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Ondřej Malý
ve hře Martina McDonagha Kati

Premiéra
Martin
McDonagh

KATI
(Hangmen)

„Mně přijde McDonagh trochu jako Cohenovy písničky. Jsou
všechny téměř stejné, ale přitom je každá překvapivá tím, co
se v ní děje. Styl se nemění, ale vždycky je tam velká spousta
něčeho nového, což je jeden z důvodů, proč se jeho hry stále
hrají po celém světě.“
Ondřej Sokol

„Ondřej Sokol uvedl v Činoherním klubu nejnovější hru Martina McDonagha Kati (Hangmen), která měla světovou premiéru
v září loňského roku v Londýně. Tamní inscenace zaznamenala velký úspěch u diváků i kritiky a posbírala několik cen. (…)
McDonaghova hra nepochybně v prvním plánu sleduje téma
trestu smrti jako pochybného aktu, jehož zneužití je vždy možné.
Sokolova inscenace toto téma neupozaďuje, ale je hlavně obrazem neskonalé lidské tuposti a malosti, která je samozřejmě ve
svých projevech groteskní a ve svých důsledcích tragikomická.“
Jana Machalická: Kati aneb Obrazy lidské tuposti, Lidové noviny 14. 12. 2016

„Na scéně se hlavní pozornost logicky upíná na Martina Fingera
v ústřední roli posledního britského kata (je to figura soustředěná, důsledně zahraná, s naprosto jasnými konturami – dokonce
snad až moc jasnými), ještě cennější se mi ale zdá, jak moc
dobře je zahraný celý ten tragikomický houf postav kolem něj.
Role, které by se velmi snadno mohly změnit v pouhé komické
figurky, jsou jedna jako druhá provedeny přesně, s nadhledem
a se záviděníhodnou samozřejmostí. Od Kratinova nedoslýchavého hospodského senila, jemuž je nutné všechno hlasitě opakovat, a který sám nahlas zopakuje vždy to, co by říkat
rozhodně neměl, až po věčně přiopilou manželku, kterou hraje
Dana Černá s urputnou – marnou – snahou o zachování důstojnosti (tedy spíš opačně, než bývá v podobných rolích často
zvykem). Ale jmenovat by bylo možné i dál. Jednou větou, Kati
jsou příjemným překvapením snad ve všech ohledech.“
Vladimír Mikulka, nadivadlo.blogspot.cz 7. 12. 2016

„Ke kladům inscenace patří výtvarně působivá i funkční scéna
Harryho hospody, jejíž trámy, nikoli náhodou, připomínají šibenice, i kostýmy, které nenásilně dotvářejí charakter postav. I když
inscenace potřebuje ještě doladit, jsou Kati v kontextu tvorby
Činoherního klubu pozoruhodným počinem, který má zaslouženě šanci stát se diváckým hitem.“
Radmila Hrdinová: Jako za starých katovských časů, Právo 8. 12. 2016

