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Martin Čičvák:

KUKURA

JEHO ŽIVOT
AKO HO PREŽIL
ČIČVÁK
„Ak ste sa niečím nakazili, tak samotným divadlom. Pretože od
divadla začínate svoje prvé úvahy o každej role – zaujíma vás
priestor, dokonca priestorové animozity, vzrušujúca daná okolnosť – nebaví vás divadlo, ktoré sa odohráva na gauči medzi
kulisami, verne pripomínajúcimi nejaký byt, takéto divadlo by
vás k smrti nudilo, do takéhoto projektu by ste nikdy nešli a dovolím si tvrdiť, že to máme spoločné,“ – hovoril som mu. „A keď
vidíte pred sebou ten svet, ktorý ste si dovtedy nedokázali predstaviť, pretože na divadle vás najviac fascinuje to, že pred nás
môže postaviť ešte neexistujúce, zlúčiť nezlučiteľné, pretože
divadlo je krajina, ktorá sa ešte nestala - keď to zrazu uvidíte, teda v konečnom dôsledku vlastne objavíte, začnete hľadať
výraz, ktorým človeka tohto nového univerza s vlastnými fyzikálnymi zákonmi máte realizovať. Áno, ak ste sa pýtali na to, či
ste sa nakazili formálnosťou,“ – pokračoval som – „tak na sto
percent. Ale neexistuje forma bez obsahu, obsah bez formy, sú
nerozlučiteľné - sú jedným. Pretože javisko je metafora a všetko
na javisku realizuje tú metaforu, stáva sa ňou a človek je časom
tej metafory, on je tou najdôležitejšou dimenziou, pretože človek
na javisku je nič menšie ako čas. A spoločné máme aj to, že sa
nám nechce opakovať, ukazovať to isté, čo už sme kdesi, v inej
hre, v inom univerze objavili, respektíve ukázali, pretože sa
nám nechce opakovať to myslenie, ktoré sme na to objavovanie vynaložili, považujeme ho za staré, aj napriek tomu, že sa
pokojne mohlo odohrať včera. Vzrušuje vás iba nové myslenie,
ešte nesformulované myslenie, ktoré sa postupne začína vymaňovať zo svojho predrečového štádia, pretože ešte nebolo objavených dostatok slov, ktoré by pomohli uskutočniť tento novučičký diskurz, a to vás animálne priťahuje. Priťahuje vás hodiť
sa strmhlav do nepoznaného, pretože ste Peter Pan,“ – povedal
som mu, a pokračoval som: „Ale keď sa nadchnete pre novú
časopriestorovú organizáciu, pre svet, ktorý má vlastné etické
aj estetické normy, pre nový druh gravitácie, keď objavíte, čoho
vlastne máte byť na javisku súčasťou, existujete v absolútnej
autenticite – snažíte sa stavať situácie, koexistovať s partnerom,
klásť im prekážky, aby aj oni mohli existovať v rovnako intenzívnej autenticite, robíte všetko preto, aby vaša existencia vo
svete, ktorý sa vám umožňuje na javisku, bola čo najorganickejšia, vlastne najľudskejšia. Nenesiete sa na vlne psychorealizmu,
ale produkujete psychológiu, pretože aj svet, ktorého ste práve
súčasťou sa musel najprv sám vyprodukovať, musel sa naro-

