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To by tak hrálo, abychom u nás do zítřka nesvedli revoluci.
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Kostýmy: Ladislava Koukalová
Hrají: Petr Nárožný, Marika Procházková, Pavel Kikinčuk,
Nela Boudová, Jaromír Dulava, Dana Černá, Ondřej Vetchý,
Stanislav Zindulka, Vladimír Kratina, Lucie Žáčková, Petr
Burian, Matěj Dadák, Honza Hájek, Lada Jelínková, Petr
Meissel, Otmar Brancuzský, Tomáš Jeřábek nebo Mojmír
Maděrič, Václav Šanda, Zdeněk Vencl nebo Jan Kalina.

PETR NÁROŽNÝ:

V roce 1991 jsme Birinského komedii pokládali za úplné zjevení.
Divili jsme se, že tak zapadla a že se o ní neví, protože napsaná
je přímo brilantně, a má všechno, co má správná komedie mít,
včetně mnoha zápletek a rozuzlení… Všeobecný pocit tehdy byl
taková veliká úleva, že si konečně můžeme z toho, co nás léta
trápilo a otravovalo a štvalo, dělat upřímnou legraci. Hráli jsme ji
rádi, ale s revolucí přišla i celá řada organizačních změn, spousta
lidí z divadla odešlo (tenkrát byl velký pohyb v divadlech) a my
jsme ztratili podstatnou část souboru, která v tom velkém obsazení hrála, a vlastně jsme ji docela brzo přestali uvádět. Takže ta
myšlenka přijít s ní znovu a zkusit si ji zahrát po letech, byla zajímavá. Já jsem byl velice zvědav, jak to Láďa Smoček chce, jak
se říká, „uchopit“, a velice záhy jsem poznal, že chce, abychom
sice komedii hráli, ale zároveň také ukázali ty temnější a bohatší
rysy „ruské duše“. Mělo by to samozřejmě zůstat komedií, ale
zároveň by všechny ty Birinského postavy měly být bohatší. Jestli se nám to povede, posoudí diváci, my se budeme snažit.

ONDŘEJ VETCHÝ:

Když se mě před čtvrt stoletím Petr Nárožný, jako můj otec,
otázal: „Proč ses na mě informoval?“ a prohlásil, že je to dost
nechutné, opáčil jsem mu: „Musel jsem přece vědět, kdo jsi.“
– „Jsem tvůj otec,“ řekl Petr Nárožný. A já pokračoval: „Zajisté.
Neznám tě. Názor, který jsem si o tobě utvořil před lety, když
jsem odtud odcházel, nemá teď pro mě pražádnou cenu. Stal
jsem se zralejším. Můj světový názor se ucelil.“ Když jsem to
tehdy, před těmi dvaceti šesti roky, říkal, byl jsem si takřka jist, že
i můj světový názor je již ucelený. Dnes, jako dospělý člověk, si
tím ani nejsem z daleka tak jist.

JAROMÍR DULAVA:

K návratu Birinského hry do Činoherního klubu
Když se před šestadvaceti lety hrála Birinského hra v Činoherním
klubu poprvé (pod názvem Mumraj), účinkovali v ní čtyři herci ve
stejných rolích jako dnes: Petr Nárožný – gubernátor, Ondřej
Vetchý – jeho syn z prvního manželství, Jaromír Dulava – revolucionář Kozakov a Vladimír Kratina – anarchista Lenskij.
Tázali jsme se, co pro ně tento návrat znamená herecky i osobně, a co lze od nového provedení očekávat.

Pro mě to znamená, že jsem o šestadvacet let
starší, šerednější, hraju o hodně hůř, ale naštěstí mám o hodně mladší Jelizavetu.

VLADIMÍR KRATINA:

Uvědomil jsem si, že už jsem nějakej pátek na
světě a taky už hezkejch pár let s touhle báječnou partou v Činoheráku. Jsem rád, že můžu zase
dělat s Láďou Smočkem a s drahými mi kolegy.
A očekávání? Jako u každé inscenace by bylo
fajn, kdyby si diváci v představení našli aspoň
něco z toho, co se jim snažíme v potu tváře sdělit.

