PROSINEC 2016

Ivana Uhlířová a Veronika Žilková

ve hře Martina Čičváka Urna na prázdném jevišti

Premiéra
Martin Čičvák

URNA
NA PRÁZDNÉM
JEVIŠTI
(Urna na prázdnom javisku)
Moje poslední komedie.

iér

Prem

16

du 20

stopa
a 2. li

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.

Čtyři herečky různých generací a mladá operní diva se potkávají
na jinak prázdném jevišti, aby se důstojně, ale po svém, naposledy rozloučily s velkým režisérem.
Režisér umřel náhle uprostřed rozdělané práce na nové inscenaci Macbetha. O Shakespearově Macbethovi se mezi pověrčivými divadelníky říká, že je to hra prokletá, že zúčastněným
divadelníkům, kteří nejsou dostatečně disponováni a přiměřeně
talentovaní, přinese neštěstí. A divadelníci povětšině pověrčiví
jsou…
Velký režisér miloval svoje herečky a ony milovaly jeho. Znamenal pro ně mnohé, vděčily mu za své kariéry… a také za své
zpackané životy. Teď tedy spolu s ním chtějí pohřbít vzpomínky na hvězdné okamžiky i traumata a propady, velké postavy
i vzájemnou nevraživost. Jenomže přípravy na obřad se jaksi
zadrhávají, nejenom, že se jim nedaří společně najít adekvátní formu rozloučení, ale nedokáží se shodnout ani na tom, co
do teď bylo a co od teď bude… Ze vzájemných kontraverzí
a hádek nakonec vyplyne, že řád událostí je pod vlivem sil mnohem
starších a temnějších narušený. Smrt režiséra, zdá se, souvisí se skrytými dějinami divadla a západního kulturního kánonu.
Martin Kubran

Premiéra
Martin McDonagh

KATI
(Hangmen)

Premiéra 6. prosince

2016

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.

ONDŘEJ SOKOL O KATECH
Milý Ondřeji, v Činoherním klubu nyní zkoušíš čtvrtou hru
Martina McDonagha. Čím je hra Kati pro tebe jako překladatele, režiséra a herce nová?
Hlavně v tom, že je to velká souborová hra a jde o to najít způsob
společného, kolektivního hraní, což je čím dál složitější v době,
kdy se herci scházejí z tolika různých divadel. Přitom musí každý
odvést pokud možno prvotřídní výkon, ale nesmí se prosazovat
na úkor ostatních – a to je strašně těžký.
Nové je i to, že je to „dobovka“, vrací se do 60. let. Navíc se
v originále odehrává v místním nářečí, což jsme v našem překladu museli eliminovat, ale zachováváme rozdíl mezi postavou
Mooneyho, člověka, který přichází z Londýna, a společností lidí
z malého městečka. A právě to, čím jsou lidé „malí“, je jedno
z témat téhle hry. Mají vůbec lidi, takoví, jací jsou, právo brát
jiným lidem život?
Opravdu hodně „názvuků“ spojuje Katy se Syngovým Hrdinou
západu, kterého jsme tu také hráli: prostě lidi se jinak staví
k tomu, když se někdo popravuje a jenom se o tom mluví, a jinak,
když jsou u toho na vlastní kůži. A pak je tu otázka, zda vůbec
můžeme vědět, co je vlastně pravda. Ta hra si s tím zase hrozně
zahrává. Jak je jednoduchý, prostě se splíst a uvěřit něčemu,
že je to pravda, a zjistit, že to pravda není, až ve chvíli, kdy je to
nevratný a člověk opravdu nedejchá a je mrtvej! Tyhle zásadní
otázky si McDonagh pokládá a zase při tom dokáže najít tolik
ironických momentů, kdy se člověk směje, aniž chce. To je asi
jeho největší talent.
Děkujeme (peh)

