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PROSINEC 2010

MAREK TACLÍK
hraje v Osiřelém západu. V listopadu už po stopadesáté.
Od prosince hraje hlavní roli v nové McDonaghově hře
Ujetá ruka ve Spokane.

Premiéra

Martin McDonagh
UJETÁ RUKA VE SPOKANE
(Behanding in Spokane)
Mnoho rukou, ale žádná z nich ta pravá...
Překlad a režie: Ondřej Sokol
Scéna: Adam Pitra
Kostýmy: Katarína Hollá
Hudba: Petra Horváthová
Hrají: Marek Taclík, Domingos Correia, Martin Finger,
Markéta Stehlíková, Michal Pavlata.

Že po Osiřelém západu (2002) a Panu Polštáři (2005) přibude na
jevišti Činoherního klubu již třetí hra Martina McDonagha v české
premiéře – Ujetá ruka ve Spokane, je jen logické. Je to zásluha
Ondřeje Sokola, který po úspěchu Osiřelého západu inicioval hlubší
a soustavnější zájem o inscenování McDonaghových her v Čechách
a zejména – dnes již tak lze říci – vytvořil (za doprovodu inscenací
Sexuální perverze v Chicagu, Americký bizon a Hrdina západu)
jednu výraznou dramaturgickou linii našeho divadla. Sokolovo dlouholeté soustředění k tomuto autorovi (ve všech případech se hraje
McDonagh v jeho překladu a režii) lze přirovnat k někdejší empatii
překladatele Karla Muška pro hry McDonaghova „předchůdce“
J. M. Synga. Jednou z nich byl i Hrdina západu. Sokolova inscenace
této hry se tak v kontextu jeho režijní práce neobjevila v Činoherním
klubu náhodou.
(rc)

ONDŘEJ SOKOL
Předpremiéra 18. prosince 2010
Premiéra v lednu 2011

DAMU (absolvoval 1995)
Angažmá: 1996-1999 Městské divadlo
v Mladé Boleslavi, od 1999 Činoherní klub.
V Činoherním klubu režíroval vedle Osiřelého západu, Pana Polštáře a Syngova
Hrdiny západu dvě hry Davida Mameta
Sexuální perverze v Chicagu a Americký
bizon a hru Yasminy Rezy Bůh masakru.
Hraje Moulineauxe ve Feydeauově Dámském krejčím a Vikomta
de Valmont v Hamptonových Nebezpečných vztazích.
Získal Cenu Alfréda Radoka – Talent roku 2002 a Cenu Thálie pro
mladého umělce do 33 let, v roce 2008 Cenu Sazky a Divadelních
novin za inscenaci Hrdina západu.
Na všech třech McDonaghových titulech v Činoherním klubu spolupracoval s výtvarnicí kostýmů Katarínou Hollou a scénografem
Adamem Pitrou.

Po Panu Polštáři je Ujetá ruka ve Spokane další hrou, v níž Martin
McDonagh opustil teritorium rodné země svých rodičů – Irska. Zatímco Pan Polštář je situován do blíže neurčené totalitní země, nová
hra je bezpochyby hrou „americkou“ a není tudíž náhodou, že její
světová premiéra se konala (3. dubna 2010) na Broadwayi. Americkou je svým tématem pomsty (dopadnout za každou cenu padoucha), jež lze vnímat jako typické „národní“ téma.
Nebyl by to ovšem McDonagh, kdyby si nanejvýš poťouchle nepohrával s kriminálním příběhem a nezveličoval (takřka ad absurdum)
drsnou gangsterku, v níž se děj od začátku do konce nijak pronikavě nerozvíjí a ani se nepracuje s vývojem často podivných charakterů. McDonagh se pohybuje na hranici žánru: chvílemi si nejsme
docela jisti, zda se nestáváme oběťmi parodie. Drsňáctví a krutost,
jak již McDonagh mnohokrát demonstroval, mohou být chvílemi nanejvýš směšné…

foto ze zkoušky

MAREK TACLÍK
DAMU (ukončil 2000)
Angažmá: 1998-2001 CD 94,
2001-2004 Činoherní klub,
2004-2006 Dejvické divadlo.
V Činoherním klubu hraje v hrách
Martina McDonagha Osiřelý západ
(Valene Connor) a Pan Polštář (Michal), v Mametově Sexuální perverzi v Chicagu (Dan Shapiro)
a v Syngově Hrdinovi západu
(Jimmy Farrell).

