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Dnes byl zrušen trest smrti. Co my sakra teď budeme dělat?
„Kati Martina McDonagha jsou tak trochu past. Jsou o něco
upovídanější než většina jeho předešlých her, o něco méně
akční a také o něco méně prvoplánově vtipní. Což z nich ještě
nutně nedělá špatnou hru. Jen nejsou – řekl bych – tak ‘samonosní’ jako třeba Osiřelý západ či Poručík z Inishmoru a více
závisí na herecké a režijní schopnosti prodat řeči, které jsou na
první pohled o ničem a které jsou zároveň zásadní pro stavbu
atmosféry.“
Jakub Škorpil, nadivadlo.blogspot.cz 7. 12. 2016
„Svět může být nádherným místem, pokud se v něm ještě vyskytují jistoty, do nichž vrazíte i se zavázanýma očima. V divadelním světě to jsou inscenace her Martina McDonagha v Činoherním klubu. Už čtvrtou v pořadí jsou zde Kati od režiséra, herce
a McDonaghova překladatele Ondřeje Sokola.“
Richard Erml: Kati a dementi, Reflex 5. 1. 2017

„Při sledování Katů mohou pamětníci snadno
zažít déjà vu a ocitnout se v nejlepších letech
Činoherního klubu. Sokolova práce připomíná legendární inscenace – Smočkovy Hráče
nebo Hejtmana z Kopníku. Přitom nepůsobí
anachronicky, právě naopak. Nevnucuje se
s moralizujícím komentářem, o to větší hrůzu
vyvolávají přesné portréty trapně agresivních
xenofobů a rasistů, vždy připravených uskutečnit své: Oběsit je pro ně ještě málo. Stačí,
když se do čela postaví autorita nějakého
zamindrákovaného kata.“
Marie Reslová: Oběsit je pro ně ještě málo,
Divadelní noviny 10.1. 2017

„Text hry v překladu režiséra je ve scénické
realizaci umocněn smyslem pro situační humor
s důmyslným využitím scénografie. Ve finále
pak graduje zejména díky přesvědčivému výkonu Aloise Švehlíka.“
Jan Vodňanský v anketě „Inscenace roku 2016“,
Divadelní noviny 10. 1. 2017

ROZHOVOR
DALIBOR
GONDÍK

Milý pane Gondíku, po absolvování hudebně-dramatického oboru na Pražské konzervatoři v roce
1990 jste hrál v kladenském divadle a v Divadle Jiřího Wolkera. Na
třináct let jste se pak stal členem
Divadla ABC. Na která divadelní
léta rád vzpomínáte a které z Vašich hereckých postav pro Vás
byly ty nejdůležitější?
Ono to vlastně začalo už na Konzervatoři, kdy jsem v prvním
ročníku „natajno” začal hrát minirole v Národním divadle
a vydržel jsem tam až do konce školy. Na svůj první „stránkový dialog” s panem Josefem Somrem na forbíně ND nezapomenu nikdy. I když to bylo ve hře Kremelský orloj. :-) Takže to
byla moje nejdůležitější role v mých patnácti letech. Jak pyšně
jsem pozval rodiče do Zlaté Kapličky… Ale k tomu ABC: Pro mě
byla vždy velkou inspirací i scénická hudba, kterou jsem dělal
téměř ke všemu, co jsme tam tehdy hráli. S tamním uměleckým šéfem a režisérem Milanem Schejbalem jsme se znali už
od školy. Tam naše první spolupráce byla Těžká Barbora, ve
které jsem hudební obsah komplet pojal „à capela” a studenti
si vše odzpívali a „odehráli” sborově. Byla to bomba a sklidilo
to obrovský úspěch. S Milanem Schejbalem už jsme od té doby
dělali vše dohromady. A nebylo to jen pro ABC, ale i pro celou
řadu dalších divadel. Na jevišti v Ábíčku vzpomínám velmi rád
například na d’Artagnana, kde jsem hrál Aramise, na vrchního
soudce Hermana ve hře Jmenovala jsem se Marie-Antoinetta
(hra měla čtyři konce a diváci si mohli vybrat ten svůj) a také
nesmím zapomenout na šaška Festeho v Shakespearově Večeru tříkrálovém – na krásné setkání s překladatelem Martinem
Hilským, anebo na velmi úspěšné představení Golema, kde
jsme s Ťuldou Brouskem hráli postavy Prach a Popel, tedy Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Byly to krásné roky v krásném
divadelním prostoru. Ale vše má svůj konec…
Společně s Vaší hereckou profesí se rozvíjela i Vaše práce
moderátora rozhlasových a televizních pořadů. Jak dlouho
už vysíláte na stanici Český rozhlas Dvojka svého Hosta do
domu a v čem Vám jeho formát vyhovuje?
Celá tato část mé životní cesty je vlastně postavena na naprosté
náhodě a asi i omylu… Zavolal mi v roce 1993 divadelní režisér
Jan Uhrin, se kterým jsem se znal také pracovně, že se zakládá
nové celoplošné rádio a jestli u toho chci být. Rázně jsem odmítl, řka, že jsem trémista a bez naučeného textu nedám dohromady slovo. On ovšem vytrval a za půl roku jsem už mluvil na
mikrofon při svitu červeného světla. A byl jsem ztracen! V tom

