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BŘEZEN 2009

LUCIE ŽÁČKOVÁ
hostuje v inscenaci hry Milana Kundery Ptákovina

Premiéra

Yasmina Reza
BŮH MASAKRU
Le dieu du carnage
Manželský masakr
(...) Francouzská spisovatelka maďarskorusko-íránského původu
Yasmina Reza má pro divadelní autorku nedocenitelný dar, jenž
zřejmě stojí u kolébky její dnes už světové úspěšnosti a proslulosti. Dovede velice obratně a chytře rozvíjet situaci svých divadelních
her v nejrůznějších rovinách, které se pohybují od komediálnosti
k vážnosti skoro tragické, od problémové hry poznamenané absurditou tohoto světa k lehkonohé zábavnosti vtipné konverzační
komedie či bujaré frašky, od konvencí „dobře udělané hry“ k uplatňování postupů, jež tyto konvence ruší. To vše má svou pevnou
oporu ve schopnosti Rezy najít výchozí bod v dramatické kvalitě
této situace, jež bezpodmínečně nutí postavy k jednání.

těžké šrámy. Ušlechtilý humanismus Veroniky Ivany Chýlkové se
bortí, když si tato intelektuálka a autorka jedné knihy opakovaně
potvrdí, že její manžel tenhle její světový názor nesdílí. Jaromír
Dulava jej hraje nejdříve s poslušnou pokorou před kultivovaností
své ženy, k níž projevuje veškerou svou horečnou aktivitou vroucí
obdiv, aby pak se stejnou aktivitou, jež se promění z oddanosti
v tvrdou agresivitu, na ni útočil.
V druhém páru dominuje suverénní Alan Vladimíra Kratiny, muž
pohybující se ve vysokém světě obchodu a financí, jenž se chová
a jedná nejenom cynicky věcně, ale také s pevným přesvědčením,
že ve všech činech lidí se vždycky projeví jakýsi „bůh masakru“,
jenž jakoukoliv etiku, solidaritu, snášenlivost, toleranci zlikviduje.
Aneta Miroslavy Pleštilové je zprvu jeho nenápadná, skromná manželka, která se snaží o kompromisy a mírnost, ale postupně až
s jakýmsi potěšením využívá možnosti zbavit se tohoto vystupování
a zničí přímo se škodolibou rozkoší Alanovi jeho mobil, jímž po celou
dobu tohoto setkání ještě navíc řeší hrozící katastrofu jedné firmy. (...)
Jan Císař, Lidové noviny 8. 1. 2009

Dva manželské páry „v nedbalkách“, snaha o společenské dekorum z úvodu hry se postupně hroutí. Pod nepodstatnými problémy
probublávají spodní proudy dalekosáhlých následků, noříme se do
nich s pomocí brilantního hereckého kvarteta.
Jan Kerbr, Mladá fronta Dnes 24. 1. 2009

To plně platí i pro její poslední hru Bůh masakru. Dva manželské
páry se sejdou, aby vstřícně a klidně vyřešily problém rvačky mezi
jejich syny. Stačí však nepatrný podnět, a civilizované chování,
které existuje na počátku, se začne bortit. Narůstá vzájemné napadání mezi oběma páry i mezi manžely. Na konec se hádá každý
s každým; už vůbec nejde o řešení sporu mezi syny. Režisér Ondřej
Sokol a herci této situaci a jejímu provedení dobře rozumí a rozehrávají všechny její polohy s nápaditostí a jedinečností, jež z inscenace činí osobitou působivou hereckou záležitost. Základní
a prvotní jsou proto akce postav, jejichž vystupování zřetelně a zhuštěně sděluje jejich hlavní povahové rysy a postoje, jež v tom boji utrpí

Mám rád hry, v nichž
banalita se překlopí v drama, kdy zprvu docela
uměřený humor nabírá na
drsnosti a absurditě, kdy
začne jít o život. Bůh
masakru je v tomhle
„pohybu“ skvělý. Kvartetu Dulava – Chýlková –
Pleštilová – Kratina je
v tomhle koncertě o zvířatech v nás očividně
dobře. Hezkou zábavu
a dobré žaludky!
Josef Chuchma,
Mladá fronta Dnes
24. 1. 2009

Premiéra

Thomas Bernhard
SPOLEČNOST NA LOVU
Die Jagdgesellschaft
Klid to zase napraví
Ne klid nenapraví vůbec nic
Překlad: Josef Balvín / Režie: Ivo Krobot
Kostýmy: Katarína Hollá / Scéna: Adam Pitra
Hudba: David Smečka
Hrají: Vladimír Javorský, Chantal Poullain, Pavel Kikinčuk,
Mojmír Maděrič, Dana Černá, Matěj Dadák, Lada Jelínková,
Radim Fiala, Josef Hervert.

