ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2016
připravuje uvedení své nové hry
Urna na prázdném jevišti

PŘIPRAVUJEME
Martin Čičvák

URNA NA
PRÁZDNÉM
JEVIŠTI
(Urna na prázdnom javisku)
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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.
Ve své nové hře napsané pro Činoherní klub Martin Čičvák volně
navazuje na hru Kukura a demaskuje divadelní prostředí uvnitř
dějin velkého ženského dramatu. Čtyři šílené divadelní divy
pohřbívají na jevišti popel svého režiséra a vracejí se ke všem
inscenacím, které s nimi v bizarních koncepcích nazkoušel.
V komedii na hraně bulvární frašky se „účtuje“ nejen s velkou
dramatickou literaturou, ale i s dějinami Evropy a ženy.
fotografie z 1. čtené zkoušky hry M. Čičváka Urna na prázdném jevišti
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Rozhovor

PŘIPRAVUJEME

MARTIN
FINGER

Martin McDonagh

KATI
(Hangmen)

M

Překlad a režie: Ondřej Sokol
Hrají: Martin Finger, Dana Černá,
Štěpánka Fingerhutová,
Ondřej Malý, Jaromír Dulava,
Vladimír Kratina, Otmar Brancuzský,
Václav Šanda, Ondřej Sokol a další.
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ilý Martine, je to letos pět let, co jsi poprvé vstoupil na
jeviště Činoherního klubu a posléze se stal členem jeho
uměleckého souboru. Která z tvých očekávání a nadějí se
za tu dobu naplnila?
Jednoznačně práce s Ondřejem Sokolem. On mi před pár lety,
kdy jsem byl ještě v Divadle Komedie, nabídl roli Mervyna v Ujeté ruce. Po dlouhé době se tak naše cesty zase potkaly. Před
zkoušením jsem byl nervózní, jak nám to spolu zase půjde,
bál jsem se, že neobstojím, ač jsem za sebou už měl úspěchy
a ocenění a na půdě tehdy svého Divadla Komedie jsem si věřil.
Naštěstí se obavy nenaplnily, užil jsem si zkoušení a užívám si
Mervyna při reprízách doteď. A když už jsem nastoupil do Činoherního klubu, spolupráci jsme si několikrát zopakovali a je to
lepší a lepší, musím říct.

Martin McDonagh: Hangman (Royal Court Theatre London, 2015)

McDonagh popisuje Katy jako návrat ke svým kořenům. Při
psaní si užíval „návrat k oněm poněkud neobvyklým, gradujícím dialogům a postavám, které řídí hru, kam se jim zachce“.

Potvrzuje se mi, že jsem udělal dobře, když jsem přijal nabídku do
Činoherního klubu. Oproti několika dalším nabídkám mě tahle
lákala pro tu možnost, že se můžu spolupodílet na tvaru inscenace víc, než je v některých velkých divadlech většinou běžné.

Rozhovor
VÁCLAV
SANDA

Milý Václave, v Činoherním klubu jsi začal jako host hrát

D. Mamet: Americký bizon

za studií na DAMU. Než ses stal v letošním roce členem
uměleckého souboru našeho divadla, měl jsi angažmá
v Mladé Boleslavi. Co ti tamní angažmá přineslo? Za kterou
roli, za jaká setkání a nabyté zkušenosti jsi rád?
Z Mladé Boleslavi jsem odešel po necelých čtyřech letech.
Potkal jsem se tam se silným hereckým souborem a s připraveným vedením divadla, které přesně ví, jakým směrem divadlo směřuje, a dovolí si i odvážnější dramaturgii. Byly to čtyři
velice intenzivní roky, kdy premiéra střídala premiéru. Rád budu
vzpomínat na Happyho ve Smrti obchodního cestujícího Arthura
Millera, na Dana v Marberově hře Na dotek a na rytíře Hanse
v Ondině Jeana Giraudouxe. A také na své kolegy.

Tvou první rolí byl tedy recepční Mervyn v McDonaghově
Ujeté ruce. Nyní se setkáváš s novou McDonaghovou postavou ve hře Kati. Co je pro tebe poutavé na divadelních hrách
tvého irského vrstevníka?
Schopnost brilantním jazykem a dialogy a stavbou situací
cupovat na hadry zaběhané stereotypy, současnou někdy už
přemrštěnou korektnost, která se občas ocitá na opačném břehu
a sama se stává agresivní a slepou. McDonagh umí dokonale vykreslit postavy, které v zjednodušených soudech máme
tendenci škatulkovat a soudit. On se naopak s neuvěřitelnou
lehkostí a humorem pohybuje ve stinných stránkách lidských
povah a otevírá divákům oči, aby svět neviděli jen jako falešný
obraz vysněných a vyumělkovaných představ, kde existuje jasná
hranice mezi padouchy a hrdiny, mezi dobrem a zlem, mezi tím,
kdy jasně víme, co se má a co se nesmí.

