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Ivana Chýlková v Nebezpečných vztazích

KVĚTEN 2007

L. Smoček: Kosmické jaro (Jana, režie L. Smoček, 1995)

V. Štech: Třetí zvonění (Růžena, režie L. Smoček, 1997)

IVANA CHÝLKOVÁ

S Jitkou Asterovou, Vilmou Cibulkovou, Evou Holubovou,
Veronikou Žilkovou a Karlem Rodenem jste byli talentovaný
ročník DAMU. Skoro všichni jste se sešli ve filmech, které
napovídaly mnohé o náladách mladých lidí na přelomu
80. a 90. let. Byla to třeba s trochou nadsázky generační
výpověď?
Ne všichni, které jsi jmenoval, se v těchto filmech objevili. Taky byli
vidět, ale ve zcela opačných kouscích. V obou případech to byla
věc nabídky. Nikdo z nás si nevybíral práci koncepčně podle
témat, která ho zajímala. Pokud se taková možnost naskytla, mohl
si člověk sám určit priority. V mém případě to byla víceméně náhoda a štěstí. Filmy z té doby jsou především generační výpovědí
scenáristů a režisérů, kteří byli o deset či více let starší než my.

První roli ve filmu jsi hrála u Věry Chytilové ve Faunově velmi
pozdním odpoledni s Leošem Suchařípou. V roce 1995 jste se
oba setkali v Kosmickém jaru. Jak vzpomínáš na setkání s Leošem ve filmu a potom po letech v inscenaci Ladislava Smočka?
Leoš byl jednoznačně persona. Do mého prvního natáčení jsem ho
vůbec neznala, ale to není divu, bylo mi osmnáct a dorazila jsem
do Prahy ze severní Moravy. Dostal mě svým osobitým smyslem
pro humor, což je vždycky nejlepší cesta k tomu, aby vám na
světě, i při práci, bylo líp. Během Kosmického jara už byl Leoš
nemocný, přesto neztratil nic ze své úžasné ironie a nadhledu.
Nepěstoval herecké výkony, ve kterých by dokazoval, jak je všestranný a talentovaný. Mohl si dovolit jen být. Věty říkal velmi suše,
autenticky. Nepředváděl herecká klišé (mluvit rychle, pomalu, tiše,
hlasitě a to střídat v pravidelných či nepravidelných intervalech),
za která jiní herci dostávají ceny. Jeho cena je tisíckrát vzácnější,
je nenapodobitelná a nezaměnitelná.

H. Ibsen: Heda Gablerová (Heda Tesmanová, režie L. Smoček, 1996)

Vzpomínáš ještě na své pedagogy na DAMU?
Našimi kantory byli Jan Přeučil, Regina Rázlová a Toníček Hardt,
kterého jsem měla nejradši nejenom jako pedagoga, ale i jako člověka. Na rozdíl od těch dvou mě měl rád a nebyla jsem mu jedno.

L. Smoček: Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho (Svatava, od 2001)

zvuku monumentální hudby a záře ohňů atd. Jde jim především
o ně samé. A divák je ten poslední, o koho jim jde. Když se mu to
nelíbí, je hlupák.
Jak jsi poznala Ondřeje Sokola jako hereckého partnera?
Před lety nás představil režisér Smoček ve foyeru Činoherního
klubu, když Ondra dělal záskok za Oldu Víznera v Kosmickém jaru.
A jak říká moje přítelkyně, která je milovnicí všech filmových i divadelních podob Nebezpečných vztahů: „Ve Smočkově režii je Sokolův Valmont naprosto bezkonkurenční.“
Děkujeme za rozhovor (rap)
L. Chiarelli: Maska a tvář (Savina
Graziová, režie L. Smoček, 2002)