nejlepším slova smyslu. A začala se odvíjet další barva herecké profese – tedy práce s mikrofonem, a vlastně paralelně trvá
celou dobu. A Dvojka? Tam jsem poté, co jsem několik let natáčel pořad Radiodárek a jednu sezonu vysílal Dobré ráno (s Elen
Černou), dostal nabídku vysílat pořad Host do domu – rozhovor
s osobností. Přiznám se, že mi tento formát rozhlasového vysílání přesně ladí do noty. Rád si totiž s lidmi povídám. O všem.
Kdekoli a kdykoli. Jestli je to v divadelní šatně, v metru nebo
v New Yorku v kavárně, to je jedno. Mám rád verbální formu
komunikace. A na Dvojce se povídá hodně a ne bezobsažně. Se
smyslem pro silné myšlenky a dobrý obsah. A to mě baví.

Od prosince hrajete v Činoherním klubu novináře Dereka Clegga ve hře Martina McDonagha Kati. Čím Vás zaujala McDonaghova hra a čím role, do níž Vás Ondřej Sokol obsadil?
Martina McDonagha znám z Činoherního klubu. Inscenace
Osiřelý západ námi všemi tenkrát doslova „zahýbala”. Z ABC
jsem to měl jen kousek. :-) Další zážitek pak byl v kině: Na film
V Bruggách nezapomenu i proto, že jsme tam asi dva měsíce
před filmovou premiérou natáčeli. O to to byl pro mě silnější zážitek, že jsem znal ta místa. A hru Kati jsem „schroupnul”, jak se
říká, „na první dobrou“. Okamžitě mě to chytlo. Navíc překlad
Ondry Sokola se moc povedl. Žádné slovo tu není zbytečné,
i když se to na první pohled může zdát jako takové hospodské
tlachání… A jsem rád, že s Ondrou byla i taková spolupráce.
Na zkouškách jsme si hráli s každým detailem. Nic tam není
nahodilé a vše má svůj smysl. To mi vyhovuje. Já jako herec
musím vědět a znát smysl a důvod slov, které mi dal autor do
úst a kterými má postava žije. Do poslední předložky. A postava Dereka Clegga taková je: Dokonale vystavěná „fligna” na
první pohled obyčejného novináře, který ale má jediný cíl – mít
titulní stranu. Prostředky, které volí, jsou přesné, vyzkoušené,
naučené, nepředvídatelné, záludné a zrádné pro každou jeho
„oběť“. Prostor, který role má, dospívá k velké scéně novinářského rozhovoru s katem Harrym Wadem, kde máme s Martinem Fingerem možnost z očí do očí vnímat jeden druhého a držet
napětí mezi našimi postavami. A to nemluvím o tom, jaká je v divadelní šatně a vůbec v divadle skvělá atmosféra…. Jsem za to rád.
Děkujeme za rozhovor (peh)

PŘIPRAVUJEME
Leo Birinski

TANEC
BLÁZNŮ
(Narrentanz)

To by tak hrálo, abychom u nás do zítřka nesvedli revoluci.
Premiéra 21. dubna 2017

Překlad: Vincenc Červenka
Úprava a režie: Ladislav Smoček
Scéna: Hans Hoffer
Hrají: Petr Nárožný, Pavel Kikinčuk,
Marika Procházková, Nela Boudová,
Jaromír Dulava, Dana Černá,
Ondřej Vetchý, Stanislav Zindulka,
Vladimír Kratina, Lucie Žáčková,
Michal Suchánek, Matěj Dadák,
Honza Hájek, Lada Jelínková,
Petr Meissel, Otmar Brancuzský,
Tomáš Jeřábek, Václav Šanda a další.

