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Vojtěch Mašek
autor a režisér hry Černý med

Premiéra
ČERNÝ MED

m

Vojtěch Mašek

m

rozhovor Evy Prchalové
S VOJTĚCHEM MAŠKEM

Výslech, to je umění.

Premiéra
19. ledna 2018

Režie: Vojtěch Mašek
Dramaturgie: Eva Prchalová
Výprava: Antonín Šilar
Asistentka výpravy: Františka Králíková
Hudba: Ivan Acher
Hrají: Ivana Uhlířová, Vasil Fridrich.

VOJTĚCH MAŠEK
Režisér a scenárista. V celovečerním hraném filmu debutoval v roce 1999 příspěvkem do povídkového omnibusu Šest statečných (snímek
Tomík). Film Fricassé (r. Martin Krejčí, 2003)
podle jeho scénáře byl zařazen do sekce Quinzaine des réalisateurs na MFF v Cannes. Film
Jsem větší a lepší (r. Martin Duda), na němž se
scenáristicky podílel s D. Babanem, byl nominovaný na studentského Oscara.
Společně s Jiřím Soukupem a Václavem Kadrnkou je scenáristou celovečerního snímku Křižáček (r. Václav Kadrnka), který v roce 2017 získal
Křišťálový globus pro nejlepší celovečerní hraný
film na 52. MFF v Karlových Varech.
Je autorem divadelních her: Mimo zápis (společně s I. Uhlířovou, Studio Hrdinů 2017), Monstrkabaret Freda Brunolda (společně s D. Babanem,
divadlo Nablízko, 2004) a divadelního seriálu
Jožkalipnikjebožíčlověkaneumílhát (společně
s D. Babanem, Divadlo Komedie – Studio Hrdinů).
Vedle scenáristiky největších úspěchů dosáhl
v oblasti komiksu. Je držitelem osmi cen Muriel
(nejzn. Hovory z rezidence Schlechtfreund, Pandemonium, O přibjehi, Dašek a Jadrný, Za vším
hledej doktora Ženu). Je autorem konceptu Recykliteratura, navazujícího na avantgardistickou
tradici asociativní montáže, koláže a vizuální
básně, který se mimoděk stal internetovým fenoménem.
Absolvent katedry scenáristiky FAMU, kde nyní
působí jako pedagog.

Jsi filmový scenárista a výtvarník, máš na kontě několik
komiksů. K divadlu sis jen odskočil nebo je to forma, která
Tě přitahovala už dřív a teď, konečně, na ni dozrál čas?
Kolem divadla se pohybuju už delší dobu, ať už to byla dramatizace našeho komiksu Monstrkabaret Freda Brunolda v divadle
Nablízko nebo seriál scénických čtení Jožkalipnikjebožíčlověkaneumílhát 1 – 14 v divadle Komedie a ve Studiu Hrdinů. Nicméně další rozměr získala pro mne práce pro divadlo setkáním
s Ivanou Uhlířovou a naší autorsko-režijní zkušeností s představením Mimo zápis, které jsme loni uvedli ve Studiu Hrdinů. Černý
med je dalším vyústěním naší spolupráce. Nerozlišuji až tolik
druh a typ média jako rozvíjení témat a látek, které mne zajímají,
a okruh tvůrců, se kterými se vzájemně inspirujeme.
V čem je divadelní zkušenost jiná? V čem je výjimečná?
Výjimečná je intenzivní práce s herci při budování dramatického
tvaru, diskuse o motivacích, zkoušení variant a jemných nuancí při hledání ideálního hereckého projevu. Vždycky mě znovu
a znovu fascinuje, jak text ožívá, probouzí se, prohlubuje, jak se
proměňuje dojem a nálada jen díky zdánlivě nepatrným změnám.
Jako autor jsem tak neustále mile a nemile překvapován, co jsem
to napsal a co všechno jsem si třeba neuvědomil.
Je to už druhá spolupráce s Ivanou Uhlířovou. Plánujete dál
pokračovat jako autorská dvojice a společně dobývat další
území /Studio Hrdinů, Činoherní klub/? Co bude dál?
Myslím, že právě vznikající hra je dalším důležitým krokem v našem směřování, tvar, který osciluje mezi tradičním divadelním
představením a hledáním nových cest. S Ivanou nás spojuje
touha objevovat skryté vrstvy, propojovat osobní témata se sdělným obsahem a tato touha generuje další společné nápady,
projekty, které se rodí v meziprostoru divadla, filmu a třeba i dalších uměleckých disciplín, vytváříme si okruh spolupracovníků.
Proč jste si nově, jako mateřské prostředí, vybrali zrovna
Činoherní klub. Inscenací „Černý med“ chcete navázat na
nějakou konkrétní tradici?
Činoherní klub má pro mě zvláštní kouzlo. V letech dospívání
jsem toto divadlo navštěvoval. Objevování kinematografie mám
spojené s herci Činoherního klubu, ať už to byli Petr Čepek, Josef
Somr, Pavel Landovský nebo Vladimír Pucholt a další tváře z filmů československé nové vlny, které jsou dodnes důležitým základem mého tvůrčího směřování. Nebo představení Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho je a bylo pro mne velkým inspiračním
zdrojem pro práci s groteskou, absurdním humorem a lehkostí