D. Mamet: Sexuální perverze v Chicagu (Joan Weberová, 2004)

Dal mi určitě nejvíc, protože mi hraní nezprotivil a naopak mi ukázal, že to může být ohromná zábava a že člověk při tom může být
šťastný, což jsem už předtím někde tušila.
V divadlech, ve filmu a televizi se setkáváš s mladými herci.
Jak se ti s nimi spolupracuje?
S těmi, se kterými mám tu čest hrát, je mi skvěle. Martha Issová,
Kryštof Hádek, Lucka Pernetová, Honza Meduna, Monika Zoubková, Kristýna Nováková jsou talentovaní lidé, kteří člověku nedovolí ustrnout ve stereotypu. Jsou pro mě živá voda a já jsem upír,
který z nich saje, co to jde.
Jsi čtrnáctou sezonu v ČK a nejčastěji pracuješ s Ladislavem
Smočkem. Kdo je podle tebe pro Smočka herec?
To je moc těžká otázka. Podle mě Ladislav Smoček nerozlišuje jen
to, jaký je kdo herec, ale který herec je na kterou roli vhodný.
Hraješ v inscenaci Sexuální perverze v Chicagu, kterou režíroval
Ondřej Sokol. Jak vnímáš jeho režijní práci v Činoherním klubu?
Jako režisér je ve své generaci naprosto ojedinělý. Nejen proto, že
všechny hry, které v Činoherním klubu zatím režíroval, i přeložil,
a to vyžaduje samozřejmě i autorský vklad. Především ale ctí ve
svých režiích autora, což většina současných mladých a tzv. uznávaných režisérů nedělá. Ti, podporovaní mnohými nekompetentními recenzenty, pak z Shakespeara, Čechova či Molièra předvedou
takovou motaninu, že se při odchodu z divadla musíte podívat
znovu do programu, na čem jste to vlastně byli. Polovinu textu
vyškrtají, polovinu dopíšou sami, ale schovají se za jméno autora.
Vylézt ven se svým jménem nemají odvahu. Mají oprávněnou
obavu, že by na jejich kousek nikdo nepřišel. Tak se zaštítí jménem
klasika. Ta druhá, píšící strana si zase nedovolí napsat, co že to
režisér udělal, protože to nepozná. Nebo hru už viděli tolikrát a mají
pocit, že je to aspoň nějaký jiný. V čem, to neví, ale jiný. U Ondry
Sokola máte jistotu, že vám žádný takový paskvil nepředhodí. To
samé platí i o Ladislavu Smočkovi. Oba výborně pracují s herci,
protože si jsou vědomi, že divák se dívá především na herce. To ale
režisérští POČINÁŘI odmítají brát v potaz. U nich jsou herci používáni jako nosiči kostýmů a přenašeči rekvizit zleva doprava za

Premiéra
John Millington Synge
HRDINA ZÁPADU
The Playboy of the Western World
Překlad: Martin Hilský
Režie: Ondřej Sokol
Premiéra v červnu 2007
J. M. Synge (1871-1909) vyprovokoval svou divokou komedií Hrdina
západu nejznámější rozbroje v dějinách irského divadla. Hra brzy zdomácněla na evropských jevištích, česká a moravská nevyjímaje. Břitký ironik Synge ovšem
napsal také řadu dramat, kde převažuje nota tragická či lyrická.
Syngovu hru charakterizují kontrasty, extrémy a zvraty. Ústředním
konfliktem celé hry je rozpor mezi iluzí a realitou. Název hry si vyžaduje malé vysvětlení: západním světem je míněn zaostalý irský venkov, odtržený od civilizačně vyspělejších částí Irska, a hlavní hrdina
hry Christy Mahon je „playboyem“ nanejvýš ve svých představách.
Syngův Hrdina západu je dobré drama právě proto, že zápletka je
zde prostota sama, kdežto reakce obecenstva je subtilní, delikátní
a pozoruhodně komplexní. Takovou reakci si hra vynucuje s úsporností velkého dramatického umění.
J. L. Styan
„Hrdina západu“ není hra s „úmyslem“ v moderním slova smyslu.
Třebaže zčásti je zamýšlena jako extravagantní komedie, hodně
věcí v ní – ještě víc věcí za ní – je naprosto vážných, díváme-li se na
ně v jistém světle. To se, myslím, v komedii stává často a dnes
nikdo zcela jistě neví, zda Shylock nebo Alceste mají být hráni
vážně nebo ne. Čímž chci naznačit, že k Hrdinovi západu lze přistuNicholas Grene
povat z různých stran.
Synge si vytvořil vlastní výrazný jazyk – zpěvnou a rytmickou básnickou prózu – a v jeho podání mytické působilo jako všední
a všední jako mytické.
Oscar G. Brockett

STANISLAV ZINDULKA
oslaví 5. května 75. narozeniny. Členem Činoherního klubu je od
roku 1994, hrál dosud ve třinácti inscenacích.