Premiéra 8. dubna 2009

Josef Balvín

Ivo Krobot

Základní situace Společnosti na lovu připomíná situaci Čechovova
Višňového sadu. Také ve Společnosti na lovu se hovoří o tom, že
mají být vykáceny staré stromy obklopující dům, a ani bernhardovské figury proti tomu nemohou nic udělat. Také ony, podobně jako
postavy Čechovovy, ztratily vliv na „běh světa“. I závěr se podobá
Višňovému sadu, kde do posledních replik zaznívá zvuk sekery.
Posun v Bernhardově díle spočívá v tom, že zde zahynula jakoby
veškerá realita, celý svět.
(…) U Bernharda se vše děje lhostejně, jaksi mimoděk a samospádem. Vzájemné chování postav je mechanické, stroj se točí dál
stejným způsobem až do konce. Pouze dovršením všech předzvěstí smrti se stroj zastaví.
Zuzana Augustová (in: Thomas Bernhard, Větrné mlýny, Brno 2003)

Všemu jsem naslouchal a ničím jsem se neřídil.
Thomas Bernhard

Z tvých postav čiší silná energie a radost z toho, že jsi na jevišti.
Co se za ní skrývá?
To je velká a radostná práce. Záleží mi na tom, abych byla nadšená v každém okamžiku. Všechno to souvisí s vírou. Role mi ukáže
něco, co se stane mou součástí, ať už v tom dobrém nebo v tom,
s čím budu pracovat. Nikdy to není něco, co se mnou nemá nic
společného.

LUCIE ŽÁČKOVÁ
Lucie, v roce 2000 jsi absolvovala Janáčkovu konzervatoř
v Ostravě, byla jsi členkou Divadla Petra Bezruče, Komorní
scény Aréna, hostovala jsi v opavském divadle. V roce 2004 jsi
získala Cenu Thálie pro mladého umělce do 33 let a Cenu Alfréda
Radoka – Talent roku. Teď třetím rokem hraješ v Národním
divadle, hostuješ v Činoherním klubu a dostala jsi příležitost k filmové práci. Představovala sis takhle svůj život?
Ano, představovala.
Chtěla jsi být herečkou od dětství?
V osmi letech jsem měla na palandě pohled Prahy s Národním
divadlem, ale to jsem ještě nechtěla být herečkou. Byla jsem malá
holka ze sídliště, introvertní, s různými psychopatickými vlastnostmi. A díky jednomu spontánnímu projevu mi přišla ve vteřině informace a já věděla, že je to moje povolání.
Jaké to bylo na konzervatoři?
Pro mě ty roky byly hrozné, vůbec jsem nevěděla, co si mám se
sebou počít. Ale byly tam i měsíce tvořivosti a toho, kdy do člověka vjede ta energie a víra, inspirace a dějí se zázraky. Až přestěhování do Prahy pro mě bylo jako vynoření se zpod vody, jako když
vyskočí ryba a nadechne se.
V jakých rolích ses hledala?
Začínala jsem komediálními rolemi. V Ostravě mi říkali, že jsem taková frackovitá Janžurová (pro mě čest). Jak jsem byla divná, proti ostatním jsem i divně mluvila, chodila, vyjadřovala jsem se podivně. Potřebovala jsem být něčím zvláštní a ujížděla jsem úplně do extrémů.