ROZHOVOR
ZDENĚK VENCL

Milý pane Vencle, jako mladičký herec jste na počátku devadesátých let spoluutvářel podobu nově vzniklého Spolku
Kašpar. Jak k tomu došlo a jak na ta léta vzpomínáte?
Kořeny budoucího Kašparu jsou někde u zkoušení hry Hodina mezi psem a vlkem od Daniely Fischerové. Zkoušeli jsme
ji v režii Jakuba Špalka v Divadle v Řeznické a premiéru měla
v roce 1989. Dodnes si pamatuji, že hlavní zkoušky nám začaly během „Palachova týdne” a Řeznickou ulicí tam několikrát
proběhli demonstranti utíkající z Václaváku před obušky tehdejší komunistické policie. Mnoho herců z tohoto představení
bylo potom základem budoucího souboru. Další přivedl režisér
Michal Dočekal, který s Jakubem Špalkem Kašpara zakládal.
Ale zjednodušeně by se dalo říci, že jádro Kašparu bylo složeno ze studentů DAMU. Když Kašpar později vznikl, měl jsem
jako čerstvý absolvent nabídku do Divadla pod Palmovkou a do
Divadla za branou II., ale Kašpar vyhrál. Ne každému se poštěstí být u vzniku nového divadla – a já chtěl být u toho. Navíc
mně to přišlo jako logické pokračování a navázání na předešlou práci. Vzpomínám na tu dobu rád. Bylo těsně po roce 89...
Spolu s Michalem Dočekalem a dalšími kolegy jste v roce
1994 přešel do Divadla Komedie. Co Vám vytane na mysl,
ohlédnete-li se po oněch osmi divadelních sezonách?
V roce 1994 se Michal Dočekal stal uměleckým šéfem v Komedii
a nabídl mi práci. Přešel jsem do divadla, kde se soubor znovu
formoval, ale už nebyl generační, tak jako v Kašparu. Vznikla tam
skvělá parta, a to je potom většinou znát i na výsledku, na představeních. Poměrně rychle jsme si získali publikum a do Komedie se začalo chodit. Dostali jsme Cenu Alfréda Radoka jako
Divadlo roku i další ocenění. Hráli jsme v zahraničí na festivalech. Dalo by se téměř mluvit o osmi letech v růžových barvách,
kdyby nebylo úplného závěru, který magistrát nazval transformací. Fakticky to ale bylo zrušení fungujícího a úspěšného souboru.
Zejména po odchodu z Divadla Komedie jste se intenzivně
věnoval kulturistice a taky v ní slavil úspěchy na vysoké
úrovni. Co Vás právě na kulturistice přitahuje?
To vzniklo tak nějak přirozeným vývojem. Od mala jsem sportoval a vystřídal jsem těch sportů docela dost, protože jsem u ničeho dlouho nevydržel. Něco jsem vyzkoušel a měl jsem třeba
i výsledky, ale rychle jsem zahořel pro něco jiného. Činky jsem
poprvé držel v ruce už jako hokejový elév, kdy jsme v rámci letní
přípravy běhali v Mostě od stadionu do kopce s malými jednoručkami. Moje první posilovna byla v šestnácti letech v kočárkárně v sousedním paneláku. Zařídili si ji tam místní dospěláci
a pustili mě mezi sebe. Tam jsem listoval v ročenkách kulturistiky. Byla to éra jmen jako Stach, Pek, Dantlinger, Minařík, Jablonický. Ve cvičení jsem pokračoval i s příchodem na DAMU. Na
Vinohradech v Perunově ulici byla ve škole posilovna, kterou
si tam, myslím, pronajímala Univerzita Karlova, ale mohli tam
i studenti AMU. Stále jsem to ale bral jako doplněk, o závodění