Tragikomedie (anebo spíše komedie či groteska) Lea Birinského
Tanec bláznů se objevuje po šestadvaceti letech znovu na jevišti
Činoherního klubu (premiéra prvního provedení, rovněž v režii
Ladislava Smočka, tehdy ještě s poruštěným jménem autora
Lev Birinskij a pod názvem Mumraj, se konala 26. a 27. září
1991).
Porevoluční nadšení let 1990–1991 přineslo řadu demokratických změn a s nimi navrácení Československa na Západ, což se
přirozeně promítlo i do nápadu nasadit Birinského hru, z jejíhož
provedení byla cítit zejména satisfakce, že po odsunu sovětských vojsk (v posledních červnových dnech roku 1991 odešli
poslední sovětští vojáci) je zlé po mnoha letech pryč. V úlevné atmosféře očekávaných změn byla pro Birinského revoluční
panoptikum bláznů jistě pochopitelná i grotesknější nadsázka.
S odstupem čtvrtiny století se bohužel ukázalo, že nás dál ohrožuje krátká lidská paměť a s ní nepoučitelnost lidí; úleva je pryč.
Ladislav Smoček se rozhodl podruhé upravit předvídavý text
z roku 1912, jehož autor s výjimečným tušením a inteligencí
zobrazil naše bezprostřední obavy z nevyzpytatelného obra na
hliněných nohou.
(rc)

Leo Birinski (patrně 8. června 1884 Lisjanka, Ukrajina, Ruské
impérium – 23. října 1951 Bronx, New York City, USA) byl
dramatik, filmový scenárista a režisér židovského původu. Působil v Rakousku, Německu a v USA. Jako dramatik dosáhl největší popularity v Evropě v letech 1910–1917, pak byl postupně
zapomenut. Od 20. do 40. let 20. století pracoval především jako
scenárista pro film, nejprve německý, později americký. V USA
se vrátil i k psaní divadelních her. Psal německy, později v USA
anglicky.
O Birinského životě se zachovalo jen minimum běžně dostupných informací. Navíc kolem jeho osoby vždy vznikaly nejrůznější
legendy a fámy, jejichž šíření patrně sám podporoval. Například
fáma o jeho sebevraždě v roce 1920 dokonce z novinových nekrologů vstoupila do encyklopedií. Pravděpodobně zemřel v bídě
a zřejmě zcela osamělý. Byl pohřben na newyorském městském
hřbitově Potter’s Field na ostrově Hart Island v hromadném hrobu.

Činoherák
Zrod Činoherního klubu byl zcela
logický. Nemohlo to dopadnout
jinak než dobře, protože ho založil
Ladislav Smoček a všude okolo
byla tehdy sladká šedesátá léta.
Smočkovo divadlo měl být jakýsi
KLUB, na jehož jevišti by se potkávali herci z různých divadel, kteří by
se jinak ke spolupráci nikdy nedostali. A protože hráli činohru, doplnil tento název slovem ČINOHERNÍ přítel Otce Zakladatele a můj
drahý profesor Jaroslav Vostrý,
který mě tehdy učil na DAMU.
Přijel jsem do Prahy z pohorské
vísky a o Thálii jsem měl starodávné představy. U nás na vsi se
vědělo, že nejlepší je to v Národním divadle, a hotovo! A protože
nás herci z Národního divadla na škole učili, znali jsme, jako
studenti, především herectví naší první scény. Zdeňka Štěpánka, Jana Pivce, Vlastu Fabiánovou, Eduarda Kohouta, nebo ty
mladší Jana Třísku, Marii Tomášovou, či Vladimíra Brabce. A do
toho najednou přišli Landovský, Hrzán, Hálek, Čepek, Třebická,
Somr… a já začal chodit do Činoherního klubu „na stáčko“ na
každou inscenaci několikrát. Do té doby jsem nic podobného
neviděl. Bylo to úplně jiné a je zbytečné to pojmenovávat, jméno
už to dávno má – „Činoherák“.
A pak jsem měl kliku. Už v roce 1968 jsem hostoval ve Smočkově inscenaci hry Edwarda Bonda Spaseni. Byla to krásná doba
a já si myslel, že to tak bude pořád. Potom jeden kremelský

stařec s huňatým obočím řekl „Éto vášo dělo“ a poslal k nám
tanky. Ale to je jiná kapitola, jen jsem šťastný, že Činoherní klub
přežil i všechny následné podlosti a podrazy normalizace.
Nejpozději ihned, s účinností okamžitě, by se mělo začít slavit
čtyřicáté výročí šedesátých let. Činoherní klub vznikl právě
v jejich polovině. Vůně té, skoro svobodné doby, ten princip
tvorby, který tu tehdy vznikl, to vše je v našem divadle přítomno pořád. Jsem rád, že mám právo říkat „v našem divadle“. Už
deset let mě tady odnaučují návyky, které jsem získal na jiných
českých jevištích. Vždy mě zaplaví pocit radosti, když jdu ulicí
Ve Smečkách a vidím nad vchodem domu číslo 26 nápis Činoherní klub. A já v něm dnes večer hraju. Neuvěřitelné!
Michal Pavlata v knize Činoherní klub 1965-2005