J. Štolba: Vodní družstvo (Václav Zelenka, režie L. Smoček, 1994)

A. V. Suchovo-Kobylin: Proces (Muromskij, režie M. Čičvák, 2001)

Rodák z Jilemnice nastoupil – po studiích na DAMU u prof. Vlasty
Fabiánové – do divadla v Hradci Králové. Potom krátce hrál v Brně,
opět se vrátil do Hradce, aby na 22 let spojil svůj život právě
s Brnem a s Divadlem bratří Mrštíků. Učil na dramatickém oddělení brněnské konzervatoře a mezi jeho žáky patřili Libuše Šafránková, Dagmar Veškrnová, Oldřich Kaiser a řada dalších herců. V roce
1989 se přestěhoval do Prahy a přijal angažmá v Městských divadlech pražských, kde hrál do roku 1994.

Do Činoherního klubu jsem rád chodil jako divák od dob jeho založení. Bylo a je to divadlo, která má svou tvář, svůj styl. Na jeho jevišti jsem se ocitl velmi nenápadně ještě dříve, než jsem dostal nabídku na angažmá. Vstoupil jsem do již rozezkoušené Wedekindovy
Lulu v režii Vladimíra Strniska s Ivanou Chýlkovou v titulní roli. Při
této práci jsem soubor Činoherního klubu poznal zevnitř – a zachutnalo mi to. (…) Také do Vodního družstva jsem nastoupil později,
kdy už byla práce v plném proudu, a cítil jsem to jako handicap.
Štěstí ovšem bylo, že jsem nastoupil pod taktovkou právě Ladislava
Smočka, tedy jednoho z nejlepších režisérů, jaké jsme kdy měli. Ale
i na takového režiséra si musíte chvilku zvykat, naučit se rozumět
mu. Práce to byla namáhavá, statkář Zelenka se mnou chodil ve dne
v noci, ale tak to má být. Ladislav Smoček je režisér koncepční,
s ohromným smyslem pro detail a s obrovskou fantazií. Neodpustí
nic hercům, ale ani sobě. Vždycky jsem s ním chtěl pracovat
a podařilo se mi to naplno.
Stanislav Zindulka, Premiéra 6/1995

Je pravda, že v takovém věku se už zpravidla chodí na odpočinek.
Pro někoho to může být k nevíře, ale já jsem mohl jít do Prahy
dávno, jenže jsem se necítil pro hlavní město dost zralý. Možná, že
je to věc výchovy nebo snad i toho, jak člověk dovede sám sebe
hodnotit. Jistý obrat v mém rozhodování přineslo až obsazení
v seriálu Vlak dětství a naděje, který točil Karel Kachyňa.
Stanislav Zindulka

A. P. Čechov: Lesoduch (Ilja Ďjadin, režie I. Krobot, 2000)

C. Goldoni: Impresário ze Smyrny (Turek Ali, režie L. Smoček, 2004)

Masky v Činoherním klubu

tímhle mě před lety Činoherní klub očaroval. Ale to už tady bohužel není. Tahle atmosféra se vytratila. Je jiná doba, víc o byznysu
než o přátelství. Ale pořád tu jsou lidi, které mám ráda.
Na které filmy jsi pyšná?
S panem doktorem Radúzem Činčerou, s Petrem Nárožným, Ivou
Janžurovou, Petrem Čepkem a dalšími jsem točila krásný film
s ekologickým tématem pro EXPO v Osace; nevím, proč u nás
nikdy nebyl uveden. V Krátkém filmu jsem ráda pracovala na filmečcích a seriálech s panem režisérem Filipem (třeba Rozpaky
kuchaře Svatopluka Karáska), s Ludvíkem Rážou (Údolí bílých jelenů) a s Antonínem Moskalykem (Dobrodružství kriminalistiky). Točila jsem film v americké produkci Marie Antoineta atd.
Děkujeme za rozhovor (peh)