Když jsi v Činoherním klubu začínal, převzal jsi drobnou roli
Kovboje v McDonaghově Ujeté ruce. Nyní zkoušíš velkou
roli v jeho nové hře Kati. Čím tebe, takřka o generaci mladšího herce, oslovuje dramatik Martin McDonagh?
Patří k mým nejoblíbenějším autorům. McDonaghovy hry mám
rád už od studií na DAMU, kdy jsem v Činoherním klubu viděl
poprvé Pana Polštáře a Osiřelý západ. Na obě představení
jsem chodil opakovaně. McDonagh mě baví pro svou nekorektnost, překvapivost a skvělé pointování situací a her samotných.
Myslím, že k obrovské popularitě McDonagha v Čechách hodně
přispěl Ondřej Sokol, jeho překlady jsou nadčasové a režie
McDonaghových her bezchybné.

V současné době v Činoherním klubu hraješ v šesti inscenacích. Čtyři z nich Ondřej Sokol režíroval a také v nich hraje.
Znáte se spolu od střední školy. Taky jste spolu natočili film
Krásno. Co máš na herecké práci s Ondřejem Sokolem rád,
čím tě obohacuje?
Je to snaha o maximální autentičnost hereckého projevu na
jedné straně. Zároveň pracuje s vědomím toho, že se pořád
jedná o „umělý“ svět divadla nebo filmu, že nejde o nápodobu
života. Je to jistá kombinace stylizace a odstupu s totálním splynutím s postavami. Když divák při našich inscenacích zapomene, že sedí v divadle, a dotýká se ho, co vidí na jevišti, a zároveň
si v jistých okamžicích uleví, že je to přeci jen „jako“, a navíc se
pobaví a zasměje, to je pro mě ta správná míra existence a hraní
si na jevišti.
Při reprízách Ondřejových inscenací zažívám luxus možné
improvizace. Kdykoli můžeme reagovat na nastalou situaci,
která se nabídne jen ten večer, a kdykoli se zase můžeme vrátit
zpátky k danému textu a k nazkoušenému. Každé představení je
živým organismem. Nezakonzervovat se, to je náš cíl.

V loňském roce jsi právě s Ondřejem Sokolem a Martinem
Fingerem nastudoval Mametova Amerického bizona. Hraješ
v téhle komedii tragickou postavu – zlodějíčka Boba, oběť
neshod dvou větších zlodějů. Co pro tebe tato příležitost
znamenala a co nového v herecké práci ti objevila?
Pro mě je Americký bizon srdeční záležitost. Jde o kompaktní
představení založené na detailním herectví a režii.
Bob mi byl dlouhou dobou záhadou. Nechápal jsem ho, trápil
jsem se s ním. A jednoho dne se nade mnou slitoval a já mu
porozuměl. Co mi bylo naopak velmi jasné a sympatické už od
začátku zkoušení, byla jeho obrovská touha někam patřit, mít
své místo, kam se může vracet, kde bude v bezpečí. A to je
Donnyho bazar. Jeho obrovský respekt a obdiv k Donnymu je až
dětsky naivní. Je to takové přerostlé dítě. Celé zkoušení jsem si
vlastně hrál.
Je to má nejoblíbenější a zároveň nejnáročnější role, díky které
jsem dostal v Činoherním klubu další nabídky. Ondřej s Martinem
jsou tandem, bratři. A já můžu jedině děkovat, že s nimi můžu
stát na jevišti. A v současné době i zkoušet novou hru.

Děkujeme za rozhovor (peh)

Děkujeme za rozhovor (peh)

Jan Kačer

Hra o touze být u někoho blízkého.
Trochu groteska i velmi vážná věc.

Režie: Ladislav Smoček
Dramaturgie: Roman Císař, Vladimír Procházka
Scéna: Karel Glogr
Kostýmy: Ladislava Koukalová
Hrají: Zuzana Bydžovská, Jan Kačer,
Nela Boudová, Pavel Kikinčuk, Jana Břežková,
Zuzana Stavná, Václav Šanda.

