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POUTNÍCI
DO LHASY

Premiéra
21. dubna

Režie: Martin Čičvák
Dramaturgie: Martin Kubran
Scéna: Tom Ciller
Kostýmy: Nina A. Stillmark
Hudba: Ivan Acher
Hrají: Alexandr Minajev, Anna Kameníková,
Vojtěch Kotek, Honza Hájek, Matěj Dadák,
Jan Holík, Ivana Uhlířová, Jiří Štrébl.

Takhle nemůžete přemýšlet. A takhle už vůbec ne!
Není cesta zpátky.

ROZHOVOR
S MATĚJEM DADÁKEM
Milý Matěji, v Činoherním klubu se v těchto týdnech zkouší
Tvá hra Poutníci do Lhasy. Jak bys ji představil divákům?
Pokud se během pracovního pohovoru zničehonic proberete
v kleci – máte důvod k obavám. Kolem vás krouží parta bizarních
individuí. Chtějí po vás divné věci, vy ale vůbec nechápete, proč
to chtějí? A proč to sakra chtějí zrovna po vás? Těm pošukům to
ale smysl evidentně dává. Pokud se vám tohle stane, nemusíte
se ani štípat, ne, není to sen. A dobře vám radím, neposmívejte
se jim. Nebo vlastně, klidně se smějte. Ten smích vás totiž přejde,
až si večer pustíte CNN.
Můžeš prozradit, kdy hra vznikla a co Tě inspirovalo?
V Kauflandu jsem jednou pozoroval hádku dvou prodavačů ryb.
Pištěli na sebe, různě se strkali a byli v té smrtelné vážnosti, jak
to tak bývá, neuvěřitelně komičtí. Vždycky jsem se pak na ně těšil.
Představoval jsem si, co asi podnikají mimo supermarket. Nemají
rodiny, to je jasné. Nocují někde na nějaké smrduté ubytovně.
A možná, možná je někdo pozoruje stejně jako já. Možná u nich
každý den koupí svou makrelu, rozloučí se a odejde. A jednoho dne jim dá navštívenku a pozve je k sobě do klubovny. A oni
přijdou. A chodí častěji a častěji, protože ten někdo si je vybral.
Oni zpočátku vůbec těm jeho řečem nerozumí, ten někdo je ale
trpělivý a má dar rozmlouvat.
A tak jsem loni v létě ve vlaku otevřel počítač a začal psát. Jako
bych ty jejich schůzky v klubovně pozoroval. Postupně jsem zjišťoval, co to tam ti zoufalci pečou. Byl jsem dost zděšený, ale říkal
jsem si: „Klid, přece nebudeš cenzurovat něco, co se píše úplně
samo, a ještě se při tom bavíš. Pokud tě tohle napadá, znamená
to, že svět je zkrátka takový, jinak by tě to prostě nenapadalo.“
Poutníci do Lhasy na své misi poruší hned několik tabu. Řídí se
vlastním kodexem, který náhodnému pozorovateli může připadat
zvrhlý a iracionální. Já jsem s nimi strávil poměrně hodně času,
takže sdílím jejich alergii na svět kolem nás a v jejich tragickém
gestu (které neschvaluju), spatřuju stopy nějaké zvláštní formy
humanismu. Vždycky mě nakonec dojmou. Ale možná jsem jen
ukázkovým příkladem Stockholmského syndromu.

Režisérem Tvé hry je Martin Čičvák, se kterým spolupracuješ už od studií na JAMU. Co pro Tebe znamená, že to bude
právě on, kdo jí dá jevištní podobu?
Martin si přečetl první verzi, byl nadšený, sešli jsme se. Už během
toho prvního rozhovoru jsme se ošklivě pohádali. Okamžitě jsem
věděl, že to je slibná konstelace. Nikdo jiný nepřipadal v úvahu.
Děkujeme za rozhovor (peh)

Úryvek ze hry
TADEÁŠ:

Naše síla není v technologiích. Ani
v hmotné podpoře takzvaných filantropů,
kteří si jen nechtějí špinit už
dávno krvavé ruce. Naše hodnoty jsou
o to silnější, že je sdílíme jen
ústně, mezi sebou. Fousáči zručně
zaměňují potřeby za trendy. Fousáč
nic nepotřebuje, on to jen potřebuje
mít. Ted’ hned. Okamžitě. Instalují
sami sebe do přírody, aby dokázali,
jak jsou pokorní, ve skutečnosti
jsou jen okázalí, okázale třídí
odpad, okázale perou pleny podomácku
vyrobeným práškem, okázale se shlukují
ve sdílených komunitách, kde okázale
kojí budoucí generaci egoistů, jejichž
okázalé sobectví si nedokážeme ani
představit! Nás spojuje potřeba,
idea, vůle zasáhnout. Vnější svět nás
už kontaminoval, ale my, na rozdíl od
fousáčů, my o nemoci víme a umíme ji
léčit. Náš cíl je na dosah! A máme-li
k němu dojít jako Poutníci do Lhasy,
učiňme tak s pokorou a odhodlaně!

ROZHOVOR
S MARTINEM
ČIČVÁKEM
Milý Martine, po té, co jsi v Činoherním klubu režíroval také
dvě vlastní hry, máš nyní v ruce hru svého kamaráda a kolegy
Matěje Dadáka. Co to pro Tebe znamená?
Hrdost na potenciál, který se bohudík nevyčerpává. Důkaz, že
přílivové vody, které umělecky mobilizují náš malý kolektiv, nevysychají, takže se vždycky odněkud přivalí vlna nové oplodňující inspirace. Na tuto chvíli se Matěj připravoval dlouho – napsal
román, píše pro televizi, překládá jiné autory. Celý život čte. Věděl
jsem, že když jednou položí na stůl svoji hru, bude to vybroušený kámen. Úsečka vedená do cíle s milimetrovou přesností. Žádný bordel v hlavě, jenom chladnokrevný čistý řez. Jsem naplněn a nadšen.
V čem spatřuješ jedinečnost Matějovy hry?
Drzost. Hravost. Podobenství s vertikálním přesahem. Opravdu
se mu povedlo vytvořit nevídaný obraz obrovské intenzity. Svůj
pocit z dnešního světa přetavil do mistrovské jevištní metafory,
která nemůže nechat chladným ani bytost s ještě nenaformátovaným občanským postojem. Politikum jeho hry je apolitické a přitom
radikálně vyhraněné – past, ve které chceš zůstat. Finále nového
milénia – smířlivost konce dějin.
Jak bys byl rád, aby vypadala inscenace Poutníků do Lhasy?
Svobodně – jak je hra napsaná. Aby neztratila tu úžasnou, bezprostřední drzost předlohy. ŽHAVÁ.
Děkujeme za rozhovor (peh)