Hugo ve hře L. Smočka
Jednou k ránu

Dr. Nekvinda v komedii
V. Štecha Deskový statek

V

ážená rodino, kolegyně, kolegové, přátelé,
loučíme se dnes s naším nad jiné milým kolegou Michalem
Pavlatou. Míša Pavlata: Hluboký, vědoucí a známý herec, který
ale, jak mohl, všude podsouval, že jej nikdo nezná, a když už
ho pozná, nepochybně si ho s někým splete. „Zavolejte herce
a Míšu Pavlatu!“, rád citoval pokyn nejmenovaného režiséra
inspicientovi před začátkem kterési zkoušky v Divadle E. F. Buriana.
Pravičák jak řemen, který ale velmi obtížně snášel naše pravicové politiky, bystrý fejetonista, jenž raději než o svém psaní
hovořil o svých píšících vzorech. Elegán v klobouku a černých
brýlích, který vám ovšem do očí tvrdí, že to všechno nosí proto,
aby zakryl ksicht a pleš (třebaže dobře věděl, že mu to zároveň
pěkně sluší). Okouzlující milovník žen, jenž s takovým potěšením promlouvá o svých milostných fiascích, inspirující pedagog
herectví, který se vám snaží namluvit, že studentům opakuje
jen to, co dopoledne pochytil od Smočka na zkoušce. Brilantní
imitátor a vypravěč divadelních historek, ze kterých ovšem, na
rozdíl od svých kolegů, vycházel vždycky tak nějak pochroumaný. Člověk, který se měl rád, ale zároveň moc ne.
Michal Pavlata byl osobitě, šarmantně, humorně, cynicky i sentimentálně svůj. Jedinečná výbava pro skutečného herce.
Je zvláštní a pozoruhodné, jak se Michalovy osobní danosti
a dispozice shodou nejrozmanitějších náhod i zákonitostí setkaly rolemi, které vytvořil v Činoherním klubu v poslední třetině

Václav ve Smočkově Podivném
odpoledni dr. Zvonka Burkeho
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svého hereckého života. S rolemi, které jej etablovaly v poměrně pozdním věku jako jednoho z nejhlubších a, ať mi Michal
promine, nejznámějších herců své generace. Hugo ze Smočkova Jednou k ránu, Marco v Chiarelliho Masce a tváři, otec
Welsh v McDonaghově Osiřelém západu, Mahon ze Syngova
Hrdiny západu, Tupolski z McDonaghova Pana Polštáře, Teach
z Mametova Amerického bizona nebo Shelly Levene z Glengarry
Glen Ross od téhož autora, ale třeba i Smočkův Václav Václav
z Podivného odpoledne dr. Zvonka Burkeho, to jsou, zvláštní
věc, chlapíci semletí a zmačkaní podobnými životními okolnostmi. Zuby nehty drží tvář, snaží se na svět zubatě usmívat,
frajersky se s ním utkávat, ale v koutku svých otlučených duší
už dávno vědí, že se jim ten souboj nepodařilo ani zremizovat.
Michal měl pro tyhle frajerské loosery, pro jejich podmanivost
i ubohou umazanou opuštěnost mimořádné pochopení. A co
víc, uměl je obléci do svých šatů, dát jejich zpodobení velký kus
barvité herecké fantazie, trpce je prožít a zároveň s humorem
od nich poodstoupit a shovívavě se jim usmát. Zprostředkovat
setkání sama sebe s rozstřílenými charaktery svých postav.
Z takového setkání pak může vzniknout něco tak křehkého, co
lze s jistou dávkou ostychu nazvat hereckým uměním. Hereckým uměním ceněným kolegy na jevišti, diváky a koneckonců
i oficiálními cenami.
Co dodat? Snad jen to, že jsme Míšu měli velmi rádi. A tak Michale,
můj milý „stínový řediteli“, naše hluboká úcta a s pánem bohem.
Vladimír Procházka

