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DUBEN 2010

ONDŘEJ VETCHÝ
hraje v Krležově Lédě (Manželskonemanželské povídce)

Premiéra

Miroslav Krleža
LÉDA
(Manželskonemanželská povídka)
„(...) Autora a režiséra spojuje pozorovatelský odstup, s jakým
shlížejí na bizarní krajinu lidského hemžení. Nad výsměchem převládá badatelská fascinace: opravdu musí být onen ironický pragmatik Oliver (Petr Nárožný) ještě ve svém věku ovládán sexuální
vášní? Je úspěšný malíř Aurel (Ondřej Vetchý) skutečně tak trapný
egomaniak? A co si od takového narcise slibují kromě materiálního zajištění jeho frustrovaná žena (Dana Černá) a roztoužená
milenka (Nela Boudová)? Co všechno si nechá líbit podváděný
manžel (Mojmír Maděrič) od své harpyje?
Výstup, kdy ječící Boudová
vjíždí stoickému Maděričovi
nehty do řídnoucích vlasů,
představuje v celé té kruté
komedii vztahů jen jeden
z mnoha detailů. A přesto i na
něm stojí pro mě fascinující
herecký styl Činoheráku.
V jiném divadle by podobně
dryáčnický moment vyzněl
jako křečovitě komediální
efekt, na scéně Činoheráku
se však míra často dost brutální nadsázky nikdy nepřelije
do podbízivé komiky.
Ale to je právě práce režiséra:
zatlouct postavě tak pevný
psychologický kolík, že se neutrhne, ani kdyby sebou škubala sebevíc. V tomto smyslu
jsou Smočkovy režie a razantní úpravy polozapomenutých her nenapodobitelné.“
Richard Erml: Touha je slabost,
Reflex 18. 2. 2010

„(…) Dana Černá podává v Kláře další ze svých skvělých výkonů
v Činoherním klubu a její velký dialog s Oliverem Petra Nárožného,
který od obou herců projde řadou proměn, není jen ukázkou mistrné
konverzace, ale patří k vrcholným místům inscenace vůbec. Petr
Nárožný jako Oliver, bývalý diplomat a nyní příležitostný kritik umění,
ve své roli obstarožního dona šajna (do dona Juana má totiž
opravdu daleko) exceluje. Znovu a znovu se vrhá do erotických eskapád, i když vzhledem k věku už ho to postelové skotačení trochu
zmáhá. Nárožného Oliver je dokonalým manipulátorem, vemlouvavým

otcovským tónem dostane každou ženu tam, kam chce. Staví se do
role nezištného přítele, který má pro každého pochopení a dokáže
zaujatě naslouchat. Představuje však naprostého egoistu, který si
chce užívat a nikdy se nijak nevázat. Do jisté míry v tom však spočívá jeho kouzlo, nevypadá totiž vůbec nebezpečně, a tak není těžké
mu podlehnout. Nárožný hraje Olivera eruptivně, gesty ovládá jeviště, hlasem pak celé divadlo. Na něm spočívá dynamika inscenace, která se právě také díky němu nikdy nezadrhne. Jeho
protějškem je malíř Aurel, který si své mazanice sám povýšil na skutečné umění. Ondřej Vetchý ho hraje zpočátku nenápadně, trochu
jako typického nevěrného manžela, kterého postupně prolne s karikaturou nýmanda stravujícího se okázale tvůrčími mukami. V hysterickém záchvatu, který Vetchý stupňuje téměř do nepříčetnosti, však
ukáže ješitnost, sebezalíbení a ubohost této postavy v celé její komické monstróznosti. Vytváří tak vrchol inscenace v jednom z jejích
nejgrotesknějších momentů. (…)“
Jana Paterová: Eskapády milostné i nemilostné, Divadelní noviny 9. 2. 2010

Premiéra

Felix Mitterer
MOJE STRAŠIDLO
(Mein Ungeheuer)
Stejně za tebou brzo přijdu…
Překlad: Michala Sochorová / Režie: Martin Čičvák
Scéna: Tom Ciller / Kostýmy: Nina A. Stillmark
Hudba: Petr Kofroň
Hrají: Blanka Bohdanová a Stanislav Zindulka.
Předpremiéry 6. a 10. dubna 2010

Premiéra 22. dubna 2010

Ani smrt nás
nerozdělí.
Příběh o lásce
a nenávisti až
za hrob.