diť v obrovských bolestiach, keďže sa rodil proti Prírode, ako
jej obrovský konkurent, aj vy sa ako tvorca vmýšľate do nových
daných okolností, do novej teritoriality a produkujete nového
človeka v konkurencii s Prírodou, čo so sebou nesie niekedy
aj riziká, pretože vždy je to vabank. Robili ste s tými najlepšími
režisérmi, pohybovali ste sa v tých najlepších divadlách, a videli
ste to najprogresívnejšie, čo sa vo svete divadla udialo, pretože
sa to dialo (v podstate aj stále deje) v nemecky hovoriacej oblasti. Nemecké divadlo ovplyvnilo celý divadelný svet od New Yorku
až po Vilnius, za zvláštnych okolností sa jeho vplyv Bratislave
vyhol, a preto ste tu. A preto tu ja s Vami sedím, a preto s Vami
chcem skúšať a tráviť s Vami čas. A áno – prišli ste nakazený,
nakazený nevyliečiteľným vírom, a týmto vírom nakazujete aj
svoje okolie, ak je to okolie ochotné prijať tento smrteľný vírus,
pretože existujú aj ľudia, ktorí sú voči nemu rezistentní, dokonca
väčšina populácie je voči tomuto víru rezistentná a ten vírus sa
volá myslieť inak a kto sa ním nakazí, toho odsúdi na večné čudovanie sa, na večné nevychádzanie z údivu - veď uznajte sám,
koľko blbostí sme už v tejto kancelárii počuli od našich hereckých kolegov a neprestávajú nás prekvapovať. Pretože máte
dar nazrieť udalosť z perspektívy, ktorú všetci ostatní opomenuli, nikto si ju nevšimol, nikto ten uhol nevidel, aj napriek tomu,
že trávil hodiny na tom, že udalosť obracal zo všetkých strán
ako Rubikovu kocku, vy dokážete vždy nájsť novú perspektívu,
čím veciam dávate nový začiatok. A nič nie je dôležitejšie, ako
nový začiatok – platforma, na ktorej sa dá pevne stáť, je stabilná
a sebavedomá, ale nikto na nej ešte nestál, pretože si ju nikto
pred tým nevšimol – ako keď pri preplnenom jazere vysekáte
trochu vysokej buriny a objavíte prázdnu a izolovanú pláž.“
(Knihu ve slovenštině i češtině vydalo bratislavské Vydavateľstvo Dixit v roce 2015)

D

rahý Roman,
Potešil ma veľmi Tvoj telefonát – osud zvláštne zariadil, že sme
sa dlho nestretli pri práci, nuž ostáva len dúfať, že „věci příští nás
teprve čekají“, budem sa tešiť. Poprosil si ma, aby som napísal
do Čtení niečo o Psaní. Konkrétne o mojom Psaní. Predpokladám, že vieš, že psát o Psaní nemusí byť vôbec čtivé – s týmto
rizikom sa teda do toho teraz púšťam, okrem toho u mňa Psaní
nevychádza z bytostnej a bolestnej potreby sebavyjadrenia – tej
mám dostatok pri režijnej práci a pri úpravách textov, ktoré vždy
potrebujú nejaký autorský zásah, aby sa vec tak nejak priblížila kontextu, konceptu, alebo kolektívu. Takže cudzí text vždy
prechádza mojimi útrobami natoľko, že ho v konečnom dôsledku
považujem tak trochu za svoj – nuž poznám ho zľava doprava,
ovládam jeho slabiny, tajomstvá, vady, prešľapy – my predsa
dôkladne ovládame odlíčenú, starnúcu tvár textu a určite so
mnou budeš súhlasiť, že je vždy ideálne nanášať naň čo najmenej make-upu. Niekedy sa však prihodí, že k štartujúcej téze
(k dramaturgickému východisku) nenájdeme text, alebo nájdený
text nie je z nejakých dôvodov vhodné, alebo možné inscenovať.
Potom je nutné situáciu obísť, použiť „lest k prosazování pravdy“
a vec jednoducho napísať. Iste sa pamätáš, ako som bol strašne
nešťastný pri obsadzovaní Fausta v SND, kedy sa pokúšali herci
vtesnať skúšanie tohoto základného diela dramatickej spisby
medzi svoje natáčacie dni v slovenských seriáloch. Vytočilo ma
to do nepríčetnosti a tak som začal písať hru Kukura. Aby som
očistil krátkozrakosť svojich hereckých kolegov, aby som obhájil
všetkých v kultúre činných, ktorý platia hypotéky a živia rodiny, alebo len túžia po chvíli prchavej slávy, po mediálnej moci
(s ktorou si v konečnom dôsledku nevedia poradiť) a my dvaja
sme na naše javisko nakoniec okľukou dostali bernhardovský
hnev, po ktorom sme dlhé roky túžili. Určite sa pamätáš, ako
nám vtedy kritická obec spílala, že to je vlastne Bernhard – bože
môj, aký prenikavý postreh, aké duchaplné odhalenie z do očí
bijúceho faktu! Nikto si nepoložil otázku, prečo sme ho exhumovali. Na základe tejto hry som dostal od vydavateľstva ponuku
napísať o Jurajovi biografiu – zadaním som si nebol istý, nie som
práve človek, ktorý sa pietne chová k faktom a nemám ten druh
trpezlivosti, ktorý potrebuje reštaurátor na minuciózne poskladanie puzzle niečieho života. Ale Juraj súhlasil, že to bude román,
že teda budem môcť slobodne snívať a ja som sa teda (za ten
honorár) pustil do nazerania jednotlivých situácií jeho života
metódou Svätého Františka z Assisi – čiže metódou vedenia
všetkých zmyslov, aby som si vizualizoval všetko do filmového detailu a ten potom mohol opísať. Uvedomil som si, že pri
réžii robíš vpodstate to isté, ale potom sa snažíš o čo najväčšiu
abstrakciu – pretože javisková metafora musí obsahovať viac
ako realistický detail (je to predsa metafora) – musí pracovať
s asociatívnym myslením publika, priestor javiska na seba
naberá v čase nové významy, preto abstrahovanie do esenciálnej metafory, ktorá v súčinnosti s hercom ožíva do plnokrvných
a bohatých obrazov. V Psaní románu to robíš opačne – bazíruješ na realistickom detaile, z nich sa potom poskladá symbolická štruktúra veci – je to úžasne vzrušujúca práca, ktorú človek