hrajeme
Vojtěch Mašek

ČERNÝ MED

„Činoherní klub se otevírá minimalističtějším, formálně a obsahově náročnějším divadelním kusům a především současné
české hře. Vojtěch Mašek je známější spíše jako výtvarník a autor komiksů, spoluautor dadaistické Recykliteratury anebo jako
scenárista filmu Křižáček. Černý med je jeho teprve druhou inscenovanou hrou (tu první, Mimo zápis, uváděnou ve Studiu Hrdinů,
ovšem napsal společně s Ivanou Uhlířovou).
Text je vytříbený – začíná se klasickým kafkovským tématem
vyšetřování přesluhujícího dramatika a spisovatele Eugena
Loebla, který nemá (aspoň se tak tváří) ánunk, proč je vyšetřován. Podstatu výslechu se dozvídáme pozvolna a postupně
– vykloubenými, zvrácenými a dokolečka opakovanými dotazy
vyšetřující, která se jimi zároveň dotýká samotné existence člověka jako takového.
Divákům je na začátku inscenace, kterou režíroval Mašek společně s Ivanou Uhlířovou, prozrazeno absurdní obvinění. Eugen
Loebl (Vasil Fridrich) je vinen tím, že vyhodil štos papírů do koše
v parku. Slovní ekvilibristice ze strany vyšetřující (Ivana Uhlířová)
se však viník podvoluje a potvrzuje, že se nejedná o pouhý vtip.
Herní prostor je výrazně omezen na zhruba tři metry čtvereční,
z nichž většinu zabírá stůl a dvě židle. Takové limity nedávají
tématu ani hercům příliš prostoru. Herci mají k dispozici jen a pouze slovo.
A nutno říci, že do překvapivé a téměř do konce strhující inscenace byli obsazeni vynikající herci, kteří i v tak úzkých mantinelech
dokázali své postavy hrát živě a s uvěřitelným vývojem. Ivana
Uhlířová dávkovala úřednickou odměřenost a až erotickou svádivost v infarktovém rytmu. Divák byl neustále znejišťován, oč vlastně běží, je-li to celé jen hra, a není-li to snad dokonce hra ve hře.
Vasil Fridrich na začátku odměřený se s ohledem na sebeodhalování proměňoval i výrazově. A slova po obou postavách stékala
jako černý med. (…)“
Dominik Melichar: A slova stékají jako med, Divadelní noviny 6. 2. 2018

„(…) Z herecké dvojice jasně vyčnívá Ivana Uhlířová, jejíž sexy
Vyšetřovatelka v upnutých černých minišatech a s peroxidovým
mikádem naprosto přirozeně střídá ‘herecké’ polohy od sebejisté, přívětivé kočičky přes ustrašenou, emočně zasaženou ženu
až po velice sadistickou a chladně neústupnou mrchu. Neustále
nabourává právě ustavený modus ostrými střihy či jaksi nepatřičnými, až groteskními scénkami (například když si nečekaně
nacpe celou půlku jablka do úst), které diváka neustále utvrzují
v tom, že tohle určitě není ‘normální’.
Fridrichův Loebl je o poznání uměřenější postavou; herec jde
spíše po realisticky psychologické lince. Spisovatel je tak zprvu
zmatený, vystrašený, nervózní. Zakoktává se a zamotává do
svých odpovědí. Ale v určitém okamžiku překvapí nečekaně agresivním obratem – a nikoli posledním! (…)“
Ester Žantovská: Výslech jako umění. Mladá krev čeří usedlé vody
v Činoherním klubu, www.ceskatelevize.cz/specialy/artzona 14. 2. 2018

Doušky
Centrum současného umění DOX připravuje
na období od 15. března do 4. června výstavu
Josky Skalníka My tancovat nemusíme.

Divadelní noviny z 6. února přinesly rozhovor s Vladimírem Kratinou. V čísle z 20. února najdete rozhovor s Ivanou Uhlířovou.
Martin Finger byl za postavu Waltera Fabera v divadelní adaptaci románu Maxe
Frische Homo Faber v Činoherním studiu Ústí nad
Labem nominován na Cenu
Thálie 2017.

Činoherní klub
blahopřeje Joskovi Skalníkovi
k 70. narozeninám.

Ondřej Sokol připravuje ve
Studiu Dva inscenaci hry
Williama Goldmana Misery.

Jaromír Dulava a Ivana
Uhlířová hrají ve filmu
Jana Švankmajera Hmyz.

7. března by oslavil 80. narozeniny hudební skladatel
Petr Skoumal.

Jiří Menzel hraje ve filmu
Martina Šulíka Tlumočník.
Při uvedení filmu v Berlíně
byla Jiřímu Menzelovi udělena cena Berlinale Camera
za mimořádný přínos světovému filmu.

V představení
S úsměvem donkichota
(1970)

3. března uplyne třicet let od odchodu výtvarníka Libora Fáry.

Martin Čičvák uvedl v Divadle na Vinohradech Euripidovu Ifigenii v Aulidě.

15. března před pětatřiceti
lety zemřel Oldřich Nový.

P. Landovský: Hodinový hoteliér (1969, režie Evald Schorm;
s Miroslavem Homolou a Janou Břežkovou)

Zemřela maskérka Činoherního klubu Ivana Benešová
(1953-2018).