Mittererova dramatika – ač rozvíjí ve svém úhrnu onen příslovečný
rys rakouské literatury, pro nějž např. W. G. Sebald nazval svou knížku
esejů o rakouských autorech od Stiftera po Handka „Popis neštěstí“
– je bohatě rozvinuta žánrově i tématicky. Řada her, aniž by upadala
do těžkopádnosti, mapuje až s udivující minuciézní sociologickou
přesností a s mimořádně vnímavou citlivostí existenční i duchovní
a citový svět soudobého drobného člověka.
Jaroslav Král

Felix Mitterer bývá označován za autora vysoce aktuálních příběhů,
bývá nazýván advokátem slabých, obhájcem v beznadějných kauzách, protože urputně hájí vyšší mravnost, bez níž lidstvo nutně a vůči
sobě zcela bezohledně spěje k vlastní zkáze. Za své dramatické obhajoby byl v průběhu let vyznamenán více než šestnácti cenami.
Magdalena Štulcová

(…) Ve svých hrách projevujete lásku prostým lidem odstrčeným
na okraj společnosti: starým, postiženým, slabým, vyhoštěným
atd. Někteří kritici vám vytýkají kýčovité přesvědčení a zřejmě si
o vás myslí: Mitterer – to je ten alpský moralista, co neotřesitelně zdůrazňuje ušlechtilé názory?
Ano, znám taková stanoviska. Hodně intelektuálů a kritiků si očividně myslí, že se nesmíte lidí dotknout, že všechno musí procházet
jen hlavou. Jenomže, na co potom máme své city, na co si je máme
šetřit? Já přece chci v divadelních hrách ukazovat lidi: jak se mají,
co si navzájem dělají – a když nahoře na jevišti nestojí člověk, který
se diváka dotkne a pohne jím, tak divadlo ani literatura pro mě nemají smysl. Rád přijmu i výtku; snad to vedlo k tomu, že jsem se
skutečně stal čímsi jako lidovým autorem, třebaže bych nikdy pod
jedinou ze svých her nenapsal „lidová hra“, protože ten pojem je
úplně propraný a mlhavý. Dokonce mě ani nezajímá: já píšu, jak píšu.
A ukázalo se, že píšu pro relativně hodně lidí: protože, když se dívají,
něco pociťují: bolí je to, nebo se smějí nebo se cítí provokovaní nebo
cokoli. Ale něco cítí.
Váš životopis je podivný příběh: vyrostl jako sociální odpadlík
a adoptované selské dítě, jehož pěstouni táhli jako děvečka
a pacholek od vsi ke vsi, potom deset let celník, nyní oslavovaný divadelní, filmový a televizní autor. Souvisí vaše radikální
stranění outsiderům s tím, že jste byl po léta jedním z nich?
Přirozeně, že se mi bolest z dětství často vrací a musím ji ze sebe vypsat a transplantovat do svých postav. A nevyhnutelně se pak s nimi
identifikuju, i když už dlouho outsider nejsem. Když jsem napsal svoji
první hru, Kein Platz für Idioten (Idioti ven!), nevěděl jsem nejdřív,
o čem je. Až když jsem tu roli hrál, pocítil jsem, že jsem to já; třebaže
jsem jako dítě nikdy nebyl úplný ubožák, věděl jsem, že v tom ubožákovi bylo něco, čím jsem přesně byl. A bylo moc důležité, že jsem
to zjistil. (…)
Úryvek z interview H. Patterera a G. Steinera s F. Mittererem,
Kleine Zeitung 7. 4. 1991