„(…) Na inscenaci Svatby pozdního léta jsem ocenila ono kolébání od pravdy ke hře, od skutečnosti k fikci, jako charakteristický prvek dnešních dnů, který myslím režie moc dobře vystihla.
Zvláštní text mne nejprve zarazil svým hovorovým jazykem –
od Jana Kačera, jehož tvorbu si po léta nesmírně cením, bych
byla čekala něco jiného: to, co však zaznělo v pasáži ´divadlo bylo víc než vláda, partaje nebo parlament´ mne pojednou
zahřálo u srdce – to byl názor a cit, který jsem spolu se svými
vrstevníky zastávala. U mladší generace to nebude o moc jiné,
ale věci se neříkají, spíše žijí. Ten citát mě ale dokázal převést
do situace porozumění jazyku Kačerovy hry, snad jsem dobře
pochopila, že jsou ony zpočátku pro mne dráždivé soubory
známých motivů, myšlenek, narážek, pocitů a historek snahou
zachytit na divadelní látce autenticky obraz našeho společenství s jeho rozpory, osudy a životními postoji. Pochopila jsem,
že jsou tyto známé postupy v Kačerově hře provázány tak, aby
vytvořily ono kolébavé předivo obnažující výhry a prohry dnešních lidí. Vedlejší linka využívající Gogolovu Ženitbu samozřejmě posiluje dramatické akcenty textu, ale nikoliv jeho groteskno,
hlavně pomáhá postavám k životu. (…)“
Ladislava Petišková (z dopisu dramaturgii 1. 6. 2016)

Srdečně blahopřejeme Nině Divíškové a Janu Kačerovi
k 80. narozeninám.

25

80

Nina
Divíšková
a Jan Kačer

250. repríza

Janina Úhořovská ve Witkiewiczově Matce (1999)

Honza ve vlastní hře Svatba pozdního léta (2016)

Ivana Chýlková obdržela
za roli Saviny Graziové
Cenu Sazky a Divadelních novin
za nejlepší herecký výkon
v roce 2002.

čtvrtek 6. října

ÚRYVEK ZE HRY

50

50. repríza sobota 8. října

Jsme v realitní kanceláři. Prodejní soutěž se blíží ke konci.
Našim čtyřem agentům zůstává už jen několik dní, aby si zabezpečili své postavení na grafu prodeje na „tabuli“. Nejlepší z nich
vyhraje cadillac, druhý v pořadí vyhraje sadu biftekových nožů,
poslední dva dostanou padáka.
(z poznámky autora)

LADISLAV SMOČEK
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kušenosti z několika měsíců provozu Činoherní kavárny
k naší radosti ukázaly, že diváci i přátelé Činoherní klubu našli
cestu do jejích prostor velmi rychle a večerní hudební programy
ji začaly zajímavě profilovat.
Současně se ale také velmi přesvědčivě ukázalo, že její
návštěvníci očekávají širší a lepší nabídku občerstvení a že
interiér Činoherní kavárny přece jenom nese příliš silnou stopu
předchozí „tradiční české restaurace“.

A tak padlo rozhodnutí. Rekonstruovat.
Činoherní kavárna je především součástí divadelního prostoru
Činoherního klubu, jeho zázemím pro zaměstnance a herce,
místem setkávání jeho návštěvníků a přátel. To také bylo
podstatou zadání pro nutné změny technického vybavení a interiéru kavárny. Ten teď bude díky svému novému designu nabízet
hostům dvě rozdílné scény. Denní a noční. A jim bude odpoví-

Návrhy interiéru ing. arch. Martin Poledníček
dat i program. V poledním čase se lehce dotkneme dob, kdy tu
fungovala dobře známá (byť už spíše jen pamětníkům) Dietka.
Dnešní hosté samozřejmě ochutnají jídla připravovaná z kvalitních a sezonních surovin, ale co bude největší předností nově
budované kuchyně je zdravé a chutné vaření špičkovými kuchaři
na nejkvalitnějším technologickém vybavení.
V odpoledních hodinách se barvy a charakter interiéru denní
scény přemění do intimnější podoby. Večerní kavárna poskytne hostům příjemné místo k posezení, pobavení a občerstvení
nejen před představením, ale i po něm. S atmosférou a programem. Prostě klub. Budeme proto pokračovat v původní tradici
hudebních vystoupení, ale hledáme ještě další možnosti pestřejší nabídky kulturních programů, které by časově předcházely
nebo navazovaly na divadelní představení Činoherního klubu.
Těšíme se na Vaši návštěvu u nás!
Rudolf Šubrt

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

Neděle 23. října

Neděle 18. září
DS Ty-já-tr / Hrobeso

DS NA TAHU při MKS Červený Kostelec

BRATŘI KARAMAZOVI

STARÁ DOBRÁ KAPELA

Svědomí, čest, láska, vina a trest v divadelní adaptaci slavné
románové kroniky.