jsem neuvažoval. Když jsem se blížil
do Kristova věku, tak jsem si řekl, že
bych to měl zkusit, když jsem tomu
věnoval tolik času. Hodně závodníků
v tomhle věku končí, já jsem se začal
připravovat na první závody. Ty byly
v roce 2001. Postoupil jsem přes krajské přebory na mistrovství Čech, kde
jsem skončil na 11. místě, na republiku
to tenkrát nestačilo, ale ten výsledek
mě motivoval. Závodil jsem i v následujících třech letech a postupně se
zlepšoval. V roce 2004 jsem postoupil
do finále na mistrovství České republiky. Byl jsem šestý. Ale abych se vrátil
k otázce, pro mě má posilování plus v tom, že si můžu jít zacvičit
podle toho, kdy mám přes den čas. To v kolektivním sportu, kde
jsou pevně dané časy tréninků, nejde. A další věc je to, že když
vám slouží zdraví, můžete cvičit do... vlastně až do konce, pokud
lenost nezvítězí. Někdy je to s tou leností boj, to přiznávám.
Od roku 2009 jste členem Městských divadel pražských.
Co máte rád na tomto divadle? A které z Vašich hereckých
postav na jeho dvou scénách – Divadla ABC a Rokoko – si
obzvlášť vážíte?
Díky tomuto angažmá jsem začal pracovat s režisérem Petrem
Svojtkou, u kterého jsem převážně obsazován. Po Michalovi
Dočekalovi je to druhé zásadní setkání v mé práci. V jeho režii
jsem hrál třeba Kenta v Králi Learovi, a z toho, co ještě máme na
repertoáru, bych určitě zmínil inscenace Strýček Váňa, Bedřich
Smetana The greatest hits, Top Dogs nebo Listopad. Štěstí mám
i na kolegy herce. Vždy pro mě bylo důležitější, s kým pracuji
než kde pracuji. Pochopte, nemůžu to s tou chválou přehánět,
někdo z nich by to mohl i číst, tak stručně… všechny své kolegy a kolegyně vídám rád a dokonce s nimi i rád zkouším. :-)))
Nyní v Činoherním klubu zkoušíte roli generála Děrnova
v Birinského Tanci bláznů. Čím Vás hra a zkoušky s Ladislavem Smočkem zaujaly?
Ta hra měla světovou premiéru v roce 1912 a neztratila nic na
své aktuálnosti. Vím, klišé, řeknete si. Ale je to logické. Když
jsem ji četl, jen jsem se ujistil v tom, že ono se toho od roku 1912
do roku 2017 v Rusku, Sovětském svazu a pak zase v Rusku až
tak moc nezměnilo. Proto ta aktuálnost. Není to zrovna veselé zjištění a určitě by se na tohle téma dala inscenovat i nějaká náramná tragédie. To ale není případ Tance bláznů. Věřím,
že se diváci budou bavit. Samozřejmě také i proto, že v ní
uvidí to, co často žijeme i u nás. A zkoušení? Nebyl to pro mě
úplný krok do neznáma. Asi tak s polovinou souboru se znám
a ostatní mě přijali srdečně. Pomohli mi tím překonat počáteční
ostych a za to jim dík. A jsme zase u toho, jak je důležité s kým
a kde... atd. K tomu místu ale přeci jenom... v ABC a v Činoheráku určitě genius loci je. Hrála tu řada výborných herců, třeba
moje milovaná paní profesorka Věra Galatíková a další. Na tu
poslední část otázky vám odpovím otázkou: Jaký český herec
by nechtěl zkoušet představení s panem režisérem Smočkem?
Děkujeme za rozhovor (peh)

Doušky
18. března oslavila narozeniny
Mahulena Bočanová.
Blahopřejeme!

Alena Vránová získala
CENU THÁLIE za celoživotní mistrovství v činohře. Gratulujeme.
26. dubna hrajeme na zájezdu v Kroměříži 200. reprízu inscenace Yasmina
Reza: Bůh masakru.

Institut umění – Divadelní ústav vydal monografii scénické a kostýmní výtvarnice Jany
Zbořilové. Její autorkou je Vlasta Koubská. Kniha je šestým dílem monografické řady
s názvem „Osobnosti české scénografie“.
„Pod Krobotovou režií vypravila Čechovova
Ivanova (1988) pomocí velkých ploch draperie, kterou obarvila do béžových, hnědavých
a našedlých tónů – do barev, které vídáme na zašlých portrétních
fotografiích přelomu 19. a 20. století. Tato draperie pokrývala celý
jevištní prostor včetně mobiliáře a podlahy. V souladu s vývojem
dramatu se postupně odhalovaly skryté skříně a jejich povalením
se destruoval scénický prostor, což vyvrcholilo smrtí hlavního
hrdiny. Ta byla zobrazena rovněž prostřednictvím funkční shora
visící textilie, již na sebe Ivanov při sebevražedném aktu strhl.“