„(…) Do Kirchenbergu, místa, kde
jsem vyrůstal a kde jsem chodil do
školy, jsem se už nikdy nevrátil. Od
roku 1962, kdy jsem začal studovat
na střední škole, jsem žil v Innsbrucku. Párkrát se mi zastesklo po
mém domově, zejména, když jsem
potkal staré lidi, kteří mě znali z mládí (je jich stále méně). Není možné
se vrátit. Nechci žít uprostřed turistického průmyslu. V zimě je vesnice plná turistů, praská ve švech, stává se velkoměstem zábavy, jsou
zde horší dopravní zácpy než ve městě. Ale ani v létě tady není klid,
jenom mezi sezonami patří vesnice jejím obyvatelům. Potom je ale
člověk rád, že v hospodě dostane alespoň párek, skoro všechny podniky jsou zavřené. Není to už tedy místo mého dětství, ani už tak nevypadá. Hotely a penziony, hotely a penziony, jedna budova ošklivější
než druhá. Dříve tady byly pouze hezké domy, každý dům, každá stáj,
každý seník byl hezký a zároveň funkční. Ale smysl pro krásu se už
dávno vytratil. Louky mého dětství, kde kralovala moje adoptivní
matka, ty už jsou taky zničené. Chalupy jsou pronajaté, jsou vyzdobené z vnějšku i vnitřku jako operetní kulisy, přes pastviny vedou lanovky, všechny kopce jsou oholené, aby turisti mohli lépe lyžovat,
koření a kouzelné alpské květiny (které voní jako vůně z Orientu,
sladce a těžce) už skoro neexistují, tu trochu dobytka, která se pase
venku, je nutné dokrmovat, protože už není dost trávy (teď nahoru ale
přeci vedou cesty, nákladní auto tam krmivo doveze). Samozřejmě
při tom lidé zbohatli (ne moje adoptivní matka, ale i ta si něco uklízením v apartmánech vydělala), budiž jim to přáno, nechtěl bych, aby
se vrátili zpátky do chudoby, ale nemuseli zničit všechno, úplně
všechno. Teď už se není kam vrátit, žijeme proto v Innsbrucku, nejdřív ve čtvrti Hötting (vesnice na kraji severní části města), nyní v části
Saggen, to jsou jediná místa v Tyrolsku, kam nikdy nevkročí turisti. To
byl – v hrubých rysech – můj dosavadní život. Některým se může zdát
exotický, ale nic, vůbec nic na něm není neobvyklého, tak jak jsem vyrůstal já, vyrůstaly i tisíce dalších. Neobvyklé je asi jenom to, že jsem
se stal spisovatelem, že jsem byl zachráněn a ti ostatní ne.“
Úryvek z osobního Životopisu Felixe Mitterera
(Haymon Verlag, Innsbruck – Wien 1992)

Doušky
 BLANKA BOHDANOVÁ
oslavila 4. března 80. narozeniny.
Gratulujeme.
 V neděli 28. února se
v Činoherním klubu uskutečnila
oslava 45. narozenin divadla.
 Milan Kundera převzal ocenění
Čestný občan města Brna.
 20. února slavila Revolver Revue
25. narozeniny.

 20. března budou předány Ceny
Thálie za rok 2009.
Miroslava Pleštilová (Aneta Reilleová
v inscenaci Bůh masakru) a Gabriela
Vránová (paní Kilbridová v inscenaci
U Kočičí bažiny) byly jmenovány
do širších nominací.

