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LEDEN 2011

MARKÉTA STEHLÍKOVÁ
hraje ve hře Martina McDonagha 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 a Petra Horváthová.
Předpremiéra 18. prosince 2010

Premiéra 14. ledna 2011

Na přelomu divadelní sezony 2010/2011 přibude na repertoár Činoherního klubu třetí hra Martina McDonagha. Hry Osiřelý západ
(2002), Pan Polštář (2005) a Ujetá ruka ve Spokane přeložil a režíruje
Ondřej Sokol. Ujetá ruka ve Spokane měla světovou premiéru
v březnu 2010 na Broadwayi.

Foto ze zkoušek

Co pro tebe znamená být herečkou „na volné noze“, když navíc
nebažíš po rolích v televizních seriálech?
To se prostě tak stalo. Po škole jsem se bála jít do angažmá, abych
se někde nezasekla. Měla jsem takový toulavý boty. A to mi zůstalo.
V nedávné době jsi hrála ve Třech sezonách v pekle v režii
Tomáše Mašína a ve filmu Muži v říji režiséra Roberta Sedláčka.
Byly to tvoje „první kroky“ před kamerou?
Ano a děkuji za ně!

Markéta Stehlíková
Milá Markéto,
po skončení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě jsi nastoupila
na DAMU. Na obou školách jsi studovala herectví: co ti teď, už
trochu z odstupu, přijde jako to podstatné, co ti dala střední
a vysoká divadelní škola?
Podstatné je, že jsem to nějak přežila:). Na konzervatoři jsem se potkala se spolužáky, kteří byli většinou starší než já, což mě ovlivnilo.
Snažila jsem se jim vyrovnat. Byl to dobrý hnací motor. Ale spíš než
střední škola to byl takový zábavný kroužek a mně v tu chvíli nedocházelo, že až to skončí, měla bych začít pracovat. DAMU byla pro
mě nutnost, změna v přístupu k práci. Taky jsem asi trochu dospěla.
Na DAMU jsem potkala pár skvělých pedagogů, kteří mě inspirovali.
Dvakrát jsi se na DAMU setkala s dramatickými texty Lenky
Lagronové: hrála jsi Věru ve hře Miriam a jako absolventskou
roli Martu v Království. Jak jsi si rozuměla s postavami, které
napsala česká autorka jen o pár let starší než jsi ty?
Pro mě je Lenka Lagronová srdcová záležitost. Nevím, jestli je to
těmi texty, nebo vzpomínkami na zkoušení. Začátky byly většinou
rozpačité, jelikož jazyk, se kterým L. L. pracuje není úplně obvyklý.
Její hry jsou takové hádanky a pro herce je samozřejmě nesmírně
příjemné hledat na ně odpovědi. Svého času pro mě postava Marty
byla nejlepší kámoška a taky prostředek k nějakému sebevyjádření.
Po absolutoriu jsi dostala nabídku na angažmá ve Východočeském divadle v Pardubicích. Přijala jsi pouze hostování, které
ovšem zase trvá už tři roky. Jako host jsi hrála taky ve Švandově
divadle. Z které inscenace máš obzvlášť radost?
Každá moje role byla příjemná, jinak by mě to asi nebavilo. Ale nejradši vzpomínám na představení Brýle Eltona Johna ve Švandově
divadle. Hrála jsem v něm šestnáctiletou fotbalovou fanynku:) a potkala skvělé kolegy!

Tvé působení v Činoherním klubu je spojeno s Ondřejem Sokolem. Ve Feydeauově Dámském krejčím jste si hereckými partnery (v komickém výstupu slečny Pomponnette a doktora
Moulineauxe). V Syngově Hrdinovi západu – kde hraješ Sáru
Tanseyovou, jednu z trojice venkovských dívek, co obdivují
Christyho Mahona – byl Ondřej režisérem. Co na spolupráci
s ním oceňuješ?
Spolupráce s Ondřejem Sokolem byla pro mě vždycky velmi příjemná a přínosná. Dokáže herce motivovat a jako režisérovi mu
věřím, což považuji za důležité.
Ve hře Martina McDonagha Ujetá ruka ve Spokane hraješ Marylin. Čím tě hra zaujala?
Asi humorem... Je skvěle napsaná.
Děkujeme za rozhovor (peh)

Domingos Correia
Milý Mingo,
kde jsi se narodil? A jak jsi se dostal ke studiu herectví na Los
Angeles City College?
Narodil jsem se v Luandě, hlavním městě Angoly. Už odmalička jsem
se chtěl věnovat herectví, ale i proto, že v Angole nebyly herecké
školy, směřoval jsem prvně k diplomacii. Až po skončení studia
mezinárodních vztahů na Huron University v Londýně jsem se
rozhodl, že než se vrátím do Angoly, zkusím si splnit svůj sen. Říkal
jsem si, kde začít, a vybral jsem si LA, kde začínaly moje vzory.

