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Petr Nárožný
hraje ve hře Lea Birinského Tanec bláznů

PREMIÉRA
Leo Birinski

TANEC
BLÁZNŮ
(Narrentanz)

To by tak hrálo, abychom u nás do zítřka nesvedli revoluci.

Překlad: Vincenc Červinka
Úprava a režie: Ladislav Smoček
Scéna: Hans Hoffer
Kostýmy: Ladislava Koukalová
Hrají: Petr Nárožný, Marika
Procházková, Pavel Kikinčuk,
Nela Boudová, Jaromír Dulava,
Dana Černá, Ondřej Vetchý,
a 2017
Stanislav Zindulka, Vladimír
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Kratina, Lucie Žáčková,
Premié
Petr Burian, Matěj Dadák,
Honza Hájek, Lada Jelínková,
Petr Meissel, Otmar Brancuzský,
Tomáš Jeřábek nebo Mojmír Maděrič,
Václav Šanda, Zdeněk Vencl.
Petr Nárožný / Gubernátor

Patrně nejúspěšnější hrou Lea Birinského (1884-1951) se již
v době svého vzniku stala komedie – podle samotného autora
tragikomedie – Narrentanz. Tento satirický pohled na ruské anarchisty a gubernské úředníky byl uveden 28. září 1912 současně
v deseti městech. Vzápětí byla hra v Mnichově vydána knižně.
Následovalo množství dalších inscenací v celé německojazyčné oblasti, v listopadu byla hra uvedena dokonce v německém
divadle v New Yorku. Řadu překladů zahájilo české uvedení pod
názvem Mumraj 1. října 1912 v pražském Národním divadle
(překlad Vincenc Červinka), a to za účasti autora. Kromě češtiny
lze prokázat existenci dobových překladů do polštiny, slovinštiny, maďarštiny, dánštiny, nizozemštiny a francouzštiny. Tisk se
zmiňoval ještě o překladu do angličtiny, a dokonce do japonštiny, ale jejich existenci ani případné inscenace se však prokázat
nepodařilo.
(rc)

Marika Procházková / Jelizaveta

Jaromír Dulava / Kozakov

Ondřej Vetchý / Kolja

Dana Černá / Lapkinová

Stanislav Zindulka / Nikita

Petr Meissel / Goldman

„Nedávné případy z velké tragikomedie nejčerstvějších politických dějin Ruska přinesly přece mnohou a frapantní přímo
obdobu toho fiktivního děje, z něhož spředl Birinski svůj bláznivý, chaotický tanec revolučních idejí nezralé mládeže, která
reformuje svět, nehotová sama se sebou, tanec úplatných,
prodejných činovníků, kteří z revolucí a protirevolucí žijí a tyjí.“
Vincenc Červinka (1912)

Nela Boudová / Anfisa

Vladimír Kratina / Lenskij

Pavel Kikinčuk / Tajemník

Matěj Dadák / Malachov

S

lávy si Leo Birinski užil pomálu a krátce. Bylo to na počátku
desátých let minulého století, kdy se jeho hry Moloch a Tanec
bláznů po Evropě hrály a tedy i překládaly z němčiny do různých
jazyků, včetně češtiny. Úspěch a sláva to ale nebyly bůhví jaké
a za pár let se zdálo, že jeho hry, ostatně jako většina projevů lidského talentu a intelektu, upadnou v zapomnění. V to
upadl především jejich autor. Je až podezřele pozoruhodné, jak
po někom, kdo cosi znamenal v německém divadle a později
americkém filmu, zbyly tak sporé a rozporuplné stopy.
Když jsme v roce 1991 uvedli v Činoherním klubu pod názvem
„Mumraj“ Tanec bláznů poprvé, nevěděli jsme o Birinském téměř
nic. Napadlo mě tehdy podívat se do Italské divadelní encyklopedie, kde se krčil scenárista asi desítky amerických filmů
z třicátých let Leo Birinski (já tehdy ovšem hledal muže jménem
Lev Birinskij) a troufl jsem si naznačit, že by mohlo jít o téhož
autora, třebaže podle jiných údajů byl Birinski mrtev už od roku
1918. Od té doby pátrání „birinskologů“ v mnohém pokročilo, mimo jiné mi dalo za pravdu, ale konkrétní údaje o autorovi
i jeho díle jsou až neuvěřitelně chudé. Narodil se pravděpodobně
roku 1884 v ukrajinské vesnici Lisjanka, ale možná taky trochu
jindy a někde jinde. Stačil několikrát zemřít a znovu se objevit na
světě, národnost měl tu židovskou tu ruskou, psal ovšem němec-

