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Ondřej Sokol
připravuje uvedení nové hry Martina McDonagha Kati

Premiéra
Martin Čičvák

URNA
NA PRÁZDNÉM
JEVIŠTI
(Urna na prázdnom javisku)
Čtyři šílené divadelní divy
pohřbívají na jevišti popel
svého režiséra a vracejí se
ke všem inscenacím, které
s nimi v bizarních koncepcích nazkoušel.

topadu 2016
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Překlad: Matěj Dadák
Režie: Martin Čičvák
Dramaturgie: Martin Kubran
Výprava: Tom Ciller
Hudba: Ivan Acher
Hrají: Lenka Skopalová,
Veronika Žilková,
Ivana Uhlířová
a Sára Venclovská.

„A přitom, já jsem ho nikdy nepovažovala za přitažlivýho, jako
chlapa – vlastně ani nebyl hezkej, ale když se jednou člověku
dostal do hlavy, přeskupoval tam uvnitř věci, jak se mu to hodilo.
Zvláštní dar – vleze ti do hlavy a dělá si tam, co se mu zachce,
a ty se tomu nedokážeš nijak bránit. A on si v té hlavě gruntuje,
uvaří si, zase gruntuje, a pak si jde zaplavat, no a potom si tam
jenom tak polehává, válí se tam, otevře si pivko, pokuřuje, existuje si tam jako nějakej bacil. V tvé hlavě jako doma.“
(úryvek ze hry)

ze zkoušky Urna na prázdném jevišti

ROZHOVOR

sÁRA
VENCLOVSKÁ

Ve svém hereckém životě máte možnost prožívat dvě velké
ženské role: Maryšu bratří Mrštíků (už po 3 roky v HaDivadle) a při hostování v bratislavském Divadle Aréna nyní také
Lulu Franka Wedekinda. Jak se s jejich tragickými osudy
vyrovnáváte a čím je pro vás každá z nich jiná?
Ještě mám tu čest hrát dvě životní zběsilé ženské postavy, a to
je Gerta Schnirch a Hilda Wangelová. Stejně jako Maryša a Lulu
jsou pro mě zásadní a svým vlastním způsobem mezníkové...
A tragické jsou tedy všechny, v podstatě i nyní v Činoherním
klubu zkouším tragédku. Nevím, čím to je. Přitom jsem studovala komediální herectví! Asi mi ty slzy zatím sluší víc než červený
nos a kryolan. Ale musím říct, že jsem jimi velmi ráda. Liší se
od sebe mnohým, ale prakticky jsou všechny oběťmi stejného
činitele – společnosti, jejích pravidel a předepsaných rolí, které
Foto ze zkoušky

musíme hrát. A všechny přitom touží jen po ryzosti a opravdovém citu – stejně jako my dnes. Učím se od nich, učím se z jejich
chyb, z jejich povahových kladů i záporů, a potom si to drama
tzv. netahám domů. Řekla bych jistý druh psychoterapie?
Studovala jste na brněnské JAMU klaunskou scénickou
a filmovou tvorbu. Co pro vás znamenala studia u vašeho
profesora Ctibora Turby?
Dodnes jsem šťastná, že jsem mohla být součástí tohoto studia.
Pan Turba nám předal veliký dar: dívat se na věci tzv. periferním viděním, snažit se zamyslet nad divadelním konáním nejen
textem, ale i pohybem, kresbou, filmem, maskou, širší škálou
literatury, poezie, hudby, a zkoušet najít jejich propojení a toho
využít… A i kdyby to studium byl jen „trip do říše snů“, tak to bylo
nejkrásnější období, ze kterého dodnes čerpám.
Hostujete také v Divadle Bolka Polívky. Hrajete i v tamní
inscenaci hry Ladislava Smočka Podivné odpoledne dr.
Zvonka Burkeho?
To zkoušení mě teprve čeká. Hraji tam ještě v inscenaci Mínus
dva a role v obou hrách jsem převzala. Alternuji s herečkami,
které jsou pracovně vytížené, čili konečně vidím výhodu v tom
být nezaměstnaná...
Vašimi režiséry jsou často mladí muži ze Slovenska. Jakou
s nimi máte zkušenost?
V podstatě jsem ve většině případů spolupracovala se slovenskými režiséry. Ale každý z nich je jiná obrovská osobnost.
A zkušenosti mám jedině kladné a jsem neskonale vděčná!
Obdivuji jejich práci a jsem s pokorou šťastná, že s nimi mohu
pracovat. Marián Amsler ze mě udělal činoherní herečku a hrát
v režii Martina Čičváka byl můj sen… Takže děkuji!
Do Činoherního klubu vás nyní prvně přivádí text hry, kterou
napsal režisér Martin Čičvák. Čím vás zaujala?
Je to velmi divadelní text, skvělá reflexe života divadelních div,
jejich traumat, jejich ega, jejich ironie a humoru… A zároveň
tento text obsahuje zamyšlení nad současnou evropskou situací, skrze prapůvod pojmenování věcí... To schválně tabuizuji,
abych neprozradila víc, než je třeba vědět před tím, než se lidé
přijdou podívat, poslechnout...

