží do lidského nitra
a prožívání, odhaluje skryté myšlenky i často nepřiznané
vášně a nenávisti.

22. února odešla Jaroslava Hanušová,
představitelka Panímámy ve Smočkově inscenaci Kosmické jaro (1995)
a tety Sabiny v Goldoniho Letním bytu
(v alternaci s Ninou Divíškovou, od roku 2000).

www.archer.cz

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

Neděle 17. dubna
SPOMAL – Spolek ochotníků Malenice

Mirko Stieber
BLÁHA
A VRCHLICKÁ
Neděle 20. března 19:30

„Svět je malý a o náhody v něm není nouze,“ slovy klasika.
Režie: Jaroslava Houzimová / Hrají: Eliška Houzimová,
Antonín Bláha nebo Jaroslav Lukeš.

Neděle 24. dubna
Divadlo (v)Ochotných Chemiků / DI(v)OCH

Viktor
Dyk / KRYSAŘ
Neděle 20. března 19:30

Jednoho dne se v hanzovním městě Hammeln objeví krysař.

Adaptace: Jolana Součková / Režie: Lukáš Krásný a kolektiv DI(v)OCHa / Kostýmy: Jana Drabešková a kolektiv
DI(v)OCHa / Hudba: Lukáš Krásný / Kulisy: Jan Kraml
a kolektiv DI(v)OCHa / Hrají: Marek Martínek, Markéta
Nováková, Martin Janda, Dana Bílková, Boris Severa,
Josef Jáchym, Tereza Číhalová, Jitka Novotná, Patricie
Niemcová, Tereza Machová, Adam Scheinherr.

Středa 27. dubnaSlo
DIVADLO (bez záruky) PRAHA

Andrew Bovell
ZMATENÍ JAZYKŮ
„Kamkoli přijdu, všude tě hledám. Když jdu po ulici, nebo
po pláži, anebo jedu v autě, dívám se po všech tvářích
a hledám tě...“
Překlad: Pavel Krůta / Režie: Radek Jiříček / Superman:
David Slížek / Výtvarná spolupráce: Markéta Šafáriková /
Kostýmy: Monika Piecuch Roženková / Hrají: Petr Bláha
Nejedlý, Lenka Hušnerová, Petr Máca Macek nebo Radek
Jiříček, Helena Plicková, Gabriela Sanderson, Martin
Rumler, Monika Fejglová, Pavel Nýdrle, Pavel Tomášek
nebo Jakub Schejbal.

Tiráž: Činoherní čtení na duben 2016 vychází k předprodeji 1. března.
Redakce: Roman Císař, Petra Honsová, Radvan Pácl, Vladimír Procházka.
Jazyková korektura: Andrea Fiřtíková.
Foto: Ivan Prokop, archiv Jiřího Cieslara, Viktor Kronbauer, Jiří Skupien,
Yvona Odrazilová, Pavel Nesvadba, Bohdan Holomíček, archiv souboru Spomal,
archiv DPB Ostrava. Grafická úprava: Petra Tyllová.

Doušky
Juraj Kukura byl za postavu Fjodora Karamazova v inscenaci Bratři Karamazovi
režiséra Martina Čičváka nominován na
CENU DIVADELNÍ KRITIKY 2015 a v širších nominacích i na CENU THÁLIE.
K širší nominaci na CENU THÁLIE můžeme blahopřát také Daně Černé, oceněné
za postavu Učitelky zpěvu v inscenaci
Commedia finita v pražském Divadle Viola.

V Divadelních novinách
č. 3 / 2016 najdete rozhovor s Ondřejem Sokolem
a ve 4. čísle, které vyšlo
16. února, rozhovor
s Martinem Fingerem.

V posledním lednovém týdnu oslavilo ostravské Divadlo Petra Bezruče sedmdesáté
výročí. V roce 1965 z něj do nově vznikajícího pražského souboru Činoherního klubu přešli režisér Jan Kačer s manželkou
Ninou Divíškovou, scénograf Luboš Hrůza
s herečkou Jiřinou Třebickou a také herci
Petr Čepek, Jiří Kodet, František Husák,
Jiří Hrzán a Václav Kotva.

Jan Vodňanský obdržel na letošním GRAND
Festivalu smíchu ve Východočeském divadle v Pardubicích CENU GENIA SMÍCHU.
Dle poroty ji získal „za celoživotní přínos
divadlu malých forem a písňové texty, které
jsou svým originálním humorem stále ryzí
hodnotou české moderní poezie.“

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

www.cinoherniklub.cz