(při posledním rozloučení 27. ledna 2017)

Walter Cole, zvaný Teach v dramatu
Davida Mameta Americký bizon
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Otec Welsh ve hře Martina
McDonagha Osiřelý západ

N

Vyšetřovatel Tupolski
v McDonaghově Panu Polštáři

ení snad nic šílenějšího, než se pokusit mluvit o někom tak
blízkém na jeho poslední pozemské cestě.
Když začnou děti odrůstat a pomalu dospívají, jsou jemně a citlivě upozorňovány a připravovány na skutečnost, nebo samy
pochopí, že dospějí až v den, kdy je opustí jejich rodiče. Měřeno
tímto faktem, jsem byl nucen takto dospět již během studií. Celý
můj následný život, a to nejenom ale hlavně v Činoherním klubu,
je orámován těžkými a bolestnými ztrátami zejména skvělých
mužů, kteří mě k sobě připoutali a kvůli kterým jsem byl v Činoheráku šťastný. Na jejich ztrátu mě nepřipravil nikdo. Je těžké
být dospělý, zejména musí-li člověk dospívat znovu a znovu.
Ztráta Michala je však snad ještě osobnější.
Poznal jsem ho, když jsem krátce po ukončení školy nastoupil do divadla E. F. Buriana. Tehdy se stal mým Pavlatátou a já
tím získal celou novou rodinu, babičku Marii, Pavlastrejdu Pepu
a Jeníka. O rok později jsem nastoupil do Činoherního klubu
a celou dobu si přál, aby tam za mnou Michal přišel. K mé velké
radosti ho tehdejší ředitel Činoherního klubu před 23 lety angažoval.
Svou otevřeností, opravdovostí, komunikativností a zábavností dokázal vyvolat v mnohých z nás pocit či dojem exkluzivity
a výjimečnosti vztahu s ním. A to zcela oprávněně.
Měl v sobě chlapeckost, hravost, humor a zejména křehkost
a zranitelnost. Byl také vynikající rétor, a když se mu chtělo, byl schopen nesmírně zábavně citovat celé pasáže a jako
gejzír bavit ostatní. Měl dar zamýšlet se – a to naprosto osobitým způsobem – nad každodenními otázkami a problémy světa
kolem nás a měl dostatek schopností a trpělivosti, aby je postihl

a zformuloval, jako bytostný demokrat, ve svých článcích, které
pravidelně publikoval. Při svých obvyklých návalech prchlivosti
projevoval ohromný temperament a sklony ke zjednodušování,
vzpírání se uznávaným kapacitám i nezpochybnitelným faktům,
a to zejména při zkoušení v Činoherním klubu, aby o chvíli
později řekl: „To jsem byl zase hloupej, kluku, viď?“ Jeho trvalý
respekt k osobnostem, ale obecně i k lidem, kteří něco uměli,
ho často umenšoval a ubíral mu v komunikaci vnitřní svobodu
a tvořivost, a přitom právě on sám byl ve skutečnosti jedním
z takových výjimečných mužů. Přestože byl velmi otevřený
a také tak vždy působil, měl i svá tajemství.
Jak moc nám Michal bude chybět, ukáže až čas. Protože proces
na cestě od vědomí, že je stále někde nablízku, k jistotě a uvědomění si, že už není, nás teprve dožene. Svět se nám všem
o kus zmenšil.
Pocit, že nám každému tak nějak patřil, by nás v našem zármutku mohl od sebe zdánlivě izolovat. Ale to, jak nám bude chybět,
nás bude naopak všechny spojovat. Bude žít dál v našich vzpomínkách a historkách o něm. Stal se totiž už navždy součástí
životů nás všech.
Moc si přeju a pevně věřím, že nás dnešní den semkne k většímu pocitu sounáležitosti. Jsem přesvědčen, že Michal Pavlata
Pavlatáta má takový dar, totiž spojit nás. Už bez něj půjdeme
vstříc dnům, které přijdou, a budeme muset znovu a znovu
prokazovat slušnost, charakter a osobní odvahu. Nevím, jak
vyjádřit vztah k muži, kterého jsem stejně jako mnozí z vás velmi
miloval… Michal Pavlata byl borec. Byl to borec! Buď sbohem,
Michale, buď sbohem, kamaráde!
Ondřej Vetchý
(při posledním rozloučení 27. ledna 2017)