 Na Cenu Alfréda Radoka byly letos nominovány Helena Dvořáková (za postavu Doňi Mencíi de Acuňi v inscenaci Lékař své cti
v Divadle v Dlouhé) a Eva Novotná (za postavu Evy v inscenaci
Gazdina roba v Národním divadle v Brně).
 Režisér Roman Polák získal slovenské divadelní ocenění DOSKY
2009 za inscenaci dramatizace románu L. N. Tolstoje Anna Karenina.
 Lucie Žáčková byla za postavu Aldy v inscenaci hry B. Sigurdssona
Den Naděje v Divadle Kolowrat nominována na Cenu Komerční
banky, udělovanou umělcům Národního divadla.
 Marika Procházková hraje od února Martu Settovou v Chiarelliho
Masce a tváři. Vojtěch Kotek hrál v únoru postavu Larse v Rodinné
slavnosti Thomase Vinterberga a Mogense Rukova.
 Knihu Heleny Albertové a Pavla Landovského LANĎÁK vydává
v březnu Nakladatelství XYZ.
 Nakladatelství Galén vydalo knihu Karla Hvížďaly Vzpoury.
„Jaké setkání připravuje tato kniha, v níž se propojují tři (roz)hovory
najednou, byť by to zpočátku (zdánlivě) bylo jen tím, že leží jeden
vedle druhého? Pole možnosti setkání vymezují sama jména –
Václav Havel, Jiří Suchý, Pavel Landovský, představující však rovněž obecnější historické typy. Dramatik-politik. Entertainer (české
slovo bavič, poněkud zvulgarizované, by tu mohlo být zavádějící).
Herec-libertin. Všechny tři spojuje divadelní prostředí a jistá nonkonformita doby, v níž se odhalovaly a vytvářely jejich talenty. Spojení těchto tří hovorů je tedy jedinečná příležitost, jak se přiblížit
energetickému náboji šedesátých let a jeho proměnám v čase. Kniha
spojující tři v jednom tak připomíná kubistický artefakt; ve chvíli, kdy
se díváme na Havla, vidíme zároveň všechny ostatní; sledujeme-li
příběh Jiřího Suchého, je v pozadí Havlův i Landovského osud; Landovského divoká svobodomyslnost odstiňuje rozumem relativně
hodně svázaného Havla a uměřeného Suchého.“
Petr Fischer

Anna Fárová,
Jan Malý, Iren Stehli,
Joska Skalník
v Činoherním klubu
27. února 2006.

27. února zemřela ANNA FÁROVÁ, historička a teoretička
fotografie.
„U nás doma v Paříži byla stále spousta umělců. Vyplynulo to
z tatínkova povolání diplomata a jeho osobních zájmů. I máma
mě poznamenala mnohým hezkým. Oba mi pomohli. Formovali
mě. To zůstává v nevědomí. Člověk je nějak formován a pak
toho užívá, když bere rozum. Tam se teprve projeví to, co získal nebo k čemu byl určen. A já tomu rozumím až teď, na stará
kolena. Je fakt, že jsem byla česko-francouzské dítě, a to, myslím, hrálo od začátku naprosto rozhodující roli, i proto, že mé
myšlení je přece jen trochu jiné než čistě francouzské nebo
čistě české. Já jsem byla napřed frankofonní, nebyla jsem původně bilingvní, a francouzská řeč byla pro mě rozhodující. Maminka se mnou mluvila pořád jen francouzsky, až do své smrti.
Ona česky uměla, ale nemluvila. Takže mou mateřštinou je francouzština. A to je strukturovaná řeč. Oproti češtině je gramaticky velmi střídmá, racionální. I celé myšlení Francouzů je víc
racionální – i když se to nezdá – než myšlení slovanské nebo
české. Takže já jsem byla v podstatě chladně strukturovaná. Já
jsem se citům učila až tady. Pak se to ve mně seřadilo, spojilo,
propojilo... Ale s vnímáním české povahy, české kultury, jsem
jakýsi problém měla... byl to delší proces. Můj otec, Čech jako
poleno, vesnický kluk z moravské vísky, jak z Prodané nevěsty,
byl krásný mladý muž, velice schopný a otevřený. (...)“
Úryvek z knihy Anny Fárové Dvě tváře (Torst 2009)

 Česká televize vysílá 10. dubna záznam inscenace Kunderovy
hry Ptákovina.
 Nakladatelství Gallery vydalo knihu s výběrem článků, esejů, básní, rozhovorů a textů
z časopisu Sešity pro mladou literaturu,
který vycházel v letech 1966-1969. Najdete
v ní také rozhovor o divadle a herectví s Josefem Abrhámem, Vladimírem Pucholtem
a Jaroslavem Vostrým, Janem Kačerem
a Evaldem Schormem.
„Vymezování mladé generace nebo přílišný
akcent na takové vydělení v sobě skrývá nebezpečí, že generace bude chápána div ne

jako instituce nebo jakýsi ochranný svaz, který by se dokonce mohl
začít v určitém okamžiku bránit. To by bylo to nejhorší, co se člověku
může stát: útočit, nebo se bránit. To znamená pořád se nějak prosazovat. Důležitý je morální postoj a výsledek práce. – Jakmile se generace začne institucionalizovat, bránit se jako smečka, která na něco
nebo proti něčemu útočí, tak je to vždycky první známka konce.“
Evald Schorm (1966)