ROZHOVOR
Kateřina
Štefková

Milá paní Štefková, studovala jste scénografii na DAMU, kde
k Vašim pedagogům patřila zejména Marie Franková. Co pro
Vás bylo důležité z toho, k čemu Vás vedla? A o co se nyní
opíráte a dbáte při vlastní výuce kostýmní tvorby na Divadelní fakultě?
Scénografie na DAMU se vyučuje formou konzultací, studenti
dostanou konkrétní zadání - hru, ke které vytvářejí scénu a kostýmy, a pedagog reaguje na to, s čím oni přicházejí. Proto je to
u každého studenta jiné a to je na tom to dobrodružství. Marie
Franková ve mně dokázala vzbudit sebevědomí a nezničit moje
nadšení a radost z práce, v tom se ji snažím následovat.
Už za studií jste začala spolupracovat s režisérem Petrem
Léblem, s nímž jste potom působila po celou dobu jeho
éry v Divadle Na zábradlí. Vícero inscenací jste připravila
s Jiřím Pokorným. Nyní se rozvíjí Vaše spolupráce s Ondřejem Sokolem: po filmu Krásno přišli Kati a připravujete další
inscenaci. To jsou tři režiséři, k nimž máte generačně blízko.
Čím jsou pro Vás jedineční?
To je otázka, na základě které by se dala napsat kniha. Pokusím
se být stručná.
Petr Lébl jednou řekl, že chystat představení je jako připravovat
vyloupení banky. Přípravy by měly být tajné. Vůbec tajemství
bylo to, co Petra na divadle dost zajímalo. V nějakém rozhovoru řekl, že divadla jsou strážci tajemství, v tom kterém městě
a v tomhle smyslu konkurují kostelům (někdy dokonce architektonicky). Teď s poměrně dlouhým odstupem (je to 16 let, co Petr
zemřel) je mi jasné, že jeho představení, která s realitou a s logikou operovala dost drze, byla to, co jsem u divadla hledala.
Myslím tím, pokud možno něco úplně jiného, než se dá najít ve
vnějším světě.
S Jiřím Pokorným jsem začala spolupracovat už na DAMU,
a kdybych měla být maximálně stručná, tak to je prostě kowboy.
Za naší první školní předváděčku nás podmínečně vyloučili ze
školy a při absolventském představení jsme nad dveře do chalupy (byla to Její pastorkyňa) zavěsili vysušenou kočičku. Myslím,
že pro mě, jako bývalou gymnasiální premiantku, nemohlo být
nic atraktivnějšího.
S Ondřejem Sokolem začínáme intenzivněji spolupracovat až
poslední dobou. Strašně jsme si užili přípravy a natáčení filmu
Krásno, při kterém se ukázalo, že naše umělecké výkony spolu
korespondují, aniž bychom se spolu příliš dlouze domlouvali,
což při našich momentálních životních tempech (produktivní
věk) může být poměrně zásadní. Na zkouškách Katů jsem se
bavila, jak léta ne, čili si myslím, že představení mohu s klidným
svědomím doporučit.

Jak na Vás zapůsobil text hry Martina McDonagha Kati?
A můžete už dnes říci, čím Vás zaujala inscenace, na níž
jste se podílela svými kostýmy?
Úplně si nedokážu vybavit, jak na mě zapůsobil samotný text.
Rozhodně na mě zapůsobil do té míry, že jsem to vzala. Inscenace je rozhodně pozoruhodná lidmi, kteří se sejdou na jevišti. Je to velice různorodá skupina herců (divadelních postav),
která je ovšem schopna neuvěřitelné souhry, a dá se dokonce
předpokládat, že se to s přibývajícím počtem repríz bude ještě
zlepšovat.
Děkujeme za rozhovor (peh)

Premiéra
Martin Čičvák

URNA
NA
PRÁZDNÉM
JEVIŠTI

„Martin Čičvák, režisér a kmenový režisér Činoherního klubu,
napsal komedii ‘šitou na tělo’ souboru. Jeho autorská inscenace
Urna na prázdném jevišti je pohledem do zákulisí divadelního
provozu a zejména sondou do mezilidských vztahů. Autor nepopisuje konkrétní prostředí Činoherního klubu, ale vytváří obecný
obrázek kamenného divadla. S nemalou mírou nadsázky tak
karikuje stereotypy o umělcích, jejich vášních a také intelektech.
Zápletka se odehrává kolem záhadné tragické smrti režiséra,
kterého chtějí čtyři dámy naposled uctít a naplnit jeho poslední
vůli – být rozprášen na jevišti. Stupňující nervozita a neschopnost domluvit se odhalují vzájemnou nevraživost hereček jakožto bývalých rivalek v lásce.“
Tatiana Brederová: Elegantní bulvár, Divadelní noviny 30. 11. 2016

PŘIPRAVUJEME
Leo Birinski

Překlad:
Vincenc Červenka
Úprava a režie:
Ladislav Smoček

Premiéra v dubnu 2017

Brzy po sametové revoluci režíroval Ladislav Smoček hru Lea
Birinskeho v Čechách známou pod vžitým názvem Mumraj,
kterou pro Činoherní klub znovu objevil tehdejší ředitel a umělecký šéf Jaroslav Vostrý.
V českém prostředí je autor pronikavé tragikomedie o první ruské
revoluci 1905 znám pod poruštěným jménem Lev Birinskij. To
patrně souvisí s vlasteneckou mystifikací pražského Národního
divadla k české premiéře jeho hry Mumraj roku 1912. Tato satira na ruské poměry, napsaná německy (Narrentanz) židovským
autorem narozeným na Ukrajině a žijícím ve Vídni, by patrně
byla v českém Národním divadle neprůchodná, proto byl Birinski
prohlášen za židovského autora píšícího rusky a jeho příjmení
dostalo ruskou koncovku. Formulace „Rusky napsal Lev Birinskij“ na zdejší divadelní ceduli vstoupila do českých dějin divadla
a jen velice obtížně se vyvracela, takže ještě na konci 20. století
zde byl Birinski uváděn jako ruský autor.