P

avlatatíčka jsem poznal, když na DAMU zakázali kouřit. Stál
ve 101, na hlavě neodmyslitelný klobouk a koukaje z okna vyfukoval dým směrem k děkanátu. Ve tváři měl takový ten ironický
úšklebek, kterým říkal zároveň ‘mám tě rád’ i ‘polib mi prdel’.
Tenhle emocionální rozmach v jediném pohledu byl pro mě
u Michala jedním z určujících rysů. Učebnou zaznělo „nazdar“
a v mém životě se po dlouhé době zase objevilo slovo chlapa.
A chlapem byl obrovským i přesto, že – jak často žertoval – mu jeho
figuru záviděli všichni pražští jogíni. Zvlášť před ženskýma jsem
měl vždycky pocit, že vyrostl tak o půl metru. Miloval jsem naše
kafíčka v centru, kdy během tří vět rozkládal servírky na prvočísla
a ony pak hihňavě rozlévaly espressa po stolech. Fascinující na
něm byla též jeho pevnost, a to jak názorová, tak i ta nenápadná,
kterou vám člověk sdělí objetím či podáním ruky. Zároveň v něm
ale bylo cosi dojemně křehkého. Třeba jak zpíval a tančil v proudících ulicích Prahy, aby lidi za blázna neměli jen mě.

Velkým ho v mých očích činilo i prohlášení na adresu nás
studentů: „Nemáš tušení, kolik jste mě toho naučili,“ řekl mi.
A když jsem mu sdělil svou pochybnost, zda-li to, co dělám, chci
dělat dál, prohlásil: „S takovýma kecama mě neser a koukej bejt
zodpovědnej vůči svýmu talentu.“ Tuhle mantru jsem převzal
a posílám ji dál pokaždé, když vidím někoho ztrácet víru v sebe
a seberealizaci. A funguje… Vyřkl ji přeci nejslavnější pražský
jogín.
To, že se slovy a jejich timingem umí nejlíp na světě, předvedl
i na naší společné dovolené, kde mi – Michal Pavlata, mentor
a guru – nabídl tykání. To tenkrát nahý pedagog vylezl z bazénu
i oblékl jenom svůj úšklebek a chvíli mě nechal vykoupat v nekonečném tichu nejneočekávanějšího pohledu. Pak suše pronesl.
„Tak, a teď mi tykej a říkej mi Míšo – ty vole.“ Tak Míšo, ty vole,
miluju Tě a děkuji za tu čest být Ti přítelem.
Tomáš Klus
(při posledním rozloučení 27. ledna 2017)

Dr. Steynitz v dramatu G. Hauptmanna Před západem slunce

MIKE / Edward Bond: Spaseni (režie L. Smoček, 1968)
LLOYD DALLAS / Michael Frayn: Bez roucha
(režie J. Menzel, od 1994)
VÁCLAV / Ladislav Smoček: Podivné odpoledne
dr. Zvonka Burkeho (režie L. Smoček, od 1994)
FRANTIŠEK KUDRNA / Josef Štolba: Vodní družstvo
(režie L. Smoček, 1994)
BAZILIO / Pierre Augustin Caron de Beaumarchais:
Figarova svatba (režie J. Menzel, od 1997)
KOMISAŘ / Molière: Lakomec (režie V. Strnisko, od 1998)
VÍT LOUŽA / Heinrich von Kleist: Rozbitý džbán
(režie V. Strnisko, 1998)
LIGONES / Francis Beaumont – John Fletcher: Král nekrál
(režie M. Lang, 1998)
PAOLO / Carlo Goldoni: Letní byt (režie L. Smoček, 1999)
HUGO / Ladislav Smoček: Jednou k ránu
(režie L. Smoček, 2000)
DR. NEKVINDA / Václav Štech: Deskový statek
(režie L. Smoček, 2001)
OTEC WELSH / Martin McDonagh: Osiřelý západ
(režie O. Sokol, 2002)
MARCO MILIOTTI / Luigi Chiarelli: Maska a tvář
(režie L. Smoček, 2002)
TUPOLSKI / Martin McDonagh: Pan Polštář
(režie O. Sokol, 2005)
WALTER COLE, ZVANÝ TEACH / David Mamet:
Americký bizon (režie O. Sokol, 2006)
MAHON / John Millington Synge: Hrdina západu
(režie O. Sokol, 2007)
BOB / Martin McDonagh: Ujetá ruka / Behanding
in Spokane (režie O. Sokol, 2011)
SHELLY LEVENE / David Mamet: Glengarry Glen Ross
(režie O. Sokol, 2011)
DR. STEYNITZ / Gerhart Hauptmann: Před západem slunce
(režie L. Smoček, 2013)

Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2017
se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Pátek 3. března 2017 / 19:30

Neděle 12. března 2017 / 19:30

„Strop je nahoře, podlaha je dole.“ uvádí:

DS Zmatkaři Dobronín

DOSTOJEVSKIJ – TRIP

VZPOMÍNKY NA VODĚ

Vladimir Sorokin /

Čím je pro Vás literatura?
„Je to podivuhodné, strašné a tajemné zaměstnání,
jehož smysl, tak jako smysl lidské existence, mi uniká.”
(Vladimir Sorokin)
Překlad: Jana Kleňhová / Režie, dramaturgie, výprava a grafický design: Josefina Karlíková / Režijní spolupráce: Oskar
Helcel / Dramaturgická spolupráce: Klára Jakešová / Hudba:
Konrád Karlík & J. K. (G. F. Root, F. M. Scala, P. I. Čajkovskij,
D. Šostakovič, J. Strauss) / Hrají: Oskar Helcel, Josef Hradilek,
Klára Jakešová, Samuel Toman, Daniel Toman, Josefina
Karlíková, Marie Topolová, Konrád Karlík, Šimon Přikryl.

Následuje
v Činoherní kavárně:
CAT WALK
BY TEA JAY IVO
Tea Jay Ivo
vyhlášený specialista
na Early R&B
a Rock & Roll
Vás nejen pobaví,
ale i roztančí!

Sobota 11. března 2017 / 16:00

Divadelní spolek JACK

ZAHRADA

Tajemná zahrada, nadávající kocour, parta kluků, nějaký slon
v tom taky je ...
Podle knižní předlohy Jiřího Trnky / Pod vedením Honzy
Lepšíka a Anety Fodorové / Hrají: Hynek Eiselt, Jindřich
Pulda, Dominik Honzl, Matěj Buňat, Milan Ištok, Helena
Eiseltová Veselá, Sára El Maghrabi, Jan Rohan, Lucie
Palonciová, Karolína Chasáková, Rozálie Kohoutová,
Vendula Citovská, Aneta Fodorová.

Shelagh Stephenson /

Tři dcery v matčině domě den a noc před jejím pohřbem.
Překlad: Julek Neumann / Úprava: Johana Kudláčková a Lída
Engelová / Režie: Ladislav Valeš j.h. / Asistent režie: Ondřej
Novotný / Scéna: Karel Kabelka / Světla: Mates Kunst a Ondřej
Novotný / Hudba a zvuk: Leoš Ripper / Hrají: Martina Nováčková,
Lenka Pokorná, Markéta Brodinová, Tereza Fialová, František
Kunst, Jan Hejral.

Neděle 19. března 2017 / 19:30

DS Domu kultury Krupka

Ludmila Ulická /

RUSKÁ ZAVAŘENINA
Ruská zavařenina je současnou ruskou hrou, jejíž děj je inspirován více jak sto let starými dramaty Antona Pavloviče Čechova.
Překlad: Naděžda Krejčová / Režie: Jana Urbanová / Asistent
režie: Jaromír Kejzlar / Návrh scény: Štefan Olšák / Realizace
scény: Štefan Olšák, Václav Vašák / Inspice: Anna Kejzlarová
/ Text sleduje: Vladimír Urban / Zvuk: Pavel Krs, Josef Černý
/ Hrají: Josef Barták, Jiřina Bartáková, Ludmila Panenková,
Jan Onufer, Erika Antošová, Irena Horáková, Michaela
Kubalová, Veronika Vlasáková, Alena Aksamitová, Štefan
Olšák, František Rýsl, Jaromír Kejzlar, Václav Vašák.

Pondělí 20. března 2017 / 19:30

KLADINA / Kladno

Jiří Homola /
BIVAK

„Nenávist bez touhy po pomstě je jako semeno,
které spadne na žulu.“
(Honoré de Balzac)
Režie: Jiří Homola / Hrají: Barbora Černohorská, Ondřej
Pokoj, David Volf, Jana Bolina Kolafa, Jan Těšík, Robin
Tesárek, Petr Sládek.

Doušky

ÚRYVEK ZE HRY
Martin McDonagh:

Dovolte, abychom Vás pozvali 1. března na DERNIÉRU inscenace hry
Gerharta Hauptmanna Před západem
slunce. V režii Ladislava Smočka
měla premiéru v březnu 2013 a hráli
jsme ji 46 repríz.