G. Feydeau: Dámský krejčí

27. dubna vstupuje do kin film Jana Hřebejka Rodinný přítel
(první část filmové trilogie Zahradnictví) s Ondřejem Sokolem,
Martinem Fingerem a Gabrielou Míčovou.
Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze vydalo
knihu Nepodrobený herec Georgese Banuho, předního
francouzské divadelního kritika a esejisty rumunského původu,
emeritního profesora univerzity Sorbonne Nouvelle v Paříži.
Knihu přeložila Jitka Goriaux Pelechová.
„Nepodrobenost je třeba nejprve definovat oblíbenou metodou
Jerzyho Grotowského: via negativa, tedy skrze to, čím není.
Nepodrobenost není odmítnutím podřídit se, ať už autorovi
nebo režisérovi. Neobsahuje žádné subjektivní ani anarchistické
puzení, které by chtělo narušit program jednotícího celku divadelní inscenace. Nelze ji přirovnat ani k degradaci představení,
ani ke vzpouře herce, který by se chtěl osvobodit od předem
dohodnutých a nazkoušených procesů. Nepodrobenost tu má
význam vyjevení herce-člověka, a to
nezávisle na jeho vůli, záměru a bez
zjevného účelu: je to nečekaný přesah jeho výkonu, přidaná hodnota
jeho jevištní přítomnosti, nekontrolovatelné doznání lidskosti. Herec se
ukazuje jako nepodrobený sám sobě
navzdory a odtud také vyvěrá kouzlo jeho nepodrobenosti: odhaluje to,
co bychom mohli nazvat hereckým
nevědomím. To ono přichází narušit
program, nelze je umlčet, potajmu
se vkrádá mezi herce a diváka a přináší s sebou ozvláštnění hercova
výkonu i celého představení.“

Mahulena
Bočanová (Saša)
a Vladimír Kratina
(Nikolaj Ivanov)

TROJÁK

Společné
předplatné
Činoherního klubu,
Divadla Na zábradlí
a Dejvického divadla
je od dubna opět
v prodeji v pokladnách
jednotlivých divadel.
TROJÁK 2017/2018 Vám nabídne tyto inscenace:
Činoherní klub:
Lev Birinski / TANEC BLÁZNŮ a titul první inscenace
příští sezony
Divadlo Na zábradlí:
DJ/Shakespeare / MACBETH – TOO MUCH BLOOD
a Jan Mikulášek, Dora Viceníková, Petr Štědroň / AnderSen
Dejvické divadlo:
Daniel Doubt / VZKŘÍŠENÍ a Theodor Holman / INTERVIEW
Cena předplatného je 2590 Kč.

ÚRYVEK ZE HRY
Nikolaj Vasiljevič Gogol

HRÁČI

Sobota 20. května / 19:30

OLDstars
Oskar Bábek

TORPÉDO PRO TEBE
Autorské nihilistické absurdní drama. O lidech, co se neměli
nikdy potkat.
Režie: Oskar Bábek / Světelný design: Kryštof Lepšík / Grafika:
Vojtěch Václav Porteš / Hrají: Jan Búrik a Richard Juan
Rozkovec.

ICHAREV:
Takový podrazníci! To je ostuda lidstva!
To je hanba lidského pokolení!
Já se prostě zblázním, to je hotová věc!
Tak ďábelsky to všechno bylo připravené!
Tak jemně vymakané! I otec. I syn. I ten
úředník Zamuchryškin. Všecko to vypadalo
tak přirozeně! A já si nemůžu ani
stěžovat! (Vyskočí ze židle a rozčileně
chodí po pokoji) Stojí to člověku za to,
aby si vymýšlel nějaké finty? Stojí mu
to za to, aby využíval svého rafinovaného
mozku? Aby se zdokonaloval, tříbil, aby
zjemňoval prostředky…! Krucifix, nestojí!
Prostě ani ušlechtilá horlivost, ani
dřina bezesných nocí – všechno je to na
nic, protože se hned vedle tebe najde
podrazník, který ti udělá ještě větší
podraz, lump, který ve chvilce vyhodí
do vzduchu budovu, na níž jsi léta
pracoval. (Zlostně mávne rukou) Krucifix!
Kde už by měl člověk žít, aby ho nemohli
napálit! U nás má holt štěstí jedině
tupec, který si nic neuvědomuje, o ničem
nepřemýšlí, nic nedělá a jenom hraje
s otřepanými kartami o knoflíky!