Ladislav Smoček

o hře

Když jsme v roce 1991 uvedli v Činoherním klubu Mumraj,
nevěděli jsme, že hru nenapsal Lev Birinskij, ale Leo Birinski
- a nevěděli jsme, že ji nenapsal rusky, jak se uvádělo, ale
německy. A nenazval ji Mumraj, nýbrž „Narrentanz“, tedy „Tanec
bláznů“. Je nutno zdůraznit, že čtyřiadvacetiletý autor Birinski
tzv. první ruskou revoluci 1905-07 zažil. Narodil se v tehdejším
Rusku a jeho prožitek revoluce je tedy autentický, i když později žil ve Vídni a nakonec v Americe. Jak sdělují prameny, čeští
divadelníci název i jméno autora upravili a zamlčeli, že hra byla
napsána německy. Naopak v údajích sdělili, že byla napsána
rusky, zřejmě ze sympatií k Rusku, zemi budoucnosti, jak věřili,
a ochránkyni všech Slovanů. Zatímco němčinu pociťovali ještě
v roce 1912 jako jazyk češtinu potlačující.
Některé varující jevy ve hře, která ironicky vystihuje jistou iracionální mentalitu, zejména revolucionářů, jakož i materiální neetičnost velké části společnosti, naše tehdejší kulturní veřejnost
příliš nevnímala a na Birinského hře oceňovala především její
komediálnost. Navíc, ruský mocenský vliv se nás nikdy v dějinách vůbec nedotkl, prakticky až do roku 1938 ne.
Na hře je přitom obdivuhodný především pronikavý postřeh
autora, který už v roce 1912 si byl jasně a jasnozřivě vědom,
že v ruské revoluci prakticky šlo o myšlenkový paskvil, zmatek
myslí, nejasnost, hlubokou myšlenkovou plytkost revolucionářů.
O to silnější ale byly jejich emoce, prožívání revolučních idejí,
prožívání vize spravedlivé budoucnosti. Idejí ničím nepodložených, naprosto nesmyslných, nepřirozených, psychologicky negramotných a, jak historie později prokázala, doopravdy
svobodně neproveditelných. Neproveditelných dokonce ani pod
namířenými bodáky a uprostřed téměř dokonalého systému
vražedného strachu.
Leo Birinski ve své hře, kterou napsal na počátku minulého století, s nadhledem humoru viděl na celý ten psychologicky nepřirozený nesmysl, zabedněnost polovzdělaných lidí. Hra odráží
spektrum tamější lidské psychiky, křečovitou touhu po nápravě
všeho zla. To vše zplodilo na jedné straně ještě silnější iracionalitu a na straně druhé ten nejcyničtější pragmatismus materiální
chamtivosti. Tehdy revoluce zahynula na úbytě. Další, ta říjnová, stvořila gigantickou imperiální sílu, ale ne novou šťastnou
společnost, ani nového člověka. To prostě tak zvaně nedopadlo,
asi zákonitě, ani tentokrát. Ale to neznamená, že lidé zmoudřeli
a že se trvale poučili. Je velká otázka, zda Tanec bláznů skončil.
Mám obavy.
(Leden 2017)

Doušky

Divadelní teoretik, historik, kritik a pedagog
prof. Jan Císař slaví 28. ledna 85. narozeniny.
Blahopřejeme.
„Napsal-li jsem úvodem, že chovám k Činohernímu klubu hluboké sympatie, protože
hluboce ovlivnil mé chápání divadla, pak si na
závěr dovolím říci, že to bylo v tom, jak mně
nabídl pochopení, co je to divadelní situace.
Pokládám tento pojem za rozhodující kategorii pro vznik a existenci divadla, neboť situací herecký komponent musí a může
realizovat v prostoru komplexní tvořivou aktivitu, která je prvotní praktickou činností jako předpoklad vzniku divadla. Dramatická situace uskutečňuje tuto aktivitu jednáním, jež je vrcholným
hledáním a zkoumáním možností člověka. A herce.“
(úryvek ze studie J. Císaře „O současnou činohru“ v knize Činoherní klub 2005-2015)

