LEDEN 2017
hraje ve hře Martina McDonagha Kati

Premiéra
Martin Čičvák

URNA
NA
PRÁZDNÉM
JEVIŠTI
Moje poslední komedie.

Režisér Martin Čičvák o své hře
„Pro mne je divadlo tématem každé inscenace, já jsem režisér
antiiluzivní a zde mohu být svobodný a nemusím se přetvařovat.
Ono se to tak pěkně řekne, že je to ze života čtyř hereček, ale
ono to tam vůbec není. Nakonec ten jejich konflikt a téma, které
se má přes ně přenést, je o podstatě vášně a nějakého velkého
smutku, který tvoří drama.“

„Režisér je symbolická postava muže, který byl v jistém smyslu i jejich autorem jako jevištních postav. Autorem od Eurípida,
Sofokla, Brechta, přes Čechova. V tom textu se říká, že si stavíme obrovské pozlacené domy, abychom se chodili dívat na trpící
ženy. To je masochismus našeho živočišného druhu – dívat se
na trpící ženu v tom velkém portálu.“

ROZHOVOR
IVANA UHLÍŘOVÁ

Kouzla se scénou zde výlučně zastupují dialogy. A ty jsou
napsané brilantně (…) Trojice hereček je skvěle nakombinovaná, Skopalová hraje ironicky jízlivou harcovnici, Žilková lehce
zklamanou naivku, Uhlířová pak talentované pometlo, které
„ještě nemělo třicet“. Doplňuje je dále Sára Venclovská líčící se
u zrcadla jako „sopránek“, vůči níž se zbylé tři vymezují.
V Činoherním klubu uvedli dílo, jež odkazuje k nejlepším letům
zdejší scény. V době vzniku pronesl Leoš Suchařípa větu, že
Činoherní klub byl založen jako „divadlo herců, které inspirovali režiséři“. K Čičvákovu aktuálnímu kusu to sedí dokonale,
formou i obsahem.
Tomáš Šťástka, Idnes.cz

Milá Ivano, tahle báječná fotografie ze hry Samuela Becketta
„Konec hry“ zachytila Vaše první herecké „skutky“: tehdy si
Vás z ostravské konzervatoře do své inscenace v Divadle
Petra Bezruče vybral pan režisér Josef Janík. Co pro Vás
a Vaši hereckou cestu setkání s ním a jeho tvorbou znamená?
Pan Janík mi dal tu nejzákladnější, tolik vzácnou výbavu – a to
myšlení. Přemýšlet v situaci, z čeho vzniká a kam vede, co
znamená čas na jevišti, pauza… Můžeme to nazvat intelekt, ten
který propojuje rácio s emocí, chcete-li – srdce. Můžeme tomu
říkat výchozí bod, vědomí rovnováhy, jak moc se odchylovat
a kudy se vracet… a v tom všem je zahrnuta celá řada věcí.
A byly by to pořád ty základní. Základní – nejcennější.

Vidíte, takhle by člověk pořád psal a nebyl by u konce… co
všechno pro mě znamená. Obrovské štěstí ho potkat, o to víc
na samém počátku, o to víc obrovská tíha jít tak, jak vás to učil.
Jednou v noci jsem mu zavolala, že „mi zkazil celý život. To,
co mě učil, nikde není“. A přesto vím, že ten čas, kdy jsem ho
potkala, nade mnou někdo bděl.
„Ivano, mám zvednutý prst,“ vždycky říkal. A já vím, že pořád
má. A je to mnohdy jediná moje útěcha.
Od roku 2003 do roku 2012 jste hrála v Divadle Komedie
– v souboru Pražského komorního divadla s uměleckým
vedením Dušana D. Pařízka a Davida Jařaba. Podílela jste
se na šestadvaceti inscenacích. Jak vzpomínáte na své
angažmá v „Komedii“? Čeho si nejvíc vážíte?
Osm let života. V seskupení byť velmi rozdílném, přesto tak
pevně sevřeném. Zvláštní druh symbiózy, s podobným vkusem
a náhledem, vzácná samozřejmost, která už není.
Před dvěma lety jste poprvé hrála v curyšském Schauspielhausu v německém jazyce a s německými kolegy.
Kamila Polívková tam tehdy pohostinsky režírovala hru
Darji Stocker. Poté Vás Dušan Pařízek přizval do německého Theater Bremen, kde připravoval inscenaci „Kauza
Švejk / Der Fall Švejk“, která měla premiéru na festivalu
Wiener Festwochen. Nyní hrajete v mnichovském divadle
Münchner Kammerspiele v dramatizaci Dostojevského
Hráče v režii Christophera
Rüpinga. V čem dle Vaší
zkušenosti funguje divadlo v německy mluvících
zemích jinak než naše?
Už jenom jaký je to jazyk!
… Rytmus, důraz, stavba
věty… Přesně mířené šípy.
Jako jeden z prostředků
herce – a mocný nástroj.
Čeština se spoustou otevřených vokálů takový fokus
na jevišti nemá. A potom
ještě disciplína, přesnost,
připravenost. Což je posouvá někam dál.
Do pár vět zformulováno,
obecně řečeno.
Na jevišti Činoherního
klubu hrajete už ve druhé
inscenaci.
Jak se tu cítíte?
Dobře. Komorní prostor.
Drobná práce, dětská hra.
A lidé, se kterými se postupně seznamuju.
Děkujeme za rozhovor (peh)