Můžeš prozradit, jak a čemu jste se v divadelní škole učili?
Kurz trval tři roky, během nichž nás vedli k tomu, abychom rozvíjeli
svoji schopnost pracovat s hlasem, pohybem a schopnost analyzovat postavy a text. Třeba v prvním ročníku jsme měli zpěv a ve třetím
jsme se učili přízvuky a dialekty. Od základů gymnastiky jsme
pokračovali přes moderní tanec a ‘stage combat’ (jevištní bojová
umění) až k disciplíně Tadaši Suzukiho, který učí herce koncentraci
prostřednictvím pomalého pohybu a správného dýchání.
Podle autorů her, které jste ve škole inscenovali, je zjevné, že
jste se herectví prakticky učili zejména na současných dramatických textech. Hráli jste hry Donalda Marguilese (*1954),
nositele Pulitzerovy ceny za drama, Seana Huzea (*1975) nebo
Craiga Wrighta (*1965). Jak jsi těmto autorům rozuměl? A jak se
ti s jejich texty pracovalo právě třeba ve srovnání se školní rolí
v Shakespearově Kupci benátském?
Protože jsem odmalička poslouchal americkou hudbu a sledoval
filmy a taky jsem sedm let v Americe žil, rozuměl jsem dynamice
tamní společnosti a texty těchto autorů jsem dobře chápal. Co se
týče Shakespeara, byl pro mě ten proces kvůli staroangličtině a básnickému stylu těžší.
Za roli v inscenaci Within Us jsi získal cenu pro nejlepšího herce
na Kennedy Center American College Theatre Festival 2008.
Jak vznikala tato hra, o čem byla a o jaký šlo žánr?
To byl asi nejlepší zážitek, který jsem na škole měl. Před čtyřmi lety
měl můj profesor Leslie Ferreira nápad udělat představení na téma
sedmi smrtelných hříchů. Vybral si pro to náš ročník, který byl
zvláštní tím, že jsme byli skupina složená z mnoha národností.
Jelikož pro něj to téma bylo univerzální. Na vzniku hry jsme se
podíleli všichni dohromady, sedm holek a sedm kluků, od vybírání jejího názvu až po konečnou inscenaci. Mohli jsme v ní uplatnit
všechno, co jsme se ve škole naučili: zpěv, tanec, přednes projevu
a tak dále. Byla to pro mě velká pocta, když jsem cenu získal,
a děkuju za to panu profesorovi Ferreirovi.
Měl jsi už příležitost i k filmové práci? Připravovala herecká
škola, kam jsi chodil, studenty na práci před kamerou?
Bohužel naše škola se zaměřovala jen na divadlo a neměla dobré
vztahy s vedlejší budovou, kde se studoval film. Moc jsme toho litovali. Ale měl jsem příležitost po absolvování školy natočit pár studentských filmů.

Doušky
I 18. prosince slaví
JAROMÍR DULAVA 50. narozeniny.
Gratulujeme.

Troscanini, Impresário ze Smyrny

Předseda v Ptákovině

I Gratulujeme HANUŠOVI BOROVI.
Slaví 60. narozeniny 26. prosince.

I Otmar Brancuzský od prosince alternuje roli velkoprůmyslníka
Klanfara v Krležově Lédě (Manželskonemanželské povídce).

I Výstava „LUBOŠ HRŮZA •
SCÉNOGRAFIE A MALBA 1958 – 2008“
je otevřena od 11. prosince 2010
do 26. března 2011 v Horáckém divadle
v Jihlavě.

I V neděli 21. listopadu se v Činoherním klubu konal večer
věnovaný Jiřině Třebické. K připomenutí hereččiných nedožitých
80. narozenin se promítal film Antonína Máši Ohlédnutí.