ZUZANA BÁŤKOVÁ

IVANA BENEŠOVÁ
Ivano, na jaké představení se těšíš?
Miluju Sex noci svatojánské. Mám ráda Podivné odpoledne
dr. Zvonka Burkeho a Vodní družstvo.
Jak si poznala Činoherák?
V 70. letech jsem si kupovala do Činoheráku vstupenky, na které
jsem si musela vystát frontu. Později mě oslovila zdejší maskérka
Janina Bursová, která mi pomáhala při natáčení filmu. Nastoupila
jsem do Činoherního klubu v úžasné sezoně 1989/90 a zažila jsem
tu vznik Občanského fóra. Byla to tady nezapomenutelná setkání
s báječnými herci, které jsem do té doby znala jen z natáčení.
Kde jsi pracovala předtím?
V Československé televizi a pak především v Krátkém filmu.
Bylo snadné přejít z filmové masky na divadelní?
Hned na začátku se mi stala nehoda. Při Pensionu pro svobodné
pány upadl po deseti minutách panu Menzelovi knír. Křičel na mě
a já jsem z toho byla nešťastná. Zastal se mě pan Čepek. Řekl
panu Menzelovi: „Co na ni řveš? Vždyť se strašně potíš.“ Pan Menzel za mnou přišel a omluvil se mi. Dodal, že si neuvědomil, že
nejsem divadelní, ale filmová maskérka. Už se mi to potom nikdy
nestalo.
Z Činoheráku jsi v roce 1998 odešla a po sedmi letech jsi se
vrátila. Jak se cítíš po svém návratu?
Odešla jsem za lukrativní nabídkou na filmování a pak jsem prošla
velkými divadly – Karlínem a Stavovským divadlem. Když se tady
uvolnilo místo, zatoužila jsem zase po té atmosféře a po večerech,
kdy se po představení zpívalo u klimpru, kdy na něj zvukař Richard
Bouška nebo Pepík Abrhám, když měl čas, hráli a zpívalo se. Taky

Zuzko, jak jsi nastoupila do
Činoherního klubu?
Po sedmadvaceti letech jsem
byla propuštěna z České televize, kde jsem pracovala od roku
1972. V Činoherním klubu jsem
měla kolegyni a spolužačku
Ivanu Benešovou, která právě
odcházela a nabídla mi svoje
místo. O Činoheráku se mi zmínila i Nela Boudová, se kterou
jsem se znala z televize. Těšilo
mě, že mě tu všichni dobře
přijali.
Jak jsi se stala uměleckou maskérkou?
Musela jsem jít na obor kadeřnictví, při kterém byla otevřená speciální třída pro maskéry pro televizi a Barrandov.
Které televizní filmy tě bavilo připravovat?
Za začátku jsem toho samozřejmě moc neuměla. Dělala jsem maskérku zábavných pořadů a teprve asi po pěti letech jsem přešla na
inscenace, filmy a seriály. Za ty roky je toho spousta. Ráda jsem
dělala s Oldřichem Daňkem seriál povídek o královnách, řadu
dobrých inscenací s Pavlem Hášou, Knoflíkáře s Petrem Zelenkou,
Hrad z písku s Janou Brejchovou, Cestu pustým lesem. Strašně ráda
vzpomínám na Velmi uvěřitelné příběhy s Igorem Chaunem – tam si
tedy maskéři přišli na své – třeba Jorga Kotrbová měla dlaždici vraženou do hlavy. V Pekle, které režíroval slovenský režisér Ditrich, měl
Ondra Vetchý zaražený nůž do oka. Ale těžké je i učesat dobový
účes nebo udělat jizvu. Jsem ráda, že i v posledních letech pracuju
v ČT jako externistka, třeba na seriálu Hop nebo trop.
Které inscenace máš v ČK ráda?
Portugálii, Vodní družstvo, Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho,
Osiřelý západ atd. V práci mám raději představení, kde je co dělat.
Děkujeme za rozhovor (peh)