PŘIPRAVUJEME
Martin McDonagh

KATI
(Hangmen)
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, Ondřej Sokol.
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Ondřej Sokol přeložil a režíruje v Činoherním klubu již

čtvrtou divadelní hru Martina McDonagha. Jeho Kati byli
uvedeni poprvé v září loňského roku vlondýnském Royal
Court Theatre. Hra se odehrává v Anglii v době, kdy byl
zrušen trest smrti. A kati měli problém.

„Počátkem šedesátých let existovalo
v Anglii jisté napětí. Na jedné straně se
vynořili Beatles a současně přetrvávaly viktoriánské praktiky a popravy lidí,
někdy i nevinných. Chtěl jsem tohle
napětí prozkoumat.“
Martin McDonagh

Děkujeme za rozhovor (peh)

Hra vs. realita

Foto ze zkoušky

Ačkoliv příběh Hangmen je fikcí, hra vychází z reálných faktů:
Britský parlament schválil v roce 1965 zrušení trestu smrti
za vraždu. Za velezradu, špionáž, násilné pirátství a žhářství v královských loděnicích se ale stále mohlo popravovat.
Absolutní zákaz trestu smrti Británie přijala až v roce 1998.
Harry Wade neexistoval, postava je ale pojmenovaná podle
popravčích Stephena Wadea a Harryho Allena. Allen vedl 41
poprav, včetně poslední popravy v Británii v roce 1964. Tak jako
McDonaghův Harry nosil motýlka. Albert Pierrepoint opravdu
žil a za 33 let popravil 400 lidí. Přesto nevěřil, že má trest smrti
odstrašující funkci. Pierrepoint a několik dalších katů napsalo
memoáry. Jak Allen, tak Pierrepoint vedli vlastní hospodu.

KATI
Dana Černá

Martin Finger

Jaromír Dulava

Otmar Brancuzský
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Václav Šanda

Ondřej Malý

KATI

VladimírKratina
Kratina
Vladimír

Tomáš Jeřábek
Jeřábek
Tomáš

ŠTĚPÁNKA
FINGERHUTOVÁ
Jste studentkou posledního ročníku hudebně-dramatického oddělení Pražské konzervatoře. Co na této škole máte
ráda a s jakými pedagogy herectví se setkáváte?
Na konzervatoři mám ráda zejména komunitu mladých lidí
-studentů, a to nejen z hereckého oboru. Mám štěstí na dobré
spolužáky, společně jsme dokázali ve volném čase vymyslet
a nazkoušet autorské představení a nyní společně vytváříme
internetový seriál, který si sami točíme i stříháme. Škole vděčím
za to, že jsem se naučila zpívat a občas i tancovat jako normální člověk. Mojí oblíbenou profesorkou je Eva Vosková, která