Lucie Žáčková / Máša

Honza Hájek / Foma

ky a později anglicky, do Spojených států připlul s nikaragujským
pasem a i po pár letech trval na nikaragujském občanství. Definitivně (ale kdo to opravdu ví) zemřel, věřme, v říjnu 1951.
Jsem dalek toho domnívat se, že Birinski byl, nebo dosud je,
někdo, jehož styky s realitou jsou úplně jiné, než jaké má většina
z nás. Spíš bych řekl, že pro zametání svých životních stop měl
nějaké dobré a rozumné důvody. Spokojme se tedy s tím, že nám
po sobě nechal především dílo. V případě Tance bláznů vtipné,
chytré a moudré. Platí o něm to, co jsme psali už v programu
k jeho prvnímu uvedení v našem divadle:
„Z dnešního pohledu se zdá až neuvěřitelné, jak člověk, který
ani zdaleka nezažil to, co my, s naprostou jasnozřivostí, s pozoruhodnou bystrostí postihl takřka všechny paradoxy takřka
všech revolucí. Důkladné proplétání zájmů osobních se zájmy

ideálními, zoufalství nezralosti, jež rozhoduje nejen o životech
vlastních, ale o jakýchkoli životech ve jménu čehosi naprosto
neosobního a nekonkrétního, co Birinski ve své první práci pro
divadlo nazval molochem a čemu lze volně a podle potřeby říkat
třeba lid, národ, strana, vznešený cíl… Snaha pomoci lidstvu
bez ohledu na člověka, krátkozraké vytyčování nekonečně vzdálených, zcela nereálných cílů. Dobrá komedie a zároveň varující
věštba vyplouvá proto ze zapomnění divadelní historie naprosto
právem. Znovu připomínám, že Mumraj byl napsán roku 1912.“
-vp-

PŘIPRAVUJEME
TENNESSEE WILLIAMS

SKLENĚNÝ
ZVĚŘINEC
(The Glass Menagerie)

Nadčasový příběh věčného
míjení a nenaplněných snů
o jiné skutečnosti, než je ta,
kterou jsme nuceni žít,
a také o lásce.
Premiéra v červnu 2017

Otmar Brancuzský / Pavlov

Lada Jelínková / Jekatěrina

Tomáš Jeřábek / Davydov

Petr Burian / Alexej

Václav Šanda / Policista

Zdeněk Vencl / Děrnov

Překlad:
Matěj Dadák, Martin Čičvák
Úprava a režie:
Martin Čičvák
Hrají:
Emília Vášáryová,
Ivana Uhlířová,
Honza Hájek,
Matěj Dadák.

Skleněný zvěřinec Tennessee Williamse (1911-1983), jeden z nejslavnějších a nejpůsobivějších textů americké dramatiky, získal
brzy po svém prvním provedení v roce 1944 Cenu newyorské
kritiky. Byl několikrát zfilmován a od doby svého vzniku je téměř
nepřetržitě inscenován na jevištích po celém světě. Úspěch
tohoto Williamsova díla byl v roce 1947 stvrzen hrou Tramvaj do
stanice Touha (A Streetcar Named Desire), která je též součástí stávajícího repertoáru Činoherního klubu (v režii Ladislava
Smočka ji hrajeme od roku 2011). Oba tituly patří k divácky vůbec
nejúspěšnějším hrám vracejícím se na česká jeviště.
Skleněný zvěřinec, komorní hra se silnými autobiografickými
rysy, byl v Činoherním klubu uveden již v sezoně 1996/1997
(v režii Vladimíra Strniska hráli Věra Galatíková, Petra Špalková,
Ivan Řezáč, Tomáš Pavelka).
Hru v novém překladu připravuje tentokrát režisér Martin Čičvák.
„Williamsova síla je v jeho schopnosti vytvořit zajímavé postavy
a vystavit je kritickým situacím, či situacím násilí, když se snaží
obnovit minulost, anebo vytvořit uspokojivější budoucnost, než
je vulgární a materialistická přítomnost. (…) Žádný jiný americký
dramatik si v letech 1945-1960 nezískal tak široké publikum.“

Oscar G. Brockett: Dějiny divadla

Doušky
Nový výstavní projekt Josky Skalníka s názvem „sny – situace
– hry“ připravený pro prostor Galerie Nová síň je možné zhlédnout od 22. března do 16. dubna 2017.
Hlavním motivem instalace bude objemný model srdce, kde povrch
modelu budou tvořit autorské koláže a naopak vnitřní dutina bude
obsahovat 3D projekce inspirované autorovou tvorbou a doplněné
hudbou. Na čelní stěně galerie bude nainstalováno 69 zrcadel se
Skalníkovými kolážemi.