Filmové drama Martina
McDonagha Tři billboardy
kousek za Ebbingem získalo Cenu britské filmové a televizní akademie BAFTA za
nejlepší film. Oceněni byli
i herci Frances McDormandová a Sam Rockwell.

S Petrou Špalkovou před představením Zkrocení zlé ženy
v roce 1997.

SEXY DEN

Vyhořelý šéf neziskovky v souboji s nabuzeným tajemníkem.
To bude grilovačka!
Hrají: Petr Marek, Johana Švarcová, Jiří Nezhyba, Kamila
Davidová, Zdeněk Hudeček, Marian Moštík, Barbora Šedivá,
Marta Pilařová, Patrik Hronek, Prokop Holoubek, Jiří Najvert.

Neděle 22. dubna / 19:30
Dům dětí a mládeže Praha10 – DŮM UM, DS NA PERIFÉRII

J. Borgeson, A. Long, D. Singer /

SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA
SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH
Otevřete svá srdce, Vaše intelektuální spása je na dosah!
Překlad: Jiří Josek / Režie: Dominik Jetel / Scénografie
a kostýmy: Mariana Kuchařová / Hudba: Vincent Navrátil /
Hrají: Vincent Navrátil, Jaroslav Blažek a Ondřej Král.

Neděle 29. dubna / 18:00
Divadlo Václav / Václavov

Bengt Ahlfors / POSLEDNÍ DOUTNÍK
„…Jen krotcí ptáci touží, ti divocí létají...“
Překlad: František Fröhlich / Režie: Radvan Pácl / Nápověda:
Anežka Doubravová / Kostýmy: Marie Přidalová / Hudba:
Ivo Čermák / Technika: Filip Manďák, Jaroslav Bílý / Hrají:
Josef König, Magdalena Schwarzová, Ctirad Bartoň,
Vladimíra Manďáková, Petra Šípová, Filip Manďák.

Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2018 se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Pátek 6. dubna / 19:30
LÁHOR / Soundsystem
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6.

20:00 - 22:00 / koncert: Prague Rhythm Kings
Mladý hot-jazzový orchestr hraje hudbu
20. a 30. let 20. století. / Vstupné dobrovolné /

21.

19:30 – 21:30 / poezie: Dante Alighieri –
Božská komedie
Ve světový den poezie uvádíme pásmo z Dantovy
Božské komedie v podání Maddaleny Rossi, Jáchyma Kučery a Richarda Juana Rozkovce.
/ Vstupné dobrovolné /

24.

20:00 – 22:00 / koncert: La Mind
Kytarové duo mladých muzikantů.
/ Vstupné dobrovolné /

26.
28.
31

19:00 – 21:00 / koncert: Jazz Blend
I mladé zajímá Jazz. / Vstupné dobrovolné /
20:00 – 22:00 / Život je Šanson
Večer šansonů Zlatky Bartoškové a povídání
s hostem. / Vstupné 200 Kč /

. 21:00 facebook.com/cinohernikavarna
– 22:00 / koncert: Federace
Aktuální informace
Již podruhé v Činoherní kavárně.
/ Vstupné dobrovolné /

Činoherní kavárna v březnu vystavuje Kresby Jana Janáka.
Více informací na Facebooku Činoherní kavárny

2018

Činoherní čtení na duben vychází k předprodeji 6. března. Na zadní straně
kresba Jana Janáka k probíhající výstavě v Činoherní kavárně.
Redakce Činoherního čtení: Roman Císař, Petra Honsová, Radvan Pácl,
Vladimír Procházka. / Jazyková korektura: Andrea Hurtová. /
Foto: Petra Hřebíčková, Ivan Prokop, Čeněk Folk, CinemArt, Bioscop, Blueprint
Pictures, Bohdan Holomíček, Miloň Novotný. / Grafická úprava: Petra Tyllová.

Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1
e-mail: pokladna@cinoherniklub.cz
telefon pokladna: +420 211 151 877

www.cinoherniklub.cz