30. ledna oslaví
85. narozeniny
herec Zdeněk
Braunschläger.
Gratulujeme.
Ivana Chýlková
hraje v inscenaci
V oku smyčky
v režii Halky
Třešňákové
ve smíchovské
MeetFactory.

formálním smyslu a ukazuje v chodu hru, kterou si vymyslí několik přátel (snad studentů) v pražské kavárně. Mají pocit, že jejich
životy jsou manipulovány vnějšími silami a snaží se tuto situaci
obrátit tím, že se snaží manipulovat lidmi, kteří jsou mimo jejich
skupinu. Jejich vtípky jsou dosti krotké: políbit zpěvačku z kavárny, přimět konvenčně ctihodnou oběť, aby vylezla na hromadu
nábytku, a vůbec zesměšnit kteréhokoliv suchara, který se jim
připlete do cesty. Ale právě chabost jejich žertíků ukazuje stupeň
jejich omezení, jejich strach, že možná vůbec neexistují. ‘Hele,
tamhle někdo usnul,’ říká jeden z nich do obecenstva. Možná, že
se jen někomu zdají – možná Červenému králi (postava z románů Alenka v říši divů a za zrcadlem). A pak, jakkoli jsou to žertíky
neškodné, musí se za ně platit. (…)
Celé představení v sobě shrnuje Ofsajd Jiřího Hrzána, křehký rošťák, který se pohybuje řadou náročných situací s brýlemi natřenými rtěnkou a s dokonalým klidem, i když je uvězněn
v železné kleci. Zanechává za sebou dlouhou brázdu tázavého
stesku a nakonec vede své přátele do závěrečné písně, v níž hry
a legrácky ustupují před něčím, co zní jako vášnivý dějinný vzdor.
Toto představení by si nikdo neměl dát ujít.“
Irving Wardle: Company Creation, The Times 17. 4. 1970

Ondřej Sokol hraje ve filmu
Marty Ferencové Všechno
nebo nic.
Vladimíra Kratinu můžete vidět ve filmu Miloslava
Šmídmajera Miluji Tě modře.

4. prosince uplynulo padesát let od premiéry hry Aleny Vostré
Na koho to slovo padne.
„Pokud se to ještě nerozneslo, spěchám říci, že světová divadelní
přehlídka zahájila jedním z nejvíce oslňujících a nejodvážnějších
souborů, jaké kdy v divadle Aldwych vystupovaly. Představení
Mandragory stačilo jako důkaz
toho, že ČK dokáže rezonovat
i bez akustiky pražského prostředí, a jejich druhé představení to
více než potvrzuje. Je to fantastické dílo, ať už se na ně díváme
jako na studii o československé
mládeži, naléhavou novou variaci
na téma iluze a reality, nebo na
skvělou přehlídku akrobatické
komediálnosti.
Na koho to slovo padne je výtvor ceAlena Vostrá: Na koho to slovo
padne (režie Jan Kačer, 1966;
lého souboru, který napsala Alena
Petr Čepek, Jiří Hrzán, Josef
Vostrá. Nemá zápletku v obvyklém
Abrhám)

ÚRYVEK ZE HRY
Alena Vostrá
NA KOHO
TO SLOVO
PADNE
Medik

Já když jsem byl malej – bylo mně asi
sedum – tak jsem si myslel, že kdyby
umřel president, tak že bude válka.
Jak jsem na to přišel, to jsem dodnes
nepochopil, ale jasně si vzpomínám, že
jsem se večer v posteli bál a dokonce
jsem se modlil, aby radši místo něj
umřel někdo jinej, na kom tak nezáleží.
A navrhoval jsem Pánu Bohu našeho
domovníka, kterýho jsem nenáviděl,
protože šilhal. A když pak ten domovník
skutečně umřel – mimochodem, ranila ho
mrtvice, když se chechtal kreslenýmu
vtipu – tak když pak ten domovník umřel,
byl tím pro mě problém války vyřešenej.