Jeden abiturientský sjezd po mnoha letech.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Dramatizace: Evald Schorm podle překladu Petra Voskovce
/ Režie: Luděk Horký / Herecká spolupráce: Jiří Panzner /
Scénografie: Lucie Wildtová / Hudební spolupráce: Radomír
Pivoda / Světla: Veronika Šternová / Realizace výpravy:
Adam Ondřich, Filip Brouk a Hrobeso pod vedením Lucie
Wildtové / Hrají: Martin Čepelík nebo Ondřej Pečený, Luboš
Přívozník, Tomáš Kyselka nebo Radomír Pivoda, Vojtěch
Klinger nebo Martin Páv, Vojtěch Chalupa nebo Radek
Šedivý, Markéta Šedivá, Veronika Lapková nebo Kateřina
Tvrdíková, Kateřina Tučková nebo Lucie Valenová.

Neděle 9. října

Kočovné divadlo Ad Hoc

Jiří Hubač

Úprava a režie: Jan Brož / Návrh scény: Ladislav Jančík /
Kostýmy: Marcela a Ola Labíkovy / Hrají: Pavel Zuzek, Pavel
Labík, Jiří Kubina, Rostislav Hejcman, Draha Kubinová,
Milena Hořejší, Václav Koreček, Ivo Fanta, Jan Brož.

din

7.00 ho

již od 1

IL CONGELATORE
– ZMRAZOVAČ
S ÚSMĚVEM NEPILOTA
Kočovné divadlo Ad Hoc přiveze komediální operní drama a
odjede po dumavě filosofickém, komponovaném večeru.
Il Congelatore – Zmrazovač
Opera mafia o třech dějstvích.
Libreto: Jan Duchek / Dirigent a hudební nastudování: Lukáš
Habanec / Scénografie: Anežka Habancová / Hrají: Anežka
Habancová, Adam Caha, Jan Duchek, Lukáš Habanec,
Dominika Jíchová, Zdeněk Melín, Petr Mikulka, Klára
Šidlová, Jiří Vedral, František Hrubý.
S úsměvem nepilota
Mnoha cenami ověnčený, dumavě filosofický, komponovaný
večer složený z vědeckých pojednání, originálních písní,
obskurní poezie a jiných drobných poetických útvarů, hlásící
se hrdě k odkazu pánů Skoumala a Vodňanského.
Scénář a texty písní: Jan Duchek / Hudba: Lukáš Habanec /
Hrají: Anežka Habancová, Adam Caha, Jan Duchek, Lukáš
Habanec, Dominika Jíchová, Zdeněk Melín, Petr Mikulka,
Klára Šidlová, Jiří Vedral, František Hrubý.

Činoherní čtení na září a říjen vychází k 5. září 2016.
Redakce Činoherního čtení: Roman Císař, Petra Honsová, Radvan Pácl,
Vladimír Procházka. / Jazyková korektura: Andrea Fiřtíková. /
Foto: Ivan Prokop, Royal Court Theatre, Pavel Nesvadba, Bohdan Holomíček,
Yvona Odrazilová, archiv Golden Archer Production. /
Grafická úprava: Petra Tyllová.

Doušky
Ladislav Smoček obdržel 14. června
na Staroměstské radnici CENU PRAHY 1
ZA DRAMATICKÉ A REŽIJNÍ DÍLO.
„Dramatik, spisovatel a režisér Ladislav
Smoček patří k nejpřednějším osobnostem
českého divadla a s velkou úctou o něm
hovoří po celém světě.“
Oldřich Lomecký, starosta Prahy 1
Druhý román Milana Kundery ŽIVOT JE
JINDE vyšel v červnu 2016 poprvé v Česku.
Román z přelomu 60. a 70. let vyšel ve
francouzském překladu v roce 1973.
Jediné české vydání je dílem exilového
nakladatelství Sixty-Eight Publishers z roku
1979.
„Téma románu je existenciální: je to téma
lyrismu. Revoluční lyrismus komunistického teroru mne zajímal, protože vrhal
netušené demaskující světlo na odvěký
lyrický sklon člověka.“
Milan Kundera

25. října bude hostem Činoherního klubu
představení hry rakouského autora Norberta
Silberbauera SVATOUŠEK. V překladu
Michala Kotrouše a v režii Světlany
Lazarové hraje Otmar Brancuzský.

Ondřej Malý hraje ve filmu Jana Hřebejka
Učitelka. Petra Nárožného můžete vidět
ve filmu Zdeňka Trošky Strašidla. Vojtěch
Kotek účinkuje v novém snímku Vladimíra
Michálka Prázdniny v Provence. S Pavlem
Kikinčukem a Michalem Čapkou se
setkáte ve filmu Davida Kočára Ostravak
ostravski. A v komedii Tomáše Hoffmana
Bezva ženská na krku uvidíte Ondřeje
Vetchého s Petrou Hřebíčkovou,
s Ondřejem Malým a Nelou Boudovou.

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

www.cinoherniklub.cz