OSIŘELÝ
ZÁPAD

Galerie Nová síň
pořádá od 21.3.
do 16.4. výstavu
Josky Skalníka
sny – situace – hry.

Otec Welsh:

„Smoček svému autorovi věří a dokáže vyhmátnout a zúročit potenciál
textu s instinktem rozeného dramatika.
Po zhlédnutí jeho inscenace rozumíme zas o trochu lépe Hauptmannově
skepsi: totiž jeho existenciální úzkosti
člověka, umělce Abendlandu, naplňujícího a završujícího odkaz jedné kulturně-historické epochy, stojící na společných anticko-křesťanských základech.
V lednu 1933 Hauptmann napsal:
Minulost se neprodyšně uzavírá …
Duchovní hodnoty už nestojí v popředí. Hrozí, že zcela zaniknou.̕ Již za pár
dní se jeho obavy měly začít naplňovat.
Opozdit se s uvedením o jediný rok, už
by patrně svou hru na německé scéně
nikdy nespatřil.“

Vladimír Kratina
slaví 25. února
65. narozeniny.
Blahopřejeme.

‚

Jak už jsem řekl, dnes v noci odcházím, ale
myslím na vás nepřetržitě od doby, co jsem
se u vás popálil. Vždycky, když mi rukama
projede bolest, pomyslím na vás, a řeknu
vám jednu věc. Snesl bych bolest tisíckrát
horší, jenom kdybych ve vás dvou dokázal
znovu probudit vzájemnou lásku bratra k bratrovi, které se vám žalostně nedostává,
ale která přece mezi vámi být musela. Copak
jste se neměli rádi jako děti? Kam se to
všechno podělo? Přemýšlíte o tom někdy vůbec?
Co si já myslím, že jste udělali,
je, že jste všechno pohřbili hluboko v sobě,
pod nánosy zášti a nenávisti a hádek kvůli
podělaným čipsům a troubám a soškám, a mozek
by se z toho člověku zavařil. Takže, a to je
důvod mého dopisu, nemohli byste s tím něco
udělat? Nemohli byste oba dva ustoupit a
udělat si seznam všech nespravedlností, které
na vás ten druhý spáchal a ten seznam si
potom přečíst, otevřeně si o všem promluvit,
pořádně zhluboka se nadechnout a potom jeden
druhému odpustit? Může to být tak těžké?

Ivan Žáček, Divadelní noviny 16. 4. 2013

15. března oslaví
sedmdesátiny
Juraj Kukura.
Gratulujeme.

2017
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program únor 2017

5.

6.

února / 17:00 / Poezie

Seifertova Praha ve snu

Podvečer poezie Jaroslava Seiferta v česko-italském podání
Maddaleny Rossi a Jáchyma Kučery za klavírního doprovodu
Zdeňka Zdeňka. Výstava obrazů, jejichž autorem je Carluccio
Rossi. Welcome drink a volný vstup.

února / 21:00 / Koncert

Erika Fečová / Pop, soul, RnB, World Music

Erika Fečova – zpěv, Martin Fečo – bicí nástroje, Antonín
Vodrážka – akustická kytara, zpěv.

11.

února / kavárna uzavřena

18.

února / 21:00 / Komponovaný večer Zlatky Bartoškové

Diváci mohou využít bar v prostorách divadla.

Život je šanson

Večer šansonů Zlatky Bartoškové a povídání o životě a lásce
k profesi se zajímavými hosty (doposud např. kostýmní výtvarnice Šárka Hejnová, botanik Václav Větvička, fotograf Robert
Vano, herec a hudebník Jan Jiráň či herečka Lilian Malkina).
Tentokrát bude hostem bývalý president Microsoft Corporation
pro Evropu, manažer, kouč a mentor Jan Mühlfeit, muž, který
„pomáhá odemykat lidský potenciál“. Vstupné 200 Kč

23.

února / 19:30 / Křest knihy

Richard Erml: Můj muž, má žena

Ukázky z románu čte autor a Eva Salzmannová, která spolu
s Milanem Uhdem knihu pokřtí.

25.

února / kavárna uzavřena

26.

února / 19:30 / Autorské čtení

Diváci mohou využít bar v prostorách divadla.

Pásmo krátkých textů mladých autorů

Vystoupí Tereza Causidisová, Zuzana Sušánková, Jana Blahníková, Bára Purmová, Zuzana Pitterová, Karolína Plachá, Václav
Wortner a Oskar Bábek.

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

www.cinoherniklub.cz