Čtvrtek 2. února 2017 / 19:30

Divadelní sekce Praha

Petr Zelenka /
PŘÍBĚHY
OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ
Kde jsou hranice normálnosti? Co je to vlastně bláznovství?
A jaké máme právo odlišné chování soudit?
Režijní konzultace: František Zborník / Hrají: Jan Kuna, Klára
Anghelescu, Luděk Blaheta, Lucie Bláhová, Rosťa Bílík
nebo Jan Herda, Mirka Zelenková nebo Dominika Číčelová,
Filip Řezníček, Romana Štruncová, Jan Rezek nebo Tomáš
Kamarád, Ilona Kašpárková, Petra Opplová, František
Bláha a soubor DS / Hudba: Zdeněk Kašpar / Hudební
doprovod: Zdeněk Kašpar, Jaroslav Novotný / Zvuk: Václav
Spurný / Světla, technika: František Bláha, Vladimír Komárek
/ Organizační vedoucí: Jaroslav Novotný.

Neděle 12. února 2017 / 19:30

MRSŤA PRSŤA Kouřim

Neděle 19. února 2017 / 19:30

Reverzní dveře, Brno

Jean-Paul Sartre

a Kamila Konývková Kostřicová /

JÁ JSEM LUCIEN

Já jsem Lucien. A to je jen jméno. Dobrý den.
Režie: Kamila Konývková Kostřicová a soubor / Hrají: Filip
Janouch, Jonáš Konývka, Michaela Mikulová, Martin Mohr,
Monika Okurková, Lucie Prouzová, Tomáš Pšorn, Anna
Votrubová.

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

VALMONTOVY
NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI
„Soucit je nejnebezpečnější léčkou lásky.“
Pierre Ambroise François Choderlos de Laclos
Dramatizace: Martin Drahovzal podle románu Choderlose de
Laclos a filmové inspirace / Režie: Martin Drahovzal / Výprava:
Mrsťa Prsťa / Kostýmy: Katka Šteflová, Lenka Dočkalová,
Inka Vokřálová a Mrsťa Prsťa / Choreografie šermu: Lukáš
Dědek / Zvuk: Luboš Miřatský / Světla: Tomáš Fúsek / Hrají:
Petr Němec, Martina Dobiášová, Tereza Drahotová, Radka
Pšeničková, Petr Žďárský, Martin Drahovzal, Kristina Tichá,
Lenka Auterská, Tomáš Milbach, Lada Austová, Daniel
Čihák, Veronika Růžková.

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

Činoherní čtení na únor vychází k 9. lednu 2017.
Redakce Činoherního čtení: Roman Císař, Petra Honsová, Radvan Pácl,
Vladimír Procházka. / Jazyková korektura: Andrea Hurtová. / Foto: Pavel Nesvadba,
Robert Vano, archiv DIFA JAMU, Radek Laudin, Tereza Havlínková, Miloň Novotný,
archiv A. Vostré, archiv ČK. / Grafická úprava: Petra Tyllová.

program LEDEN 2017

10.

ledna / 21:00
Koncert

Yannick Tevi Trio
ft. Rolnička and Filip

12.

Reggae and rock ballad
Yannick Tevi je muzikant z Vanuatu,
který žije v České republice. Autor hudby, textů, zpěvák a kytarista, vystoupí
za doprovodu Rolničky a Filipa.
ledna / 21:00
Komponovaný večer Zlatky Bartoškové

Život je šanson

Večer šansonů a povídání o životě
a lásce k profesi - pořad spojuje šansony Zlatky Bartoškové s povídáním se
zajímavými hosty, mezi nimiž doposud
byli například divadelní a filmová kostýmní výtvarnice Šárka Hejnová, botanik Václav Větvička, fotograf Robert
Vano nebo herec a hudebník Jan Jiráň.
Hostem lednového pořadu bude herečka Lilian Malkina.

22. ledna / 20:00
Storytelling*

Večer zajímavých příběhů

Přijďte znovuobjevit vypravěčskou tradici, jednu z nejpřirozenějších lidských
činností, která je zároveň uměním.
* Proč používáme mezinárodní termín „storytelling“, když čeština
zná krásné slovo „vyprávění“?
Jednoduše proto, že vypráví každý. Storytellingu se věnují ti, kteři
chtějí vědomě a s konkrétním cílem schopnost vyprávění rozvíjet
a jednou třeba i dovést k dokonalosti.
Storytelling totiž v sobě spojuje „příběh“ (story) i „vyprávění“
(telling), tedy samotný proces vzniku a jeho výsledek.
Čím by taky byly příběhy bez vypravění, a vyprávění bez příběhů?
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