 Nakladatelství Kant – Karel Kerlický vydalo
pro AMU knihu Daniela Hrbka BUDOVÁNÍ
DIVADLA. Ředitel Švandova divadla na Smíchově v ní zachycuje cestu od prvních inscenací CD 94, přes práci na nepřijatém projektu
koncepce Činoherního klubu z roku 1999
a následné spojení s režisérem Michalem Langem, až k rekonstrukci smíchovské scény, jak
ji známe dnes.
 Publicista a divadelní kritik Jan Kolář je
autorem knihy Dvanáctkrát v hlavní úloze
(Rozhovory z Divadelních novin).
 Novelu Matěje Dadáka Horowitz vydává
v dubnu nakladatelství Gasset.
 Supraphon vydal CD Körnerova Údolí včel
v čtenářském podání Jana Kačera.

inoherní klub uvádí:
Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2010 se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Divadlo BEZ PRKEN / Praha
JÁ, ANEB...
Představení vzniklo na základě individuálních výpovědí a snaží se formou
pocitové koláže, útržků snů a nedokončených příběhů, atmosfér, nálad
i jednotlivých slov nalézat a zdolávat křehké hranice mezi jednotlivými „já“.

Neděle 11. dubna 2010
Scénář, režie a scéna: Akram Staněk / Náměty a texty: divadlo
BEZ PRKEN / Kostýmy: Lenka Klimešová / Hrají: Veronika Dušková,
Petr Hyka, Lenka Klimešová, Miroslav Křenek, Jiří Moudrý,
Linda Petáková, Karel Žďárek, Martin Žďárek.

Divadlo SoLiTEAter / Praha
Dough Wright
SVOU VLASTNÍ ŽENOU

V jaké hře se říká?

(I Am My Own Wife)
Muž, který v ženských šatech dokázal přežít represe nacistického
i komunistického režimu.

Neděle 25. dubna 2010
Překlad: Adam Novák
Režie: Kolektiv
Realizace: Jana Hradecká,
Jakub Vyplel, Libor
Ulovec
Hraje: Libor Ulovec.
Představení Divadla
SoLiTEAter bylo oceněno
jako nejlepší amatérská
činoherní inscenace
na celostátní přehlídce
Divadelní Děčín 2009
a nominováno do hlavního
programu 79. ročníku
festivalu Jiráskův Hronov.

Divadlo NABOSO / Boskovice
Gabriela Preissová
GAZDINA ROBA
Gazdina roba aneb Lepší je shořet než vyhasnout. Klasický text Gabriely
Preissové na pozadí tragického příběhu Kurta Cobaina. Druhá část Moravské trilogie Noci na rovinách.

Hádanka 2/ VIII Budete-li znát odpověď na tři hádanky osmého kola naší
soutěže, můžete je poslat na adresu pokladna@cinoherniklub.cz. Vylosovaný
výherce získá dvě vstupenky na představení ČK.

Poskytovatel čtyřletého
grantu na provoz:
Hlavní město Praha

Inscenace ČK jsou realizovány
rovněž s podporou
Městské části Praha 1

Partneři Činoherního klubu

Pátek 30. dubna 2010
Režie: Tomáš Trumpeš / Hudební spolupráce: Martin Nerud
Hrají: Eva Tajovská, Ondřej Pokorný, Jan Bařinka, Michal Griga,
Libor Ždánský a Jaroslava Šimáková.
Divadlo NABOSO funguje v Boskovicích pod záštitou občanského
sdružení JINAN a TJ Sokol od roku 2002. Inscenace Gazdina roba
aneb Lepší je shořet než vyhasnout je druhou částí Moravské trilogie Noci na rovinách, ve které se NABOSO snaží v pevném konceptu trilogie zpracovat tři klasické hry moravského dramatu. První
částí byla inscenace Maryša aneb Tenkrát v Divákách, závěr trilogie
představuje inscenace Její pastorkyňa aneb Pusťte lásku dovnitř.
V příští sezóně plánuje divadlo NABOSO uvedení všech tří her
během jediného večera.

www.radiohortus.cz
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