vydrží robiť maximálne tri hodiny denne (3, max. 4 normostrany)
a, určite to poznáš, termín odovzdania sa blíži, potom preloží a
znova prekladá a Ty vlastne nevieš, kedy a ako skončiť, až sa to
jedného dňa z ničoho nič stane a Ty vieš, že aj napriek tomu, že
si včera nahlásil vydavateľstvu, že ešte potrebuješ ďalší mesiac,
si práve napísal poslednú vetu a poslednú bodku. To je na Psaní
to najúžasnejšie – generuje sa samé, vedie sa samé, má svoj
vlastný čas, svoj zámer. Pretečie Tebou a Ty mu len nesmieš
brániť. Uzavrie sa bez Tvojho rozhodnutia – jedného dňa povedalo všetko a Tvoje telo nechá vydýchnuť. Asi pred rokom som
mal strašnú chrípku – nevedel som sa jej zbaviť viac ako mesiac
– po každej skúške v divadle som sa musel vracať do postele,
potiť sa a bol som presvedčený, že nastal môj deň. Počas tej
hroznej chrípky som písal Urnu. A tiež sem – tam rád napíšem
nejaký dopis. Nič viac. Pekný deň.
S úctou Martin Čičvák

Matěj Dadák:
HOROWITZ

Byt jsem našel okamžitě, podle vytištěné jmenovky. Otevřel jsem
tašku, nasadil si bílé plátěné rukavičky, jaké se nosí do tanečních,
a vytáhl kouzelné želízko a šermířskou kuklu. Kouzelné želízko
je šikovná věcička, nikterak nadpřirozená, je-li člověk zručný,
otevře jím jakýkoliv zámek. Kukla zase dokonale kryje naši tvář,
nechceme-li, aby nás ten, jehož jdeme navštívit, poznal. Dveře
byly jen přibouchnuty, měl jsem štěstí. Očistil jsem si měkké
podrážky černých bot a potichu vešel do bytu. Překvapil mě
obraz pitoreskní jako z nějaké barokní vitráže. Chvilku jsem se
u zrcadla zastavil a uznale pokyvoval hlavou. Po formální stránce to bylo bezchybné. Monumentální včelař, rychlejší než síly
zla, kterým jde dát poslední varování, aby nechaly svěřený roj
na pokoji. Prošel jsem byt, aniž bych způsobil sebemenší hluk.
Ne, tady se nemusí nikdo zouvat. Chaos, marná existence,
žádná budoucnost. Do ložnice jsem šel najisto. Nevzbudil se,
ležel tam napůl odkopaný, s obličejem oteklým nejspíš bezdůvodným ponocováním. Postavil jsem se do čela lůžka a čekal,
až se z hrůzného snu probudí do ještě děsivější reality. Zalapal po dechu a paralyzován na mě hleděl! Naznačil jsem
zdviženým prstem, ať je zticha. Kýval hlavou, celý se zpotil
a jektal zuby. Otevřel jsem sportovní tašku a vytáhl baseballovou pálku. Začal křičet, ale hned přestal, protože jsem
mu to opět poručil vztyčeným ukazovákem. Klidně jsem se
k němu otočil zády, nezmohl se na nic. Probíral jsem se jeho
výběrem hudby, nic se nehodilo pro tuto příležitost, otevřel
jsem tedy znovu svou sportovní tašku a vyndal vlastní kopii
disku s nahrávkou Paganiniho houslového koncertu. Posadil
jsem se na pelest jeho postele a poslouchal. Pozoroval jsem,
jestli setkání s výplodem geniality nějak promění jeho sterilně nejapný výraz. On však působil zmateně, pokoušel jsem