ROZHOVOR

ONDŘEJ MALÝ

Milý pane Malý, po Janáčkově konzervatoři jste absolvoval
dva semestry postgraduální studia herectví na Emerson
College v Londýně. Co vám daly ony dvě herecké školy
a v čem se ta londýnská lišila od ostravské? Proč jste za
ně rád?
Na konzervatoř jsem šel hlavně kvůli divadlu (i když to, že se
tam neučí matematika, hrálo také jistou roli), kdežto u Anglie,
která byla až o šest let později, hrála roli i touha po delším pobytu v zahraničí. Myslím, že pro moji profesi byla konzervatoř lepší
průpravou. Na Emerson College, která byla Waldorfská, šlo
hlavně o Rudolfa Steinera a jeho antroposofii. Spíše než škola
pro mě byl nakonec důležitější ten dlouhodobý pobyt.
V příštím roce budete už dvacátým rokem členem uměleckého ansámblu Klicperova divadla v Hradci Králové? Na
tamním jevišti máte jistě za sebou desítky rolí. Které z nich
ponejvíc zůstávají stále ve vás?
Těžké. Důležitá je přítomnost, takže role, které jsou na repertoáru. Když se ale otočím, tak Edmund z Krále Leara, Gross
z Vyrozumění, Mefisto, Pavel z Akvabel. Ale ta, která se nejvíce
zadřela a uvízla, je hned ta první, kdy jsem byl v Hradci ještě
host. Laca Klemeň z ,,Její její pastorkyně“. Představení režíroval Vláďa Morávek a na to, jak lidé štkali v těch nejvážnějších

momentech, kdy na pozadí tragických scén se odehrávaly velmi
komické situace, které paradoxně tu tragičnost ještě umocňovaly, nejde zapomenout. Asi ještě důležitější je, že jsem se zde
poprvé pracovně i lidsky setkal se svou budoucí ženou, která
hrála Jenůvku.

Doušky
Dovolte, abychom Vás 12. listopadu pozvali na derniéru hry
Davida Mameta Glengarry Glen Ross v režii Ondřeje Sokola.
Od premiéry 6. června 2011 bude poslední představení 51. reprízou.

Váš tatínek, herec Stanislav Malý, byl od mladičkých jihlavských let velkým přítelem pozdějšího herce Bořivoje Navrátila a taky vynikajícího scénografa Luboše Hrůzy, jednoho
ze zakládajících členů Činoherního klubu. Měl jste někdy
možnost zažít je pohromadě? Máte nějakou svoji vzpomínku na Luboše Hrůzu?
Pohromadě jsem je zažil mnohokrát a vždy jsem si ty chvíle moc
užíval. Musel jsem si však počkat do roku 1989, kdy se Luboš
mohl vrátit z emigrace v Norsku. Jejich dětství, skautský oddíl,
ochotnické divadlo v Jihlavě a studia v Brně, to byly neuvěřitelné příběhy, kdy jednoznačný prim v jejich vyprávění hrál právě
Hrůzák. Bobaj a Luboš jsou vlastně i mými kmotry. Iniciátorem
celého křtu byl Luboš. Během
našeho výletu do Karlovy Studánky v pitném pavilonu Vilémova
pramene se slovy ,,Už jsi snad
dost velký na to, aby ses dozvěděl
pravdu o svém početí“ mě zlil místní vodou ,,Tímto tě křtím a dávám
ti indiánské jméno Prasklá guma“.
S Ondřejem Sokolem jste se setkal při natáčení jeho filmu Krásno. Nyní ho poznáváte při divadelní práci. Co se vám na jeho
režisérském vedení zamlouvá?
Líbí se mi jeho zdravá sebejistota. Před natáčením Krásna – asi
i proto, že jsem to nikdy předtím
nezažil – jsem si vůbec nedokázal
představit herce a režiséra v jedné
osobě. Ale už během prvního
natáčecího dne mě přesvědčil.
To, jak situace nazkoušel, vysvětlil
souvislosti, držel naši autentičnost,
nechal místo pro možnou improvizaci a sám na tyto nastalé situace
reagoval. A někde vzadu stále nechával místo na jistou nadsázku a stylizaci. U čtených zkoušek Katů se mi, krom jeho glosování, nejvíce zamlouvá jeho neustálé otáčení a nacházení nových
úhlů pohledu jak na hru samou, tak na jednotlivé postavy.
A čím vás zaujali McDonaghovi Kati?
Už když jsem viděl McDonaghova Mrzáka, uvědomil jsem si jeho
smysl pro rytmus jazyka a to, jak na pětníku dokáže otočit úhel
pohledu, z kterého vnímá divák charaktery postav, zvláště pak
to směšně černé v nás, co vyplouvá na povrch. U Katů jde ještě
dál a já si při čtených zkouškách libuji v pocitu, že jsem v hororu
i komedii zároveň.
Děkujeme za rozhovor (peh)

Rudolf Hrušínský oslavil 5. října 70. narozeniny. Gratulujeme.