Neděle 21. května / 19:30

Nejhodnější medvídci
Wolfgang Lewinski

POINCARÉHO DOMNĚNKA
„Vím, jak ovládat vesmír. Tak mi řekněte, proč bych se měl
hnát za milionem?!“
Režie: Daniel Vavřík / Scéna: Akram Staněk / Kostýmy: Šarko
Mirko / Hudba: DJ Ventolin a Daniel Meier / Hrají: Ilona
Semrádová, Čeněk Koliáš, Jan Turner a René Levínský.

Neděle 28. května / 19:30

Divadlo ŠOK / Šaľa

ŤAPÁKOVCI

Divadelní představení zpracované podle povídky slovenské
spisovatelky Boženy Slančíkové Timravy.
Režie: Viktor Vincze / Dramaturgie: Vladimír Dubeň / Scéna:
Viktor Vincze / Kostýmy a rekvizity: kolektiv divadla / Technická
spolupráce: Matúš Miškovič / Produkce: Roman Hatala /
Grafika: Zoltán Szendrődi / Fotografie: Magdaléna Bartovicová
/ Hrají: Roman Hatala, Jana Feketeová, Ľudmila Iványiová
nebo Zuzana Nováková, Tomáš Vincze, Peter Stračár, Veronika
Mondočková nebo Martina Bučková, Kristián Zsille, Zoltán
Szendrődi nebo Vladimír Dubeň, Miroslava Bartovicová,
Peter Pónya, Kristína Dulíková nebo Lea Jobbágyová, Zuzana
Nováková nebo Ľudmila Iványiová.
Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2017
se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

program dubEN 2017

5.

dubna / 19:00 / Posezení u piana

7.

dubna / 21:00 / Koncert: LeDva

9.
12.
16.

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

19.
20.

Písničky ze slov, pocitů, fotek a příběhů. Demofolk. Sára
Friedlaenderová a Vojtěch Nejedlý.

dubna / 19:00 / Cesta kolem světa za 90 minut
Příběhy od Chorvatska přes Afriku až do Země vycházejícího slunce. Vypráví Justín Svoboda a Tajana Gašparović.
Storytelling.

dubna / 19:00 / Jazzové vzpomínky
Večer vzpomínek na nestárnoucí a nezapomenutelné
melodie z oblasti jazzu a swingu a na jejich interprety.
Hraje: Vladimír Jebas.
dubna / 21:00 / Autorské čtení
dubna / 19:00 / Jazz v 19
Hudební pásmo melodií, které nestárnou a doprovázejí
nás životem. Nejznámější skladby, písně, evergreeny
naší i světové produkce. Hraje: Vladimír Jebas.

dubna / 17:00 / Vernisáž výstavy Josky Skalníka

20.

dubna / 20:00 / Život je Šanson

23.

dubna / 20:00 / Večer šansonů a pohádek J. Préverta

24.
26.
Činoherní čtení na květen vychází k předprodeji 4. dubna 2017.
Redakce Činoherního čtení: Roman Císař, Petra Honsová, Radvan Pácl,
Vladimír Procházka. / Jazyková korektura: Andrea Hurtová. /
Foto: Ivan Prokop, Pavel Nesvadba, Pavel Kolský, archiv J. Zbořilové, Miroslav
Pokorný, archiv DS OLDstars. / Grafická úprava: Petra Tyllová.

Hudební večer pro ctitele a milovníky jazzu, swingu,
středního populáru, evergreenů, šansonů a operet.
Klavírní recitál. Hraje: Vladimír Jebas.

Večer šansonů a povídání o životě a lásce k profesi – pořad spojuje šansony Zlatky Bartoškové s povídáním se
zajímavými hosty, tentokrát fotografem Robertem Vano.
/ Vstupné 200 Kč
Francouzské šansony v podání studentů 4. ročníku
herectví Mezinárodní konzervatoře Praha a Pohádky pro
nehodné děti v podání studentů 3. ročníku.

dubna / 20:00 / Netopýři v kavárně
Setkání s živými netopýry a povídání o nich a s nimi.

dubna / 19:00 / Jazzové zastavení
Večerní setkání a zastavení s hudbou, se kterou je nám
dobře. Koncertní pásmo jazzu a swingu, evergreenů,
středního populáru, operet i šansonů. Klavírní recitál.
Hraje: Vladimír Jebas.

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

Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1
pokladna@cinoherniklub.cz,
telefon - pokladna: 211 151 877

www.cinoherniklub.cz