Žiješ nyní v Praze. Máš vedle Ujeté ruky ve Spokane ještě jiné
herecké uplatnění?
Mám němou roli v Kupci benátském ve Stavovském divadle.
A nedávno jsem hrál v anglicky mluveném představení Doktor Faustus v Divadle Inspirace na Malé Straně.
Kdo je Tvým oblíbeným hercem/herečkou a co se Ti na něm/ní líbí?
Denzel Washington je výborný herec i charakterní člověk a na Penelope Cruz se mi líbí její temperament.
Děkujeme za rozhovor (peh)

Mezi hosty byli Margareta Hrůza, vnuk Daniel Sidon, vnučka
Halka Třešňáková a dcera Marcela Sidonová.

ten kolohnááát...“ a my jsme to po něm tak museli opakovat. A protože jsme ho milovali, tak jsme to opakovali, ale pořád jsme si mysleli, že je trochu na hlavu padlej. A já jsem mu jednou říkala: „Pane
profesore, a proč to takhle musíme řikat?“ „Waldová, jednou to pochopíte,“ odpověděl mi. A já jsem to jednou pochopila a pomyslela
jsem si: „génius“. On dbal na to, aby to bylo opravdu přesně říkané.
Byl ohromnej.

A d a

F r y n t o v á

Paní Ada Fryntová navštívila Činoherní klub na pozvání herce a režiséra Ondřeje Sokola. Svými poznatky o přednesu napomohla
vzniku úspěšné inscenace Hrdina západu, která získala několik
ocenění. Až nyní, po třech letech od premiéry, se našel čas na setkání s paní Fryntovou.
V době vašich studií v letech 1948 – 1952 byli na DAMU skutečně
vynikající profesoři, od kterých jste se měli čemu naučit. Jak na
ně vzpomínáte?
Otomar Krejča byl jako kantor výborný. Neznám nikoho, kdo by
takhle učil. Jemu bylo sedmadvacet, nám devatenáct, dvacet, ale
vždycky si zachovával odstup. Byl na nás hrozně přísný a my ho poslouchali. Když jsem viděla Dalekou cestu – my jsme v ní hráli, to byl
náš zážitek nade všechno, když si nás tam Alfréd Radok vzal a dal
nám úplnou volnost v tom, jak se ustrojíme, jak se budeme chovat,
jenom řekl: „jsme v koncentráku“ –, Krejča tam hrál skvěle a tak nás
to také učil. My jsme to pak uměli, ale nemohli jsme to uplatnit.
Nikdo o to neměl zájem.
Radovan Lukavský, ten nás opatroval. On věděl, kdo není komunista. To bylo na začátku toho tvrdého boje. Za dva roky už to byla
hotová hrůza.
Dnešní studenti by měli dostat Karla Högra, který se cítil být tak
dobrý, že to všem dával dobře najevo. To nebyl žádný přístupný profesor, já jsem to od něj aspoň nepocítila. Jednak učil v sedm hodin
ráno, a pak jemu odmluvit nebo ho neposlechnout – no, to teda
nevím. Dnes se kantoři chovají úplně jinak.
Vítězslav Vejražka nás pořád varoval před komunismem, přitom byl
komunista.
Jiří Plachý – my mu říkali Plachouš – byl skvělý, geniální člověk. U něj
jsme říkali básničku od Krylova: „A slon, ten kolohnát, co ten, jak se
ti zdál?“ My říkali: „Aslontenkolohnátcoten...“ A on: „Aááá SLON –