DOMINGOS CORREIA

MARKÉTA
STEHLÍKOVÁ
DAMU (absolvovala 2008)
Od roku 2007 hostuje ve Východočeském divadle v Pardubicích, hostovala ve Švandově
divadle na Smíchově.
V Činoherním klubu hraje Pomponnette v Dámském krejčím
Georgese Feydeaua a Sáru
Tanseyovou v Hrdinovi západu.

Los Angeles City College,
USA (absolvoval 2008)
Tam hrál v inscenacích her Donalda Marguilese July 7th, 1994,
Seana Huzea The Sandstorm,
Craiga Wrighta Recent Tragic
Events, v Shakespearově Kupci
benátském a ve hře Within Us, za
niž dostal cenu pro nejlepšího
herce na Kennedy Center American College Theatre Festival
2008.
V Činoherním klubu hraje poprvé.

MICHAL PAVLATA
DAMU (absolvoval 1967)

MARTIN FINGER
DAMU (absolvoval 1997)
Angažmá:
1996-1997 Národní divadlo,
1997-2003 Činoherní studio
Ústí nad Labem, od 2002 Pražské komorní divadlo v Divadle
Komedie.
Získal Cenu Alfréda Radoka
za rok 2006 (Bernhardův Světanápravce) a 2007 (Josef K. v Kafkově Procesu).
V Činoherním klubu hraje poprvé.

Angažmá: 1967-1969
DJP Kladno – Mladá Boleslav,
1969-1991 Divadlo E. F. Buriana,
1991-1994 MDP, od 1994 Činoherní klub.
Získal Cenu Sazky a Divadelních
novin 2006 (Teach v Mametově
Americkém bizonovi).
V Činoherním klubu hraje Otce
Welshe v Osiřelém západu, Tupolského v Panu Polštáři, Mahona v Hrdinovi západu, Marca Miliottiho
v Chiarelliho Masce a tváři a Václava Václava ve Smočkově Podivném odpoledni Dr. Zvonka Burkeho.

Připravujeme

Tennessee Williams
TRAMVAJ DO STANICE TOUHA
(A Streetcar Named Desire)
„Řekli mi, že mám nastoupit do tramvaje,
která jede do stanice Touha.“
Překlad: Luba a Rudolf Pellarovi
Úprava a režie: Ladislav Smoček
Scéna: Hans Hoffer
Kostýmy: Simona Rybáková
Hrají: Lucie Žáčková, Ondřej Vetchý, Marika Procházková,
Matěj Dadák, Lada Jelínková, Otmar Brancuzský a další.

Ačkoliv nám možná Tennessee Williams připadá jako velký osamělý,
je to ve skutečnosti autor typicky kontinuitní, jehož dílo pokračuje
v o’neillovské tradici, rozvíjejíc ji v její síle i slabosti. Jeho soucit
s lidmi, kteří „nenáleží“ („don´t belong“ je O‘Neillův výraz), sympatie
s jejich marnými sny („pipe dreams“ u O’Neilla), kterými si krášlí život
(Williams: „Má se jim zazlívat, když si musí kompenzovat nedostatky
skutečnosti trochou... božské imaginace?“ „Není lží mimo ty, které
jsou nacpány do úst kostnatou rukou bídy, železnou pěstí nouze.“),
jakož i sexuální interpretace honby za majetkem, stíhané pohrdáním
a nenávistí, jsou zřetelně o’neillovské ražby; rovněž stálé uhranutí
smrtí a odumíráním a důležitá role, kterou v jeho dramatice hraje násilí všeho druhu. Williamsovské pohrdání americkým puritanismem
a přehřátá sexualita jeho gigolů, nymfomanek, homosexuálů, sadistů,
fetišistů a erotomanů je myslím méně vysvětlitelná freudovskými vlivy
(zděděnými ostatně také od O’Neilla) než třeba státní legislativou,
která si osobuje hovořit do detailů intimního sexuálního života jako
nikdo na světě – v důsledku čehož nemá Amerika, slovy Osbornovými, daleko do „sexuální posedlosti středověkého kláštera“. Jsouli Williamsovi hrdinové posedlí sexem až do té krajnosti, kterou
D. H. Lawrence nazval „pohlavím v hlavě“, není to než výrazem
Williamsovy hrůzy před sexem jako ničivou silou, která je tím úděsnější,
oč větší překážky konvencí a předsudků se jí kladou do cesty.
Ideál „předprůmyslové Ameriky, kterou si Williams mýtizuje jako
místo, kde se pěstovaly hodnoty a dobrý vkus“ – jak napsal před
třemi lety recenzent Noci leguána v časopise Mainstream – je typicky jižanskou představou tohoto „básníka utrpení a zármutku“
a amerického autora par excellence.
Milan Lukeš: Favorit sezóny?, Divadlo, září 1965