Host Činoherního klubu

Doušky

Klicperovo divadlo Hradec Králové / komorní scéna V podkroví

Florian Zeller
TEN TŘETÍ
Oči musí být otevírány násilím. Jinak člověk člověka sotva prohlédne.
Jean Antoine de Baïf

Neděle 13. května 2007

Překlad: Julek Neumann / Režie: Petr Štindl
Dramaturgická spolupráce: Miroslav Oščatka
Výprava: Zuzana Přidalová
Hrají: Filip Richtermoc, Pavla Tomicová, Jiří Zapletal.
(…) Zellerův klenot
v režii Petra Štindla,
jenž skrz tři herce bez
šifer a ozdob „jen“ přesně vyložil text, je na
scéně v Podkroví přímým příbuzným neméně skvělých Tří velkých
žen Edwarda Albeeho.
Zatímco Albee pohlíží
na životní osud „an sich“, francouzský dramatik se s chirurgickou
přesností věcně zaobírá pouze láskou, opojnou, lačnou, zničující
i nevěrnou, to když milenec v rámci záchrany a udržení silného
vztahu klade partnerce podmínky ne nepodobné stannému právu
za Heydrichiády.
Co by však byla hra bez herců! Je radost vidět na metr v detailu
moderní nepsychologické a přesné herectví Pavly Tomicové
a Jiřího Zapletala. Tomicová zbavená všech šarží ještě více
umocnila svou jevištní pověst „intenzivně milující ženy“, nemá
daleko pro smích i slzy, ovšem bez křeče a křiku, trpí, lže i vede
hádky, to vše s civilní a uvěřitelnou něhou, v níž se ozývají tóny
dojemného, ale silného klauna, což prokazuje také v „Petrolejkách“
i dílem v Jarmilce. Filip Richtermoc, milostný trpitel, žárlivec a depresista s mlhavou minulostí (o žádné z postav nevíme víc, než je
nutné) vzbuzuje strach, je nevypočitatelný a divák cítí, že mu není
pomoci. Nejvděčnější part dostal Jiří Zapletal, tedy „ten třetí“, jež
mezi Tomicovou a Richtermoce vstoupil. V milostném loži se zdráhá
říct pravdu, je svědomím, našeptavačem i ironickým strůjcem nevyhnutelného resumé. Každá replika má správnou barvu i tón a vše
dohromady tvoří dokonalý, drásavý a dlouho doznívající akord.
Petr Mareček, Mf Dnes 28. 12. 2006

Florian Zeller (*1979 v Paříži)
dramatik, spisovatel, profesor literatury na Institutu politických věd.
Ve 22 letech vydal svůj první román Umělé sněhy / Neiges artificielles
(cena Nadace Hachette 2002). Dosud napsal tři divadelní hry.

• Juraj Kukura oslavil 15. března 2007
60. narozeniny.
• Dana Černá převzala za Barbaru Kodetovou po dobu její mateřské dovolené roli
Heleny v Rodinné slavnosti. Roli Dědečka
v téže inscenaci za Jiřího Zahajského
v době nemoci nazkoušel Bořík Procházka.
• Březnové číslo časopisu DISK (č. 19) přináší studii Jana Hyvnara Herci Činoherního
klubu v živlu hry.
• Vladimír Mikulka píše v časopisu SVĚT A DIVADLO č. 1/2007
o inscenaci hry Davida Mameta Americký bizon v ČK.
• Michal Pavlata napsal do Divadelních novin z 2. dubna „Opožděný dopis” Petru Svojtkovi.
• Jan Hájek získal Cenu Thálie pro talent roku 2006.
• 25. května hraje v Divadle Komedie Činoherní studio Ústí nad
Labem hru Jaroslava Rudiše a Petra Pýchy STRANGE LOVE
s Markem Taclíkem.
• 18. března zemřel anglista Břetislav Hodek, v jehož překladu
hrál Činoherní klub v roce 1988 Pitvoru alžbětinských dramatiků
Middletona a Rowleye.
27. března zemřel rozhlasový režisér Jiří Horčička.
Poskytovatel čtyřletého grantu na provoz: Hlavní město Praha

Partneři Činoherního klubu
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