Při zkoušení Kunderovy Ptákoviny ses poznala s Ladislavem
Smočkem. S kým jsi v poslední době ještě ráda zkoušela a proč
je práce s těmito lidmi pro tebe důležitá?
Je to pan Smoček, islandský režisér Gijo Pedersen a Michal Dočekal v Národním divadle. Je jich víc. Je to něco uvnitř, proč si jich
vážím, jsem za ně šťastná a každý den si za ně děkuju. V mém vnímání přistupují k divadlu jako k něčemu tvořivému: je to práce,
soustředění na ni, soustředění na lidi, kteří hrají, zodpovědnost za
to, kdo hraje, jací ti lidi jsou, kým jsou, kým mohou být, soustředění na to, co chci představením říct, jaký mám vztah k autorovi, ke
hře, co chci, aby došlo k divákům... To všechno jsou důležité věci
a někdy chybí. Ale to nebudu rozebírat.
Jak sis hledala srozumění
s Evou z Ptákoviny?
Krásné byly čtené zkoušky
s Ondřejem a s panem
Smočkem na zkušebně.
Teď po prázdninách jsem
měla problém s tím, co si
ta Eva vytvořila za realitu:
ona už na začátku přistoupila na to, že bude s člověkem, který má dvě tváře,
a obdivuje to!!!
Jak se ti hraje v Činoherním klubu?
Výborně. Když jsem sem poprvé přišla, připomněl mi Divadlo Petra
Bezruče. Tak to na mě dýchlo. A je zvláštní, že se tu večer scházejí
lidé, kteří se sladí v jednu náladu, a hlediště se spojí v jedno. Jako
by tam nikdo nebyl chybně. To je taky úžasné.
Doslechla jsem se, že jsi založila jistou nadaci?
Jmenuje se Světlosvět a bude o tom, že lidé, kteří už pomalu
odcházejí z tohohle světa, budou mít příležitost se pochlubit,
svěřit nebo předat to, co vědomě získali za svého života, budou
moci ještě dodělat některé věci a splnit si ještě některé ze svých
snů. Měl by to být prostor, kde si lidé různých generací budou
předávat ty úplně obyčejné i ty nejkrásnější věci.
Děkujeme za rozhovor (peh)

Doušky

Host Činoherního klubu

■ 7. února na zájezdu inscenace Čechovova Ivanova do Slovenského národního divadla hraje roli Lvova Jan Sklenář, herec Klicperova divadla v Hradci Králové.
■ 100. představení inscenace
Carlo Goldoni: IMPRESÁRIO
ZE SMYRNY hrajeme 14. února. Hru režíroval v roce 2004
Ladislav Smoček.
■ Divadlo na Jezerce uvedlo
Gogolovu Ženitbu. V režii
Lukáše Hlavici hrají Radek
Holub, Barbora Hrzánová,
Marek Taclík a další.
■ Ve Slovenském národním
divadle měla premiéru hra
B. Brechta a P. Dessaua Matka
Guráž a jej deti. Režíroval ji
Martin Čičvák, hlavní roli hraje
Emília Vášáryová, roli Polního
kuráta Marián Labuda.
■ 12. února uskuteční Divadlo Komedie večer věnovaný dramatiku Thomasi Bernhardovi a Teatrologická společnost pořádá
v Malém sále Institutu umění – Divadelního ústavu přednášku
Václava Cejpka „Obraz umělce v dramatech Thomase Bernharda“.
■ 25. února vysílá Česká televize v rámci cyklu Po stopách
hvězd dokument o Pavlu Landovském.
■ Za roli ve filmu Martina
McDonagha V Bruggách získal
herec Colin Farrell ocenění
Zlatý glóbus.
■ V edici Disk vyšla kniha
Miroslava Vojtěchovského
a Jaroslava Vostrého Obraz
a příběh – Scéničnost ve
výtvarném a dramatickém
umění.

OPERA 2009 – 9. ročník Festivalu hudebního divadla
Jednota hudebního divadla

KYTKA REVIVAL 1980
Jan Kosek / Vladimír Franz
OPERA JEŠTĚ NEZEMŘELA / TAJEMNÝ LISTONOŠ
...obě hry jsou, právě díky své parodičnosti, určité naivnosti
a absurdnosti, pro nás a snad nejen pro nás, stále živé...