Doušky
V každé hře by měla být ponechána při odhalování jednotlivých charakterů značná dávka tajemnosti, stejně jako je tomu v životě, jako je
tomu dokonce i při odhalování vlastního charakteru. To ovšem nezprošťuje dramatika povinnosti pozorovat a zkoumat tak přesně a do
hloubky, na kolik je to jeho právem. To by však nemělo vést k ukvapeným závěrům, které ze hry dělají jenom hru a ne léčku, do níž má
být zachycena pravda lidského zážitku.
Tennessee Williams

Williamsova síla je v jeho schopnosti vytvořit zajímavé postavy a vystavět je kritickým situacím, když se snaží obnovit minulost, anebo
vytvořit uspokojivější budoucnost, než je vulgární a materialistická
přítomnost. S postupem dramatického děje jsou protagonisté obvykle nuceni vzdát se svých iluzí, často jsou fyzicky či morálně potupeni necitelnými či zlými postavami. Williamsovy senzační situace
bývají často rozostřeny jeho starostlivostí, aby krása a láska v materialistickém životě přežily. K dosažení takového účinu Williams vynalézavě používá všemožných divadelních prostředků a někdy je
zcela zřetelně manipuluje, aby zaměřil pozornost na vnitřní pravdu
postav a situací. Žádný jiný americký dramatik si v letech 1945-1960
nezískal tak široké publikum.
Oscar G. Brockett: Dějiny divadla

I 29. listopadu oslaví
BOŘÍK PROCHÁZKA
80. narozeniny. Gratulujeme.
I Hru Felixe Mitterera Moje
strašidlo hrajeme 10. listopadu v brněnském Divadle
Reduta v rámci 4. ročníku
festivalu Redfest.
30. listopadu hrajeme Osiřelý
západ ve Vrchlického divadle
v Lounech. Zájezd bude (od
premiéry 8. března 2002) už
150. představením.
I Od ledna 2011 bude předprodej vstupenek na následující měsíc vždy první úterý
předcházejícího měsíce.
Předprodej na měsíc únor
začne 4. ledna 2011.

I Dana Černá hrála 7. října Prušánkovou v Kunderově Ptákovině.
Radvan Pácl hrál v říjnu poprvé Andreu v Chiarelliho Masce a tváři.
Zuzanu Bradyovou v Syngově Hrdinovi západu bude od listopadu
hrát Petra Horváthová (Simona Babčáková odchází na mateřskou
dovolenou).
I Knihu o BOŘIVOJI NAVRÁTILOVI napsal
Jaromír Kazda. Vyšla v Nakladatelství Brána.
I Nakladatelství XYZ připravilo knihu Kateřiny Macháčkové Téma Macháček.
I Bakalářskou práci „České inscenace hry
Martina McDonagha The Pillowman (Pan Polštář)“ na FF MU Brně obhájil Pavel Širmer.
I Divadelní noviny 5. října přinesly rozhovor se Stanislavem Zindulkou. V čísle, které vyšlo 19. října, rozmlouval s hudebním skladatelem Petrem Kofroněm Ivan Žáček („Evropská hudba končí
smrtí Richarda Strausse“) a příloha DN se soustředila k problémům
transformace divadel.
I Nela Boudová napsala druhou dětskou knížku O víle Voněnce.

I Dramaturg, esejista a překladatel Karel Kraus se stal laureátem
Státní ceny za divadlo.
„Jak je to ale s tím veřejným posláním divadla dnes? Je skutečně
lhostejné, co nabízí? Vláda by se přece měla shodnout se svým lidem
nejen na výši daní a míře přijatelné korupce, ale i na čem se bude
rozvíjet lidská identita společnosti. To, co nikdy neusíná, anebo to, co
se vždycky s křikem probouzí, když člověk už zdánlivě všecko má
a vyhověl všem svým zálibám. Co nejvíc postrádá, zmocní-li se ho
zoufalství nebo nuda. Po čem, často nevědomky, touží mladý člověk, a bez čeho nejspíš skončí na ulici, v politickém extrémismu –
nebo jako kariérista a cynik.
Odvážím-li se použít výrazu „duše národa“, rozhodně nemyslím na
pokrevní souručenství, ani na jinou pseudomystiku, nýbrž na povinnost pečovat o příhodné podmínky pro vnitřní svět lidí, kteří společně
obývají svůj kus země. Uvědomuji si přitom, jak těžké je zakládat něco
společného v civilizaci, která je čím dál anonymnější, v níž věda
i technika jsou už dávno bez domova, kde kultura má tržní podmínky
a konzumuje se jako boty nebo pivo. Nesnadnost situace ovšem nikterak neoslabuje její naléhavost. A právě proto: Jaká šance pro divadlo! Odpusťte, že hned dodávám: Pro divadlo, jaké já si
představuji.“
Úryvek z eseje „Pro divadlo dramatu“
(in Karel Kraus: Divadlo ve službách dramatu, Divadelní ústav, 2001)