Jan Dítě II
v dramatizaci románu
B. Hrabala Obsluhoval
jsem anglického krále
(režie I. Krobot, 1989)

Centrum současného umění DOX pořádá od 28. října 2016 do
13. února 2017 výstavu u příležitosti nedožitých 80. narozenin
Václava Havla. Představí fotografické dílo
dvou předních českých fotografů Tomkiho
Němce a Bohdana Holomíčka, kteří řadu let zaznamenávali zásadní historické
okamžiky i obyčejné chvíle v životě Václava
Havla. Více než tři stovky fotografií doplní
umělecky zpracované, dosud nezveřejněné filmové dokumentární záznamy, jejichž
autorem je dokumentarista Petr Jančárek.
Bohdan Holomíček
Ondřej Vetchý a Marek Taclík hrají ve filmu Rudolfa Havlíka
Pohádky pro Emu.

ÚRYVEK ZE HRY
Josef Topol

Činoherní klub a Činoherní kavárna
Sobota 19. listopadu
16:30 Činoherní kavárna
Setkání s hercem a režisérem
Janem Kačerem spojené s představením autobiografických knih
„Jedu k mámě“, „Mírnou oklikou“,
„K přátelům“ a autogramiádou.
19:30 Činoherní klub
Představení hry Jana Kačera
Svatba pozdního léta.
22:00 Činoherní kavárna
Koncert Eriky Fečové a studentů Mezinárodní konzervatoře
Praha (jazz, rhythm and blues,
romské skladby).
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Jan Kačer byl můj spolužák z DAMU. Když skoro s celým svým
ročníkem se hned po absolutoriu odhodlal jít do Ostravy a spolu
s ostatními tam založil éru Divadla Petra Bezruče, rád jsem
opakovaně za nimi jezdil, udělali tam taky pár mých her a překladů, někdy dokonce v předstihu před Prahou. Dodnes vzpomínám na „Černou krasavici“, jak jednou Ostravu někdo v nějaké
estrádě nazval. Byli jsme mladí a byli jsme chudí. Spával jsem
tam po zkouškách na erárním kanapi v zákulisí, protože na hotel
nebylo, po rumu jsme chodili s hornickou směnou někam na
česnečku, která vyrážela dech, viděli dýmat Karolinu, chodili po
hřbitově, který s divadlem souvisel, jednou zajeli do Beskyd na
horskou chatu (Tanečnice?) — taky tam, v Ostravě, jsem díky
Rosťovi Wolfovi a jeho Ginette poprvé z pásku slyšel Edith Piaf
a šířil potom slávu milovaného „vrabčáka“, kde jsem jen mohl.
Taky, kromě jiných, jsem v Ostravě poznal Jiřinku Třebickou
a Luboše Hrůzu — abych je neopomenul.
A v těch mlčících letech byl to Jan Kačer, který neustále vybízel k nové spolupráci, i když všecko vypadalo tak beznadějně.
Dokonce se šuškalo, že dottore a jeho spoluhráči se nenasytili,
že po Divadle za branou je „na pořadu“ Činoherní klub. (…)
Josef Topol (program ke hře Sbohem Sokrate, Národní divadlo 1991)

Libor Fára a Josef Topol

Program na listopad

JEDEN DEN.
Kabaret Ivan Blatný

Všemi milovaný a přece všemi zatracený.

Premiéra v neděli 11. prosince 2016 / 19:30

Šárka Hejnová

15. listopadu / 19:30
Storytelling ve spolupráci se
Spolkem dcer 50. let: Zrezivělé dětství
20. listopadu / 18:00
Vernisáž mozaik Šárky Hejnové a koncert
šansoniérky Zlatky Bartoškové
23. listopadu / 20:00
Večer hudebně-básnického přednesu
Slam Poetry
29. listopadu / 21:00
Koncert zpěvačky a klavíristky Báry Zmekové
Více informací: facebook.com/cinohernikavarna

Režie a dramaturgie: Ivana Hessová, Vendula Kodetová /
Kostýmní spolupráce: Andrea Králová / Hrají: Martin Bonne,
Marta Hanousková, Petr Korpas, Šárka Kučerová, Jacek
Ortmann, Magda Pražáková, Martin Řeháček, Pavel Schrank,
Josef Vrba a Ivana Hessová, Kateřina Štefanová j.h.
Nejnovější inscenace BDS je inspirovaná neklidným životem
a dílem jednoho z velkých talentů české poezie, básníka Ivana
Blatného.

Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2016
se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Činoherní čtení na prosinec vychází k předprodeji 1. listopadu.
Redakce Činoherního čtení: Roman Císař, Petra Honsová, Radvan Pácl,
Vladimír Procházka. / Jazyková korektura: Andrea Hurtová. / Foto: Pavel
Nesvadba, Ivan Prokop, Bohdan Holomíček, Miroslav Pokorný, Jiří Pasz,
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