Pondělí 9. března a neděle 22. března
Hudba: Vladimír Franz / Libreto: Jan Kosek / Režie: Peter Chmela
Na klavír hraje: Vladimír Franz / Kostýmy: Martina Kosíková
Hrají: Eliška Lachoutová, Jana Švenková, Jiří Srstka, Petr
Borka, Otokar Marek, Jan Kosek.
V roce 1980 vzniká na půdě Právnické fakulty studentské autorské
Divadlo Kytka. První premiérou je
Opera ještě nezemřela, následuje
řada inscenací. Žánrové rozpětí
je značné, sahá od zmíněné
operní hříčky, přes muzikál až po
činohru.
Divadlo Kytka se generačně řadí
mezi amatérská a poloprofesionální divadla působící na konci
sedmdesátých a počátku osmdesátých let jako Sklep, Vizita, divadla Pražské pětky a jiné. Svým
repertoárem a divadelním náhledem se však zcela odlišovalo
a vymykalo právě tím, že se přiklánělo ke klasičtějším formám.
Renesanční osobnost hudebního skladatele, výtvarného umělce,
pedagoga a dramatika Vladimíra Franze je v uměleckém světě nejen
velmi známá, ale i značně ceněná. Jan Kosek, který vyučuje na
Katedře politologie a sociologie Právnické fakulty v Praze, má za
sebou, kromě autorství několika divadelních her, řady básní a beletristických textů i dvě knihy z oboru sociální psychologie. Jedním
z dalších protagonistů je i Jiří Srstka, ředitel Dilia, bývalý ředitel
Národního divadla, taktéž pedagog a v neposlední řadě dramatik.
http://www.divadlo.cz/jhd/
Představení v neděli 22. března se koná v rámci přehlídky
Činoherní klub uvádí.

inoherní klub uvádí:

V jaké hře se říká?

Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2009 se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

RÁDOBYDIVADLO KLAPÝ
Nikolaj Koljada
SLEPICE
Stojící voda začíná smrdět a není nic horšího, než zvyknout si na
to dobrý v našem životě a otupěle to považovat za samozřejmost.

Neděle 1. března 2009

Je to silnûj‰í neÏ já

Překlad: Gabryela Palyová / Režie: Ladislav Valeš / Scéna: Pavel
Hurych / Výběr hudby: Veronika Valešová / Hrají: Veronika Valešová,
Jaroslava Maťáková, Petra Zámečníková, Pavel Macák, Petr Bernard, Jaromír Holfaeur, Robert Deme, Liběna Štěpánová, Jan Kaška.
Slepice je fraškou (i zrcadlem) o zoufalých poměrech v oblastním divadle anebo: „Pokud probudíte mladou herečku v pět ráno z jejího snu,
probudí ona vás z iluzí o vašem životě a dozvíte se podstatně více, než
jste chtěli...“
Rádobydivadlo Klapý bylo založeno na podzim roku 1986. V Činoherním klubu se soubor představil v roce 2005 s inscenací Ladislava Valeše Taková podivná kombinace citů.

Hádanka č. 3/V Budete-li znát odpovědi na tři hádanky,
které vyšly v ČČ, můžete je poslat na adresu info@cinoherniklub.cz.
Vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na představení v ČK.
Čtení najdete na www.cinoherniklub.cz/cteni.php.

Poskytovatel čtyřletého grantu na provoz:
Hlavní město Praha

DS při MěKS ČERVENÝ KOSTELEC
Vlastimil Klepáček
DON QUIJOTE ANEB VESELÝ KONEC
RYTÍŘE SMUTNÉ POSTAVY
Příběh o tom, co by se klidně i mohlo stát, kdyby to pan Cervantes
nenapsal jinak!

Partneři Činoherního klubu

Neděle 29. března 2009
Autor úpravy a režie: Vlastimil Klepáček / Hudba: Péťa Máslo / Jevištní
výtvarnice: Blanka Hamplová / Hrají: Vlasta Klepáček, Naďa Eflerová,
Ríša Bergmann, Katka Maxová, Jana Semeráková, Tomáš Rosa, Vráťa
Hanuš, Míla Hilmanová, Renata Fantová, Zuzana Čtvrtečková, Olina
Maršíková, Zuzana Nermuťová, Radka Nývltová, Pavla Škodová.
A kdo je vlastně větší blázen? Ten, kdo – ač silně netradičně – hledá
spravedlnost anebo ten, kdo se s ohnutým hřbetem smíří s tím, že jí
nedosáhne?
Vlastimil Klepáček, autor a režisér
Odpoledne jsem viděl lidové divadlo, s nímž přijel DS při MěKS z Červeného Kostelce. Lidové divadlo nikoliv vesnické, sousedské, ale to, jež se
kdysi zrodilo ve Vídni jako výraz městského života a jež je proniknuté
životním optimismem, pozemskostí a také méně nebo více sentimentem.
Jan Císař

www.radiohortus.cz
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