Premiéra
Martin
McDonagh

KATI
(Hangmen)

Dnes byl zrušen trest smrti. Co my sakra teď budeme dělat?!
Překlad a režie: Ondřej Sokol
Scéna: Adam Pitra
Kostýmy: Kateřina Štefková
Hudba: Milan Pastyřík
Hrají: Martin Finger, Dana
Černá, Štěpánka Fingerhutová,
Ondřej Malý, Jaromír Dulava,
Vladimír Kratina, Otmar Brancuzský, Václav Šanda, Tomáš
Jeřábek, Dalibor Gondík, Alois
Švehlík, Ondřej Sokol a další.
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ROZHOVOR
ALOIS ŠVEHLÍK

Člen činohry Národního divadla v Praze

Milý Lojzo, kdybych měl vyjmenovat divadla, v nichž jsi
mimo mateřské Národní divadlo během let hrál či hraješ,
byla by jich úctyhodná řada. Podle čeho zejména se pro
hostování rozhoduješ?
Nemyslím si, že by těch divadel bylo hodně, ale prosím. Zábradlí, Komedie, Studio Hrdinů, NoD. Mimo Prahu: Most, Pardubice,
Liberec. Rozhodovalo: práce s Janem Nebeským, krásné texty
a herecké možnosti, např. Tabori – Kanibalové, Jandl – Z cizoty
a Humanisti.
V Katech se objevíš v důležité roli, nicméně v sedmém,
závěrečném obrazu. Řada herců by podle všeho zvažovala,
zda by takovou „nevděčnou“ roli přijala. Měl jsi sám nějaké
pochybnosti?
Ta role není nevděčná, ale je těžká v tom, že je na konci a je to
jeden výstup. Bylo by dobrý to neprošvihnout, že ano. A nezvažoval jsem a pochybnosti jsem taky neměl. Ty mám pořád
o sobě. S radostí jsem nabídku přijal. Činoherák jsem měl
a mám rád od jeho začátku.

Kromě divadla hraješ ve filmech, v televizi, spolupracuješ
s rozhlasem, dabuješ. Je nějaké médium, které tě zvlášť
něčím těší a obohacuje?
Každá ta práce může těšit a obohacovat. Samozřejmě, někdy
hodně a někdy méně. V poslední době mě velmi těšila a obohatila práce s režisérem Markem Najbrtem v televizi na snímku Já,
Mattoni.
Dostal jsi několik ocenění za filmový dabing, naposledy
v roce 2014 Cenu Františka Filipovského za celoživotní
mistrovství v dabingu. Jaký je vlastně tvůj názor na dabing
filmu?
Jen jsem ty ceny dostal a už mě do dabingu nikdo neobsazuje. Můj názor a vztah k dabingu je kladný, jak říkali komunisti.
A mělo by se to dělat, jako všecko, pořádně. A nemyslím si, že
by to byla tvůrčí umělecká disciplína.
Na divadelní prkna jsi poprvé vstoupil v roce 1962 jako třiadvacetiletý mladík v západočeských Klatovech. Za dlouhá
leta jsi podstoupil mnohá harcování po českých a moravských divadlech a hrál jsi drahně rolí, nemluvě o výše
zmíněných aktivitách. Jevíš se jako laskavý gentleman,
který nikam moc nespěchá, nejsi ale přece jen workoholik?
Milý Romane, zmínil jsi Klatovy. Díky, miluju je do dneška. Docela náhodou máme blízko chalupu. Laskavý gentleman, no to až
řeknu doma. Workoholik, to ne, spíš to mám vyvážený.
Děkujeme za rozhovor (rc)

Doušky
Výstavu Josky Skalníka sny / situace / hry
pořádá do 30.12. Městské divadlo Kolín.

Stanislav Zindulka
získal cenu Zlatá
rafička na IX. ročníku mezinárodního
filmového festivalu
pro děti a mládež
JUNIORFEST.
U příležitosti nedožitých 85. narozenin režiséra Evalda Schorma uspořádalo Ponrepo
– Kino Národního filmového archivu přehlídku jeho filmového díla nazvanou Svědomí
a odvaha. V programu byla otištěna i vzpomínka Ladislava Smočka: „To první vůbec,
co jsem od Evalda viděl, byl filmový černobílý
dokument Zrcadlení. Mám za to, že právě
toto rané dílo Evalda velmi vystihuje. Dopřál
nám v něm pohled na lidi, které život veze na konečnou, a ta je již na
dohled. Byla to od Evalda neskutečná odvaha pohledět do epicentra zániku člověka, kam se většina z nás dívat nechce, neb nechce
vidět, ba ani zahlédnout svoji budoucnost; chce se dívat jinam.
Evald nám dopřál pohled na lidi v okamžiku, kdy vlak jejich života
již zastavuje a je slyšet skřípot kol, ale řada odsouzených dojemně a zoufale vymáhá na neviditelném průvodčím naději, že vlak
ještě přeci jenom nekončí (viďte, že vlak ještě pojede přece jenom
aspoň kousek dál, viďte, že ano!). Jemná rozkoš z muk marné
naděje může přinést závan jakési výsměšné krutosti, závan rozkoše těch, co v tom ještě nesedí. Ale ne, je to jen nemilosrdná pravda,
ve skutečnosti podaná milosrdně, neboť
stébla jsou na dosah.“
Film Zrcadlení byl
v Činoherním klubu
součástí večerů, kdy
byla na programu hra
E. Albeeho Stalo se
v zoo (režie J. Kačer,
premiéra 1965).