si představit, jak tu hudbu svým zanedbaným mozkem vnímá.
Nešlo to, tóny mu splývaly. Ani na pasáž, kdy hlavní motiv vrcholí, nezareagoval. Dal jsem se tedy do díla. Nevím, jestli to byla
plazmová nebo LCD televize, každopádně stačilo jedno ťuknutí
a obrazovka se rozskočila jako zrcadlo zlé královny. Na monitoru počítače běžel jakýsi prostoduchý spořič, ale jen do té doby,

než jsem monitor, počítač i veškeré příslušenství rozbil
na kousíčky. Všechno skleněné, křehké, kromě oken
a jeho lebky jsem svědomitě zničil. Málem jsem atakoval
i drahou hifi soustavu, ale to bychom přišli o hudební
doprovod, v poslední chvíli jsem si to rozmyslel, evidentně se mu ulevilo. Naznačil jsem mu, ať mě následuje do
ostatních místností, a postupně jsem zdemoloval všechno, co zdemolovat šlo. Nakonec jsme se vrátili zpátky
do ložnice, všimnul jsem si, že jeho mobilní telefon nějakým zázrakem zůstal pod polštářem, otevřel jsem tedy
okno a mrštil jím na parkoviště před domem. Hudba už
dohrávala a já jsem teprve teď nad sebou zaregistroval
skleněnou svítící kouli. Úder jsem vedl v kontrapunktu
s posledním tónem věty. Vytáhnul jsem disk z přehrávače a komponent po komponentu rozšmelcoval i hifi
sestavu. Reproduktory jsem položil membránami nahoru a ty basové proskočil, výškové kaloty jsem propíchal
čínskými hůlkami, co mi donesl z kuchyně. Nechápavě
na to zíral, musím říct, že pohled na něj byl snesitelnější s Paganiniho podkresem než bez něj. Původně jsem
myslel, že budu k němu mít dlouhou řeč. Nejspíš to taky
předpokládal. Já už jsem ale neměl moc co dodat. Řekl
jsem jen:
„Z věty, kterou jsem právě načal, se stane souvětí jen za
předpokladu, že nakoupíš další nábytek a spotřebiče.
Udělej to, a těš se na mě! Jednou jsem usnul v tramvaji,
řidič mě surově probudil a vyhodil z vozu. Bylo to na
konečné. Počkal jsem na smyčce, na zastávce druhým
směrem. Stoupnul jsem si za něj a oznámil mu, že mu
teď budu po celý zbytek jeho směny škodit. Stál jsem,
mluvil na něj a pozoroval, jak se v kabince potí. Vydržel
to šest zastávek. Chápu, nerozumíš, proč zrovna ty. Víš
proč! Zapoj hlavu!“
(Knihu vydalo nakladatelství Gasset v roce 2010)

T

y chvíle, kdy je člověk schopen ignorovat řev
vlastního děcka a přemlouvá vteřinovou ručičku, aby
na chvilku spočinula a oddálila sebedůležitější povinnost. Ty minuty, kdy diktující mozek je tisíckrát rychlejší než unavené prsty na klávesnici. Ty hodiny zírání
do prázdné obrazovky. Ty dny, kdy člověk raději vrtá
díry pro poličku, a pak pro další a pak jede dobrovolně
do Kauflandu, než aby se k té obrazovce vrátil. Ty
měsíce, které člověk trpělivě pročeká, než si rozhodovač přečte další verzi. Ty roky čekání, než šéf rozhodovačova šéfa konečně učiní rozhodnutí - jeho asistentka dýchne razítko. Ten zázrak držet v ruce první
výtisk knihy, nebo stát ve filmové dekoraci vlastního
příběhu. Ta úleva odezírat z tváře čtenáře, kterého si
člověk váží, že přesně chápe. Ta konstantní jistota,
že to ale vůbec nic neznamená! (Přes) tohle všechno
(to) však stojí za to!
Matěj Dadák