I Ve filmu Davida Jařaba Hlava-ruce-srdce hrají Roman Zach, Martin Finger a Jaroslav Plesl. Premiéra filmu bude 18. listopadu 2010.

I Ctibor Turba získal ocenění festivalu …příští vlna/next wave…
Živoucí poklad.
V Divadelních novinách z 1. listopadu najdete jeho článek Poslední
velký klaun: „(...) Klauniádu utrhnul cirkusu, klaun stál na scéně sám,
vše, co fenomén klaunství vytvářelo, jsme měli v paměti, nebylo zapotřebí ječících zvířat, rotujících akrobatů, žonglujících zázraků, blýskavých kostýmků obnažujících tělíčka a svalnatá těla. Dimitri utrhnul
svůj díl světa cirkusu a přenesl ho do intimity malých divadel. Témata, koření žertů mohlo být překvapivě jemné, protože se nemuselo prát o místo v turbulenci barev a pohybů. Klaunská hra kvetla
jako jemný kousek flóry ve skleníkových podmínkách. Pro nás, mladé
divadelníky, to byl objev a motivace. Časem jsme se vrátili do plátěných stanů, ale to byla už další kapitola psaná o deset let později,
každopádně nastartovaná Dimitrim. (...)“
I Václav Havel převzal Cenu Franze Kafky.

Karel Kraus s Marií Tomášovou

I 18. října zemřel Jaroslav Doleček,
redaktor Českého rozhlasu.

I 22. října zemřel dramaturg
Jan Cziviš (1932-2010),
spoluautor dramatizace
Voltairovy novely
Candide (ČK 1971).

inoherní klub uvádí:

V jaké hře se říká?

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

– Víte, co to je, pane?

ČMUKAŘI / Turnov
ZA KAŽDÝM ROHEM JESKYŇKA

– Lodní lístek? Do Ameriky!
– Můj klobouk. Novej. A k tomu gatě.
Zánovní. Zadek maj pěkně podšitej.
Mý nový sako. Je z tý nejčernější vlny,
co se najde tady v okolí. To všechno
vám hned dám a navrch požehnání –
a otec Reilly požehná vám taky –
jen jestli odsud zmizíte a necháte nás
v klidu, co jsme tu měli, než včera
padla tma a přišel jste k nám vy.

Umně se podařilo do jedné pohádky pro děti i dospělé spojit tři známé
texty: o Smolíčkovi, o Červené Karkulce a Perníkové chaloupce.
Středa 10. listopadu v 10.30 hodin
Dramatizace a režie: kolektiv souboru
Loutky: Romana Zemenová a Daniela Weissová a kolektiv
Scéna: Jaroslav Ipser a kolektiv.

– A pročpak se mě chcete zbavit, co?

Hádanka 3/IX Budete-li znát odpověď na tři hádanky devátého kola naší
soutěže, můžete je poslat na adresu pokladna@cinoherniklub.cz. Vylosovaný
výherce získá dvě vstupenky na představení ČK.

www.cinoher niklub.cz
Poskytovatel čtyřletého
grantu na provoz:
Hlavní město Praha

TURNOVSKÉ DIVADELNÍ STUDIO A. MAREK

Inscenace ČK jsou realizovány
rovněž s podporou
Městské části Praha 1

Partneři Činoherního klubu

Sam Shepard
LÁSKOU POSEDLÍ
Stačí pár kilometrů správným směrem, aby všechno mohlo být jinak.
Neděle 28. listopadu
Překlad: Jaroslav Kořán
Režie: Jaroslav Šilas Stuchlík
Dramaturgie, scéna a asistent režie: Petr Haken
Světla: Seminář „T“ Jiráskova Hronova pod vedením
Pavla Hurycha, svítí Monika Hakenová
Hrají: Miloslav Holas, Lenka Meixnerová, Petr Haken,
Jakub Chundela.
Inscenace vznikla za finančního přispění města Turnov.

www.radiohortus.cz
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