ÚRYVEK ZE HRY
BOHUMIL HRABAL
OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE

Výtvarné dílo Josky Skalníka nyní vystavuje také Činoherní kavárna.

Nakladatelství KANT – Karel Kerlický vydalo pro Akademii múzických umění v Praze knihu Zeami Motokijo Poučení hercům.
Editorkou knihy je Denisa Vostrá.
Středověký japonský herec, dramatik a divadelní principál Zeami
Motokijo (1363–1443) sepsal během první třetiny 15. století
řadu traktátů týkajících se herecké práce v divadle nó a hodnocení estetických kvalit představení. Podle Zeamiho lze podstatu
vyjádřit jen tím nejúspornějším hereckým projevem, který ovšem
neprobíhá na úrovni vědomí či intelektu. Přesto si herec musí
nejprve do nejmenších detailů osvojit vnější, pohybovou stránku
své role, aby se mohl své postavě přiblížit i vnitřně a vytvořit s ní
jeden celek, na jehož konečnou
podobu má ovšem vzhledem
k energii prostoru vliv také publikum. Zeami ve svých poučeních
podrobně vysvětluje, jak kultivovat hercovu mysl i tělo, aby
se vytvořily podmínky, v nichž
může ‘rozkvést’ jeho mistrovství.
Jedině pak se totiž může vyjevit
skrytá krása júgen, jež se obráží
v srdcích diváků... Zeamiho traktáty zaujaly ve druhé polovině
20. století západní divadelní svět
a v 60. letech se staly dokonce
významnou inspirací pro mnoho
mladých tvůrců hledajících nové
cesty divadelního umění.
3. února uplynulo dvacet let od odchodu Bohumila Hrabala.

On III: Pánové, smrti se člověk nesmí lekat.
Všechno to mám promyšlené. Když umřu
tady, ať už ze mne zůstane třeba
jenom ohryzaná kost a nebo lebka, tak
chci být pochován na tom hřbitově na
vršíčku, chci být pochován na hřbetu
toho hřbitova a přeju si, aby ta moje
rakev na té dělící čáře se za čas
rozlomila, aby to, co ze mne zbylo,
aby deštěm stékalo na dvě světové
strany, aby voda část ze mne plavila
do potůčků do Čech, a druhá část
tam na druhou stranu, přes ostnaté
dráty hranic, potůčky do Dunaje,
přeju si, abych tedy i po smrti byl
světoobčanem, abych Vltavou se dostal
Labem do Severního moře a druhou částí
Dunajem do Černého moře a oběma moři
se dostal do Atlantického oceánu.
(Úryvek z dramatizace Ivo Krobota a Petra Oslzlého
uvedené v ČK v roce 1989)

Úterý 25. dubna / 19:30

Divadlo na Pomezí při MKZ Horšovský Týn

TOUCHÉ / VLČPANNA

Touché
Viděl příležitost jak smýt potupné znamení krve, kterým
veřejnost jeho rodinu ocejchovala.
Podle povídky Václava Kuneše Zpověď emeritního diplomata
/ Scénář a režie: Vladimír Zajíc / Výprava: Lenka Švarcová /
Světla: Petr Žák / Hrají: Jan Večeřa, Jan Novák.

Činoherní klub se po 50 letech
poprvé otevře i přes divadelní
prázdniny. Připravujeme pro Vás

„ČINOHERNÍ LÉTO“.

Vlčpanna
Věnováno prapředkům, kteří nám předali maso, krev, kosti, a
fyzikálně astronomické teorii, že čas je plocha a ne řeka.
Scénář a režie: Vladimír Zajíc / Scéna: Petr Žák / Realizace
scény: Petr Žák, Petr Lang, Marcela Jeřábková / Masky, loutky,
kostýmy: Marcela Jeřábková / Scénická hudba: Filip Vrba /
Světla: Petr Žák / Světla malá scéna: Michal Juna / Choreografie
souboje: Eman Svoboda / Inspice: Blanka Petlánová / Hrají:
Hana Žáková, Kristýna Mothejzíková, Vlasta Langová, Andrea
Dufková, Radka Škopková, Stanislav Brůžička, Jakub Böhm
nebo Jan Večeřa.

Středa 26. dubna / 19:30

Slovanský tyátr / Olomouc

Vilém a Alois Mrštíkové: MARYŠA
Maryša, léta Páně 2016.