Nela Boudová:
O VÍLE VONĚNCE
„To je legrační, ta lahvička s tou modrou tinkturou… a co je
tohle?“ sedla si na vysoušeč inkoustu, který se kolébal sem
a tam. Přebíhala z jedné strany na druhou a houpala se. Pak
přelétla na pero, zapíchnuté v druhé lahvičce. „Prundo, já budu
spát tady,“ řekla a slétla z pera do podlouhlého důlku, který
byl vydlabán v mramoru právě na pero. „Vidíš, přesně sem se
uložím.“
„Dobrá, já si lehnu do té bačkory, která se válí pod postelí. Že se
ti chce spát na tvrdém,“ divil se Prunda.
„Pálí mě křídla od dlouhého letu a ten černý kámen krásně
chladí,“ pochvalovala si Voněnka psací soupravu. Pak zívla,
vzpomněla si na domov a usnula. Prunda pozoroval stíny na
dřevěném stropě. Měl chuť na svůj šípkový nápoj a se slinami
v sosáčku upadl do tvrdého spánku.

(Knihu vydalo nakladatelství XYZ v roce 2010)

V

yšly mi dva kousky, to ze mě autora úplně nedělá. Tvořila
jsem z přetlaku. Jako žena obklopena syny a jejich otcem jsem
hledala ženský svět, a to se odrazilo v mých dětských knihách.
Jsou jasně pro holky.
Ta první „Eliška a Korálníčci“ je z části z mého dětství, obohacena o fantazii, ve které jsem v dětství žila. Do osmi let jsem žila
s babičkou a můj svět byla vesnice, zahrada, zvířata. S dětmi
jsem si nehrála a žila se svými vymyšlenými postavami.
Druhá „O víle Voněnce“ vznikla v Anglii, když mi tragicky zemřela teta. Je o anglických vílách (to jsou ty, co mají křídla) a o sesterské lásce.
Oba příběhy přišly ke mně a napsány byly skrze mě. Chodily
by častěji, ale musela bych sedět a poslouchat, ale stále ještě
vítězí divadlo a život sám. Jednou ale budu sedět s tužkou v ruce,
špicovat uši a nenechám proklouznout žádný příběh. Budou
plné fantazie, barev a lásky. A určitě je bude ilustrovat opět
Honza Janák, rekvizitář Činoherního klubu.
Nela Boudová

Jan Janák:

FRT

(Vydal Ondra Kárník v roce 2011)

Nesnáším pohled
na prázdný papír.
Jan Janák

Irena Fuchsová:
MŮJ ŽIVOT
S KAMILEM
Říkala jsem si, až budu v důchodu, koupím si fotoaparát a začnu
fotit. Jenomže odchodem do důchodu se pro mě pracovně nic nezměnilo, a tak můj sen zůstal spát.
Když jsem v roce 2012 vstoupila na facebook, sen spal stále.
A pak, v roce 2014, vznikla na
facebooku skupina, Máme rádi
Kolín – MRK, já se k ní přidala,
obdivovala jsem staré i současné fotografie Kolína a můj sen se
probudil. Když se blížily Vánoce,
přála jsem si fotoaparát. Ježíšek
mě nezklamal a já se stala poprvé
v životě majitelkou fotoaparátu,
do kterého jsem se tak zamilovala, že se z něho už druhý den, stal
Kamil.
Začali jsme dávat na facebook a na MRK, naše fotky a já je
doprovázela komentáři. Kamil jel se mnou do Činoherního
klubu. Kamil žárlí na Ondřeje Sokola, nechtěl ho vyfotit, ale
nakonec si dal říct. Byla jsem na besedě a zapomněla jsem, že
mám Kamila v tašce.
Přátelé na facebooku si na Kamila brzy zvykli, a když se nám
nějaká fotografie povedla, Kamila chválili. Jednou se kolem
něho na MRK, strhla debata.
„To je dobře, že byl Kamil v divadle s tebou, Irenko!“ „Kamile, už
ti některý herec vynadal, že ho fotíš?“ „Kamile, cos to vyfotil? To
tě Irena nechala?!“
A do toho se ozval Josef, nový člen MRK, neznalý situace.
„A dost, sakra! Kdo to je, ten Kamil?!“ Všichni se na něho sesypali a milý Josef okamžitě věděl, KDO je Kamil...
Uběhl rok mého života s Kamilem. Opět byly Vánoce. Relaxovala
jsem na facebooku a pak to přišlo. Založím Kamilovi facebook!
Moje fantazie mě nezklamala. Kamil začal žít.
Víte, že jeden lidský rok je totéž, co je patnáct let u fotoaparátů?
A protože se Kamil narodil 24. 12. 2014, bylo mu právě patnáct!
Správný puberťák! Našla jsem půl roku staré fotografie z obchodu s pracovními oděvy, kde mě vyfotografovala paní prodavačka
u figuríny hezkého manekýna v pracovní kombinéze a já tehdy
na facebook napsala, že tenhle hezký manekýn, je můj Kamil!
A tak se z Kamila – manekýna, stal na Vánoce 2015, Kamil
Fuchs. Založila jsem mu e-mail, facebook a Kamil zažádal
o přijetí do skupiny, Máme rádi Kolín. Obratem byl přijat, hrdě