nesklouzávající k podbízivosti a povrchnosti. Činoherní klub je
tedy pro mne místo, ke kterému cítím, asi ne zcela racionálně
vysvětlitelné, pouto. A to, že se zde nyní inscenuje text, který jsem
napsal, mi v občasných záblescích připadá jako trochu surreálný
sen. Tak doufám, že se z něho neprobudím.
Co Tě vedlo k napsání textu „Černý med“? Jak se zrodila
myšlenka na ono podivné vyšetřování?
Delší dobu se zabývám dialogem. Ve svých textech zkoumám
formální a obsahové možnosti toho, co je a může být rozhovor:
zbraň, prostředek manipulace nebo nástroj milostných her. Toto
široké téma mne zavedlo k detektivní zápletce, vyšetřování zločinu, k situaci, kde jsou na první pohled rozdány karty. Ale, co když

ne? Tuto otázku jsem položil sám sobě a hledáním odpovědi vznikl dialog, ze kterého se zrodil Černý med.
Jsi autorem textu, zároveň spolurežisér. Jak se ti dva /v Tobě/
snáší? Jsou to rovnocenní partneři nebo má někdo navrch?
Je to občas trochu dialogické jednání. Baví mne být spolu s ostatními členy našeho realizačního týmu u toho, jak napsané ožívá
a získává kontury, jak se text vzpouzí a drhne, bojovat jako autor
za významy, které jsou často až příliš skryté, anebo jako spolurežisér objevovat a určovat nové, a občas skoro zapomenout, že
poslouchám něco, co jsem si vymyslel.
To je pro mne velké dobrodružství a já doufám, že bude i pro diváky našeho představení.
Děkujeme za rozhovor

hrajeme
Peter Parnell

QED

(Kvantová elektrodynamika)
„Celý život jsem se snažil tančit s paní Přírodou a svádět ji...
jenže ta tě závoj nadzdvihnout nenechá...“
Richard Feynman

Premiéra
11. prosince
2017

Překlad: Lucie Kolouchová
Úprava: Jakub Zindulka a Vladimír Kratina
Režie a scéna: Jakub Zindulka
Kostýmy: Ladislava Koukalová
Odborný poradce: Ing. Jan Očenášek Ph.D.
Hrají: Vladimír Kratina,
Petra Horváthová nebo Beáta Kaňoková.

„Richard Feynman je mezi fyziky proslulý tím, jak se dívá
na svět: nepřijímá automaticky tradiční vysvětlení a vždy
si rozmýšlí věci sám. Proto se často dopracuje k novému
a hlubšímu pochopení chování přírody – a také k jeho
svěžímu, elegantnímu a jednoduchému vysvětlení.“
Ralph Leighton v předmluvě ke knize R. Feynmana
Neobyčejná teorie světla a látky – Kvantová elektrodynamika

„Proč nám příroda dovoluje uhodnout z vlastností jedné
části chování zbytku? Jde o nevědeckou otázku. Nevím,
jak na ni odpovědět jinak než zcela nevědecky. Myslím,
že je to tím, že důležitou vlastností přírody je jednoduchost – a proto je velmi krásná.“
Richard Feynman

Úryvek ze hry
Samuel Beckett | Čekání na Godota
Vladimír: Dost řečí, neztrácejme čas.(Pauza.
S důrazem a naléhavě) Udělejme něco,
když se nám naskytla příležitost. Nestává se nám každý den, aby nás někdo
potřeboval. Nemyslím doslova, že by
potřeboval právě nás. Kdekdo by to sved
zrovna tak, jestli ne líp. My tu teď
slyšíme volat o pomoc, jenže ten výkřik
se obrací spíš na celé lidstvo. Ovšem
tady a teď jsme lidstvo my, ať se nám
to líbí, nebo ne. Nuže využijme toho,
než bude pozdě. Alespoň jednou pojďme
reprezentovat plemeno, do něhož nás
vrazil nešťastný osud. Co tomu říkáš?
(Estragon neříká nic) Je sice pravda,
když s rukama v kapsách zvažujeme všechna pro i proti, taky neděláme svému
údělu žádnou hanbu. Tygr se příslušníkům
svého rodu vrhá na pomoc bez rozmyšlení.
Anebo uteče do hluboké houštiny. Ale
o to teď nejde. Otázka, kterou je třeba
zodpovědět, zní: Co tu děláme my. A my
naštěstí známe odpověď. Ano, v tom
neskonalém zmatku je jasná jediná věc:
Čekáme, až přijde Godot.

Estragon: To je pravda.