Na rok 2017 poskytuje
Hlavní město Praha Činohernímu
klubu grant ve výši 18.000.000 Kč

Úprava a režie: Zdeněk Vévoda / Režijní spolupráce: Martina
Bičová / Hrají: Petra Vybíralová, Martin Skopalík, Richard
Pánek, Albert Pazdera, Veronika Špačková, Amálie Černá,
Matěj Hrnčíř, Ivo Černík, Ondřej Severa, Nikola Režňáková,
František Vychodil, Rozálie Jirásková, Jakub Machalka.
Po pěti letech od premiéry se na repertoár vrací nejúspěšnější
inscenace olomouckého uměleckého souboru Slovanský tyátr.
Vrcholné drama bratří Mrštíků pohledem nejmladší generace se
stalo překvapením Jiráskova Hronova 2011 a soubor s inscenací
následně procestoval celou republiku.

Čtvrtek 27. dubna / 19:30

Anička a letadýlko

SÓLO PRO BEDŘICHA

Aneb od postmoderny k romantismu. Loutková črta,
na kterou nesmí děti.
Režie: Anička Duchaňová / Dramaturgie: Petr Pola / Scénografie: vetešnictví U Sedmi Švábů, bazar na Kolbence, Bedřich
– Máša Černíková / Hrají: Anička Duchaňová, Petr Pola.
Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2017
se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Činoherní čtení na duben 2017 vychází k předprodeji 7. března.
Redakce Činoherního čtení: Roman Císař, Petra Honsová, Radvan Pácl,
Vladimír Procházka. / Jazyková korektura: Andrea Hurtová. / Foto: Ivan Prokop,
Pavel Nesvadba, Jiří Kučera. / Grafická úprava: Petra Tyllová.

program BŘEZEN 2017

2.

března / 19:00 / Posezení u piana

3.

března / 20:00 / Cat Walk by Tea Jay Ivo

4.
5.
7.
15.
17.

Hudební večer pro ctitele a milovníky jazzu, swingu, středního
populáru, evergreenů, šansonů a operet. Klavírní recitál.
Hraje: Vladimír Jebas.
Tea Jay Ivo vyhlášený specialista na Early R&B a Rock & Roll
Vstupné 50,-Kč

března / 20:00 / Život je šanson
Večer šansonů a povídání o životě a lásce k profesi – pořad spojuje šansony Zlatky Bartoškové s povídáním se zajímavými hosty,
tentokrát jadernou fyzičkou Danou Drábovou. Vstupné 200,-Kč

března / 19:30 / Storytelling: Slovosledi: Ve vlastní šťávě: 2017
Bezprostřední kavárenské vyprávění příběhů. Humor jako prostředek kavárenské psychoterapie. Obyčejná dobrodružství
stále dokola prožívaného. Vypráví: Matěj Záhořík, Dominika
Šindelková, Markéta Holá a Jiří Šmirk.
března / 19:00 / Jazzové vzpomínky
Večer vzpomínek na nezapomenutelné melodie z oblasti jazzu
a swingu a na jejich interprety. Hraje: Vladimír Jebas.

března / 19:00 / Jazz v 19
Hudební pásmo melodií, které nestárnou a doprovázejí nás životem. Nejznámější skladby, písně a evergreeny naší i světové
produkce. Hraje: Vladimír Jebas.

března / 20:30 / Koncert: Federace

22.

března / 19:00 / Hudba, která potěší

25.

března / 21:00 / Koncert: Od Bacha po Saint-Saënse

29.
31.

Večerní setkání a zastavení s hudbou, s níž je nám dobře. Koncertní pásmo jazzu a swingu, evergreenů, středního populáru,
operet i šansonů. Klavírní recitál. Hraje: Vladimír Jebas.
Transkripce klasických, lidových i moderních skladeb a písní pro
flétnu a klavír. Flétna: Johana Štětkářová. Klavír: Tomáš Rabas.

března / 19:00 / Jazzové zastavení
Hudební večer pro ctitele a milovníky jazzu, swingu, středního
populáru, evergreenů, šansonů a operet. Klavírní recitál.
Hraje: Vladimír Jebas.

března / 19:30 / Smyčcové trio: ARNYS Trio Prague
Kristýna Donovalová (klavír), Anna Masojídková (housle),
Dora Hájková (violoncello) – Koncert raných opusů (J. Suk,
D. Šostakovič, C. Franck).
Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1
pokladna@cinoherniklub.cz,
telefon - pokladna: 211 151 877

www.cinoherniklub.cz