se na MRK producíroval a všichni jsme se bavili reakcí fotografa
Milana N. Nováka, který, když tam Kamila objevil, v šoku napsal:
„Ty voe, já se picnu! Von je tady i Kamil?!“
Kamil má hodně přátel, kteří jsou i mými přáteli. Například kolínský starosta, oba místostarostové, ředitel knihovny i ředitel kina.
A protože má rád ženy, byl šťastný, když ho o přátelství požádala Nela Boudová, která se mě den před tím zeptala, Ireno, ten
Kamil Fuchs, jak o něm píšeš na facebooku, kdo to je?
Vyndala jsem Kamila z tašky a Nela se rozesmála...
Muži Kamila tolerují a ženy mi ho rozmazlují! Kamil je doslova
jejich miláčkem. Rád si s nimi píše a zásadně neřeší, kolik jim
je let.
„Kamilku, tobě to sluší,“ pochválila ho Jaroslava, moje kamarádka, když jsem na facebook dala novou fotografii Kamila - manekýna.
„Děkuju ti, Jaruško! Ty seš taky moc krásná holčička,“ odpověděl jí Kamil, a Jaruška mu poslala smajlíka.
„Kamilku, jaká já jsem krásná holčička? Bude mi sedmdesát!“
Ale Kamil se nedal. „To nevadí! Seš moc krásná holčička, protože mě chválíš!“
Když na něho někdy nadávám, okamžitě mě napomene několik
jeho ctitelek. Jana, se kterou se známe z facebooku, se na mě
včera zlobila nejvíc. Kamilek je prý hodný kluk a nemyslí to tak!
Kamil souhlasil a napsal Janě, že ho nemám ráda a že půjde
k ní, ale to mu Jana hned rozmluvila.
„Kamilku, Irenka to tak nemyslí, ona by byla smutná, kdybys
odešel ke mně. Ale víš, co? Přijď, ty kluku jeden, ke mně na
návštěvu! I s Irenkou...“
(Fejeton vyšel v roce 2016 v Magazínu ONA DNES)

psaní + divadlo = divadlo + psaní
Do kolínského divadla jsem přišla jako osmnáctiletá, v roce
1968. Chtěla jsem napovídat, ale nápověda šla do důchodu až
za dva roky, tak jsem ráno uklízela hlediště, večer uváděla diváky, koukala na každé představení a denně jsem psala povídky.
V září 1989 měla v kolínském divadle premiéru moje hra, současná tragikomedie „Perníková chaloupka č. p. 049“. Hrála se rok
a každé představení, v Kolíně i na zájezdech, bylo vyprodané.
Když byl v roce 1993 zrušený kolínský umělecký soubor, pomohlo mi psaní divadelních her, ke kterému jsem se v současné
době vrátila.
V roce 1994 jsem začala při zkouškách napovídat v Činoherním klubu. A když jsem opět měla „své“ divadlo, chtěla jsem mít
i „své“ knihy. Podařilo se. Nedávno mi vyšla třicátá třetí.
Divadlo a psaní se ve mně navzájem propojují, doplňují a svou
dokonalou symbiózou ze mě dělají šťastnou ženu.
V květnu 2018 budu u divadla padesát let a padesát let píšu.
Možná ještě nějakou knihu vydám, ale mým největším přáním
je, vidět opět před vyprodaným hledištěm, některou z mých her.
Irena Fuchsová

Doušky
Prvním představením divadelní sezony 2017/2018 bude 4. září
Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho dramatika a režiséra
Ladislava Smočka.