Vlastně Vás dovedl k tomu, co vyučujete ve vašich ‘Dílnách
přednesu’ na DAMU?
Ano. Jde o to sdělení. Plachý neuměl říct, v čem to je, a tím pádem
nás nutil k tomu, abychom to po něm opakovali. Já to taky dělám,
že to řeknu tak, jak to má být řečené, aby si to herec sluchem trošku
korigoval. Ne aby to napodoboval, ale aby si uvědomil, jak to sdělení
zní přirozeněji. To sdělení je krátké – šíleně krátké. To nemůže být
v těch ornamentálních, kudrlinkových větách, kterými se herci velmi
pyšní. Jako když velkou větu řeknou obloukem na jeden nádech. Ale
takhle se ztratí ten smysl! Důležité ale je, aby řekli ten smysl, aby šli
opravdu důsledně po tom, co chtějí sdělit. A to je jednoduché. To je tak
hrozně jednoduché, že se tím vlastně nechce skoro nikdo zabývat.
Můj muž mi říkal: „Nauč se číst.“ A já na to: „Já umím číst. Čtu
hodně.“ A on: „Vůbec neumíš.“ A tak jsem se učila číst.
To znamená: ne vědět, co tam je a jen tak to přeletět, ale vědět, že
každé slovo něco znamená, a snažit se ho opravdu říct tak, jak má
být řečeno. Co čtu, to pořád převádím do své představy. Tak pomalu,
jako když jdu ve tmě, mám malou baterku a mám se dostat ke dveřím. Kolem mě se děje všechno možné, ale já jdu a stále si svítím jen
na cestu. Tady je kámen, tady kořen. Jdu, až dojdu k tomu domu
a sáhnu na kliku. Čili starám se pouze o to, co mě k tomu domu dovede. Důkladně si pohlídám, abych o nějaký ten kámen neškobrtla.
Jak se vám pracovalo s Jaroslavem Pleslem, představitelem
hlavní role Christyho Mahona v Hrdinovi západu?
Vynikajícím způsobem. Musím říct, že někdy, když to říkal na
zkoušce, bylo to skvělé, dokonalé. On se soustředil a důsledně
opravdu každé slovo osvětlil. Bylo to nádherné.
Je to hra, ta nejkrásnější hra. Hra, jestli to řeknu líp než předtím.
Děkujeme za rozhovor (peh)

Roman Císař, Jaroslav Plesl, Ada Fryntová, Ondřej Sokol na zkoušce.

inoherní klub uvádí:
Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2011 se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Ty-já-tr / HROBESO / Praha
Friedrich Dürrenmatt
FRANK PÁTÝ

V jaké hře se říká?
Mám v sobě takovou zlobu.
Tak rád jsem tě s ní mlátil…

Plesk!

Gangsterská opera o přátelství na život a na prd.
Komedie pro život, jaký je. „Hospodařte, dokud se nevrátím (Luk. 19,13)“

Neděle 16. ledna
Překlad: Jiří Stach / Režie: Luděk Horký / Hudba: Paul Burkhard,
Ondřej Pečený / Scéna, kostýmy a plakát: Mirka Hrdinová
Hrají: Martin Čepelík nebo Jakub Tvrdík nebo Radek Šedivý, Běla
Fuková nebo Lucie Valenová, Oliver Cox nebo Ján Polák, Markéta
Jurná nebo Lucie Špitálská, Jakub Baran, Kryštof Mende, Lenka
Zahradnická nebo Jana Pleskačová, Dan Parobek nebo Martin
Tafat, Luboš Přívozník, Filip Beitl, Radomír Pivoda, Filip Brouk,
Týna Tyllerová nebo Martina Řeháčková, Jan Řehořka nebo
Adam Ondřich, Jana Kobesová, Mikoláš Tyc, Ondřej Pečený.
www.ty-ja-tr.cz
www.hrobeso.com

Jak mi to dělalo dobře, hned
se mi pak vždycky ulevilo.
Hádanka 1/X Budete-li znát odpověď na tři hádanky desátého kola naší
soutěže, můžete je poslat na adresu pokladna@cinoherniklub.cz. Vylosovaný
výherce získá dvě vstupenky na představení ČK.

Výrok podzimu 2010
„Nemůžeme hrát vždycky dobře. Vždycky dobře hrajou
jenom Rolling Stones a v Činoheráku.“
(Václav Petrák, kustod fotbalistů Dukly Praha, po prohraném utkání)

Poskytovatel čtyřletého grantu
na provoz: Hlavní město Praha

Inscenace ČK jsou realizovány
s podporou Městské části Praha 1

Hlavní město Praha
poskytuje ČK grant ve výši:
Rok 2011 17.500.000,- Kč

Divadlo ESENCE / Praha
Fjodor Michajlovič Dostojevskij
SVÉRÁZ OBYVATEL STĚPANČIKOVA

Partneři Činoherního klubu

Tragikomický příběh z dob, kdy nebyla televize,
a tak se lidi museli bavit a trápit sami.

Pátek 28. ledna
www.radiohortus.cz

Dramatizace: Jaroslav Gillar / Překlad: Zdenka Bergrová
Režie: Marie Kubrová / Hrají: Petr Rubáš, Dagmar Volná, Dušan
Hübl, Pavla Andělová, Štěpán Volný, Margareta Zábranská, Irena
Teprtová, Božena Kubrová, Ladislava Švandová, Radek Volný,
Jan Novotný, Elmíra Kubrová, Richard Ferfecki, Jozef Sokol.
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