učí umělecký přednes. Pomaturitní studium spočívá v práci
s režiséry a pedagogickým dozorem. V pátém ročníku jsme
měli K.Ivákovou, která zastávala obě funkce. S ní jsem si sedla
jak lidsky tak profesně a přála bych si jí mít na premiéře v ČK.
Co hrajete v Divadle Na Rejdišti, na vaší školní scéně?
A jaké vás čeká absolventské představení?
V Divadle na Rejdišti hraji nejraději naše autorské pohybové
představení Hanspanoptikum, které jsme si původně připravili na maturitní zkoušku z pohybu, ale díky kladným ohlasům
ho hrajeme stále. Také hraji Thomasinu ve Stoppardově hře
Arkádie a Filii v muzikálu V Římě na Place byla legrace v režii
Lumíra Olšovského. Zkoušení absolventského představení
Kazimír a Karolína se mi kryje se zkoušením v Činoherním
klubu, ale škola mi vyšla vstříc a podle několika zkoušek,
které jsem stihla navštívit, musím říct, že se mi plány režiséra
Lukáše Pečenky líbí.
Hrála jste již v několika filmech, mimo jiné také s Ondřejem Sokolem ve Dvojnících. Jeden z vašich filmů se
jmenuje Barbelo. Můžete nám ho přiblížit?
Film Dvojníci byl zatím moje největší filmová příležitost.
Hrála jsem Ondřeji Sokolovi dceru a na natáčení jsem strávila celé loňské léto – jde o letní komedii. Barbelo je naopak
drama, ve kterém jsem ztvárnila dceru Zuzany Bydžovské,
Anežku. Anežka je dítě, které má předem vybraný vzhled
a charakterové vlastnosti. Pod vlivem své starší sestry je
vmanipulovaná do chování „dokonalého dítěte“, které jí není
vlastní, a psychicky to neunese. Nebylo to jednoduché natáčení, protože jsem dojížděla několikrát týdně do Olomouce
a také některé scény byly psychicky náročné. Ale Barbelo je
ve výsledku zajímavý nekomerční snímek.
Přicházíte do Činoherního klubu, abyste hrála ve hře
Martina McDonagha Kati. Čím vás zaujala?
Když jsem se dozvěděla, že budu v Činoherním klubu zkoušet, brečela jsem a doopravdy se štípala do ruky, jestli se
mi to nezdá. Inscenace Martina McDonagha v režii Ondřeje
Sokola jsou v ČK mé nejoblíbenější a chodím na ně opakovaně. „Coolness dramatika“ jako taková je mi blízká. Každý na
konzervatoři by si přál dělat McDonagha, ale všichni pochopitelně v rámci výuky děláme Naše furianty a na moderní
dramatiku už nezbývá v učebních plánech prostor. V Katech
mě baví anglické prostředí 60. let, černý humor a „absurdní“ dialogy, které Ondřej Sokol výborně přeložil. Moje role je
protiklad toho, co jsem doposud hrála, a McDonagh umí své
postavy výborně propracovat. Zatím mám ze všeho velký
respekt a často jsem ráno před čtenou zkouškou hodně
nervózní. Ale jinak se mi v našem obsazení zkouší výborně.
Děkujeme za rozhovor (peh)

Doušky

Ve věku 88 let zemřel 16. září ve svém domově v New Yorku dramatik Edward Albee. Jeho hru Stalo se v zoo uvedl v Činoherním klubu v říjnu 1965 Jan Kačer, v listopadu 2004 měla na našem
jevišti premiéru Koza aneb Kdo je Sylvie? v režii Martina Čičváka.

Miroslav Macháček a František
Husák – Stalo se v zoo

Juraj Kukura a Emília Vášáryová
– Koza aneb Kdo je Sylvie?

Můžeme z naší planety nařízením vykázat každou vládu – zkusit to můžeme; můžeme se zbavit veškerého ovládání myšlení
uvaleného na nás zvenčí – zkusit to můžeme; přesto tady ale
zůstaneme s tou nejdrtivější cenzurou ze všech – autocenzurou
lidí neochotných (nebo příliš nejistých) podniknout ty děsivé kroky
k plnému sebeuvědomění. Připomeňme si to při Světovém dnu
divadla. Připomeňme si, že hranice divadla jsou pouze hranice,
které mu dáme... hranice, které dáme sami sobě....
Edward Albee (1998)

80. narozeniny by 11. září slavil
herec a dramatik Pavel Landovský,
člen Činoherního klubu v letech
1966-1976. Po devět roků tu hrál
Hejtmana v Gogolově Revizorovi
(v režii Jana Kačera).

S Jitkou Ježkovou a Pavlem
Kikinčukem se setkáte ve filmu
Ostravak Ostravski, režijním debutu
Davida Kočára. Ondřej Malý hraje
ve filmu Krycí jméno Holec, natočeném v česko-rakouské koprodukci v režii Franze Novotneho.
Martin Finger a Boleslav Polívka hrají v česko-slovenském filmu
Pirko režisérské dvojice Lucie Klein a Petr Klein Svoboda.
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„Strop je nahoře, podlaha je dole“ uvádí:

Vladimir Sorokin

DOSTOJEVSKIJ – TRIP
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.

„Pointa Sorokinovy koncepce spočívá v tom, že také sama
literatura vytváří silové pole, které může jedince rozdrtit –
ukazuje například zkušenost divadelní hry Dostojevskij
Untitled-6 jak
1
28.09.16
– trip, kde postavy hynou uvnitř literárního světa Fjodora
Dostojevského, v němž se ocitly po aplikaci kolektivní drogy.”
(Tomáš Glanc)
Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2016
se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
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Činoherní čtení na listopad vychází k předprodeji 4. října.
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19. září byla po prázdninové rekonstrukci znovu otevřena Činoherní kavárna.

19. září byla po prázdninové
rekonstrukci znovu otevřena
Činoherní kavárna.
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