V srpnu a září natáčí Česká televize televizní film podle scénáře
Matěje Dadáka Trojí život. Režisérem komedie bude Jakub
Sommer.
2. června zemřel překladatel, scenárista, první polistopadový pražský primátor
a ředitel výstavní a vydavatelské společnosti Gallery
Jaroslav Kořán.
Činoherní klub hrál v letech
1986 – 1995 v jeho překladu komedii Michaela Frayna
Bez roucha.

M. Frayn: Bez roucha (ČK 1986, režie Jiří Menzel; Kateřina Frýbová, Petr
Čepek, Jiří Hálek)

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

DS Ty-já-tr / Hrobeso / Fjodor Michajlovič Dostojevskij: BRATŘI
KARAMAZOVI ● Kočovné divadlo Ad Hoc / IL CONGELATORE
– ZMRAZOVAČ; S ÚSMĚVEM NE PILOTA ● DS NA TAHU při
MKS Červený Kostelec / Jiří Hubač: STARÁ DOBRÁ KAPELA
● „Strop je nahoře, podlaha je dole“ uvádí: / Vladimir Sorokin:
DOSTOJEVSKIJ – TRIP (premiéra) ● Studio Citadela / Bohnická
divadelní společnost / JEDEN DEN – Kabaret Ivan Blatný ●
Soubor KUK-u-řice / „MŮŽE ZA TO ŠTRŮDL!“; „ZE ŽIVOTA
HERCŮ... aneb HERCI NEBO HMYZ?“ ● DS Scéna Kralupy /
Tracy Letts: ZABIJÁK JOE ● Divadelní sekce Praha / Petr Zelenka:
PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ ● MRSŤA PRSŤA Kouřim
/ VALMONTOVY NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI ● Reverzní dveře
Brno / Jean-Paul Sartre a Kamila Konývková Kostřicová: JÁ JSEM
LUCIEN ● „Strop je nahoře, podlaha je dole“ uvádí: / Vladimir
Sorokin: DOSTOJEVSKIJ – TRIP & v Činoherní kavárně: CAT
WALK BY TEA JAY IVO ● Divadelní spolek JACK / ZAHRADA ● DS
Zmatkaři Dobronín / Shelagh Stephenson: VZPOMÍNKY NA VODĚ
● DS Domu kultury Krupka / Ludmila Ulická: RUSKÁ ZAVAŘENINA
● Kladina Kladno / Jiří Homola: BIVAK ● Divadlo na Pomezí při MKZ
Horšovský Týn / TOUCHÉ / VLČPANNA ● Slovanský tyátr Olomouc
/ Vilém a Alois Mrštíkové: MARYŠA ● OLDstars / Oskar Bábek:
TORPÉDO PRO TEBE ● Nejhodnější medvídci / Wolfgang Lewinski:
POINCARÉHO DOMNĚNKA ● Divadlo ŠOK Šaľa / ŤAPÁKOVCI
● Gymnázium Nad Alejí / Dramatický kroužek / HAMLETOVSKÉ
VARIACE – VARIACE NA HAMLETA ● Divadelní soubor Hamlet
při ZŠ Ke Kateřinkám / William Shakespeare: HAMLET, KRALEVIC
DÁNSKÝ ● Gymnázium Jana Nerudy / Divadelní soubor / Friedrich
Dürrenmatt: NÁVŠTĚVA STARÉ DÁMY ● Divadelní soubor Hamlet
při ZŠ Ke Kateřinkám / Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI.

P. Zelenka:
Příběhy obyčejného
šílenství (Divadelní
sekce Praha)

V. a A. Mrštíkové:
Maryša
(Slovanský tyátr
Olomouc)
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