Boleslav Polívka, Nina Divíšková, Zuzana Norisová, Simona
Babčáková, Zuzana Stavná a Petra Horváthová hrají ve filmu
Tomáše Svobody Manžel na hodinu. Ve filmu Julia Ševčíka Masaryk
hraje Emília Vášáryová.

ÚRYVEK ZE HRY
JOSEF
ŠTOLBA
VODNÍ
DRUŽSTVO
(1886)

Rachota

Když vidím v něčem prospěch našeho
města, tu nepovolím, dokud všeho
nedosáhnu. Nemůžete si však
představiti, jakých překážek jest
mi vždy překonati, jakých bojů
podstoupiti. Lidé se tu pletou do
věcí, do kterých jim nic není.
A teď k věci. Moje louka a Červenkova louka leží proti sobě, jsouce
děleny jen naší klikatou říčkou.
Víte, říčka mezi námi je náramně
klikatá, a když se musí zarovnati,
tož bych rád, abyste ji zarovnal
tak, aby ty kusy od Červenky
připadly mně.

Cirkl

Milý pane starosto, zde rozhoduje
spád. Kde bude spád nejlepší, tam
musí být nové řečiště.

Rachota

Dovolte, a co když se tím ubere mně.

Cirkl

Nebylo by jiné pomoci.

Rachota

Tak, a to by bylo hezké vodní
družstvo! A vy myslíte, že bych
takovou špatnou, nemravnou věc
podporoval? Celé město bych
pobouřil, abych to přivedl vniveč.
(vytahuje peněženku)

Cirkl

Ale pane starosto, záleží-li vám na
tom tak mnoho, nuž tedy si uděláme
spád tam, kde ho budeme potřebovati.
Od čeho pak jsme inženýři?
Libor Fára a Josef Topol

Program na prosinec
Neděle 22. ledna 2017 / 18:00

soubor KUK-u-řice

„ČERNOŠSKÝ PÁN BŮH“
Příběhy, které s neopakovatelným humorem zachycují
události od stvoření světa... přes potopu... až k příběhům
židovských králů... tak, jak si je představovali američtí černoši.
Autor předlohy: Roark Bradford (Černošský Pán Bůh a páni
Izraeliti) / Překlad: Josef Mach / Režie: Ivana Sobková / Scénář
a scénografie: Ivana Sobková a soubor / Hudba: černošské
spirituály (vlastní texty); od 2016 původní hudba Jany Štrbové
/ Choreografie: soubor / Hrají: Františka Bakošová, Karolína
Beranová, Apolena Foltýnová, Michael Magera, Robin Plitz,
Amálie Nováková, Zuzana Sobková, Hynek Tajovský, Hana
Vítová, Jakub Zeman.

11. prosince / 14:00
Divadlo pro děti, dílny:
Stříbrná adventní neděle v Činoherní kavárně
Speciální vánoční rodinný program pro děti
od 3 let (Studio DAMÚZA: pohádka divadla KAKÁ
„Vánoční příběh“ a výtvarné a kreativní dílny)
15. prosince / 21:00
Koncert: Galantní Jelen (rock‘n‘roll, blues)
17. prosince / 21:00
Koncert: Zlatka Bartošková (šanson, jazz)
18. prosince / 19:30
Storytelling: Vypravěčský jukebox a příběhový
vánoční večírek
Více informací: facebook.com/cinohernikavarna

„ ZE ŽIVOTA HERCŮ...
aneb HERCI NEBO HMYZ?“

Téma: Umění je svoboda a hranicí svobody je odvaha.

Divadelní režie: Ivana Sobková / Filmová režie: Adam Kratochvíl
/ Hrají: Hynek Tajovský, Vendelín Urban (skupina KUKzpátky,
17-19 let). Filmové dotáčky: Adam Kratochvíl (skupina KUK!).

Neděle 29. ledna 2017 / 19:30

DS Scéna Kralupy

Tracy Letts /
ZABIJÁK JOE
Je to realita naší doby. Zkrátka taková normální rodinka.
Překlad: Jiří Josek / Režie: Michaela Kuptíková / Hrají: Petr
Čechlovský, Stanislav Kučera, Helena Plicková, Magdaléna
Čechlovská, Petr Špička.
Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2017
se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
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Tak ještě jednou - dobrou chuť!

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

www.cinoherniklub.cz