Michail Čechov Hercova cesta,
úryvek z knihy O herecké technice
„Smysl pro vycítění směšnosti byl ve mně ostatně vždy silně vyvinutý a naštěstí dodnes nevyhasl. Humor s sebou přináší poznání
pro umělce nezbytné a vnáší do tvůrčí práce lehkost. Právě humor
zaměřený na sebe samého zbavuje člověka příliš velké sebelásky a ctižádosti. Učí oceňovat věci v sobě i mimo sebe tak, jak si
to skutečně zaslouží, a ne podle osobních náklonností, sympatií a
antipatií. Pro umělce je taková objektivita naprosto nezbytná. Síla
humoru spočívá i v tom, že člověka povznáší nad to, co mu připadá směšné. To, čemu jsme se smáli, se stává natolik objektivně
pochopitelným, že už to snadno můžeme sehrát na jevišti. Herec
(a umělec vůbec), který se umí dívat na život a na sebe samého
jen vážně, sotva může být dobrý nebo aspoň zajímavý umělec. Je
zvláštní, že lidé, kteří se umějí smát, se hned poznají, snadno si
porozumějí a často se stávají přáteli. A samozřejmě, vážnost lidí
obdařených smyslem pro humor je mnohem vážnější a hlubší než
stálá vážnost lidí, kteří nevědí, co to je humor.“
(Vydalo Nakladatelství Kant – Karel Kerlický pro AMU v Praze, 2017)

Sobota 3. února / 19:30

Divadýlko na dlani / Mladá Boleslav

BYLO NÁS PĚT
ANEB KLUCI NESTÁRNOU
Vraťte se s námi do dětství.
Dramatizace knihy Karla Poláčka Bylo nás pět, režie: Petr
Matoušek / Světla a zvuk: Petr Havlík / Hrají: Luboš Dvořák
nebo Jeník Hejdrych, Jan Jíše, Radek Kotlaba, Libor Ševců,
Petr Matoušek, Martin Weiss, Blanka Kučerová nebo
Kristýna Weissová, Marcela Paterová, Klára Pabištová,
Kristýna Licinbergová, David Bohata a Roman Dušek.

Neděle 4. února / 19:30

DS Kladina / Kladno

Jiří Homola / GERONTINY
Venkovská veselice plná zvratů a překvapení ověří vaše
jazykové znalosti, poskytne lekci z náboženství a vyvolá
neodolatelnou chuť na zabíjačku.
Režie: Jiří Homola / Světla: Petr Vítek / Zvuk: Petr Sládek /
Hrají: Jan Těšík, Jana Kolafa Bolina, Nikola Frollová, Ondřej
Pokoj, Jitka Brodecká, Robin Tesárek, Iva Theissigová,
Barbora Černohorská, Jiří Homola, Andrea Postolková,
Jana Procházková, David Volf.
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Neděle 18. února / 19:30

„Strop je nahoře, podlaha je dole“

Alfred Jarry / UBU KRÁLEM
„UBUISMUS NENÍ HUMANISMUS“
Překlad: Prokop Voskovec / Režie, dramaturgie, výprava a
grafický design: Josefina Karlíková / Dramaturgická spolupráce: Klára Jakešová / Hudba: Konrád Karlík (& J.K.) /
Produkce: Julie Ondračková & Noemi Krausová / Hrají: Ivan
Matoušek, Ondřej Kulhavý, Konrád Karlík, Klára Jakešová,
Oskar Helcel, Benjamin Hess, Josefina Karlíková, Antonín
Brukner, Daniel Toman, Ondřej Kulhavý, Daniel Trlifaj.

3.

19:00 - 21:00 / koncert: Jazz Blend
I mladé zajímá jazz. / Vstupné dobrovolné /

7.

19:00 - 21:00 / čtení: Ferdinand Schmalz:
Maso v plechovce
Surrealistický trash horor, báseň, co nemá rým
ani správný konec.
„U snídaně se vidličkou vrtám ve vlastním mase.
A nic. Žádný soucit ani s vlastním tělem. Prostě
necítím vlastní maso. Oblékám se. Natahuji na sebe všední život. Když se každý pohyb ruky stane
rutinou, život se žije sám. Člověk holt zůstane neúčastný v hlušině těla, v bezpečné vzdálenosti.“

13.

20:00 - 22:00 / Život je Šanson
Večer šansonů Zlatky Bartoškové a povídání
o životě a lásce k profesi. Tentokrát bude hostem Kamila Moučková. / Vstupné 200 Kč /

17.

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

19:00 - 21:30 / Večeře se zločinem
Těšit se můžete na nový příběh a nové menu.
Prosíme o rezervace na e-mailové adrese
richard.rozkovec@cinoherniklub.cz
Aktuální informace
facebook.com/cinohernikavarna
/ Vstupné
(včetně večeře a nápoje) 600 Kč /

2018

Činoherní čtení na únor 2018 vychází 8. ledna.
Na zadní straně fotografie z inscenace hry Petera Parnella QED.
Redakce Činoherního čtení: Roman Císař, Petra Honsová, Radvan Pácl,
Vladimír Procházka. / Jazyková korektura: Andrea Hurtová. /
Foto: Čeněk Folk, Pavel Nesvadba, archiv Divadýlko na dlani, archiv DS Kladina, archiv „Strop je nahoře, podlaha je dole“. / Grafická úprava: Petra Tyllová.
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