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Ladislav Smoček
oslavil v srpnu 80. narozeniny. Blahopřejeme!

ZÁŘÍ 2012

Smoček
JAROSLAV VOSTRÝ

Ladislavu Smočkovi bylo skoro třináct, když Plzeň, kde vyrůstal, osvobodili Američané. Zážitek svobody pro něj byl a zůstal určující: jak
svobody ve smyslu osvobození od nacistů, tak svobody, která vyznačovala chování Američanů. Svoboda se tenkrát spojila se světlem:
zážitek osvětlených oken po době zatemnění byl zásadní. Se schopností být svobodný se Smoček narodil. Nemluvím o touze po svobodě, ale o schopnosti být (vnitřně) svobodný, a ta je zvlášť v českých
podmínkách velice nesamozřejmá. Osvobození Plzně Američany mu
ale pomohlo svobodu naplno pocítit. Myslím, že v okamžiku, kdy
mladý režisér Smoček posílal někdy v roce 1958 na jeviště brněnského Divadla Julia Fučíka Miep v Deníku Anny Frankové s utrženou
větví šeříku, aby vtrhla do zadního traktu domu, kde se ukrývaly dvě
židovské rodiny, se zprávou o invazi i náhlou nadějí, byl v tom obsažený tento pocit. Nebyl pro Smočka nikdy jen vzpomínkový
a zůstal v něm opravdu navždycky, i když nebyl vždy spojený s nadějí
a i když se Česko v průběhu let jmenovalo všelijak. Mimochodem,
z někdejších zásadních Smočkových plzeňských zážitků vznikla dramatická montáž Nejlepší den, kterou napsal pro tamější Divadlo
J. K. Tyla k padesátému výročí osvobození Plzně a tam ji taky
režíroval; připadá mi, že v té verzi ještě o tom tématu neřekl všechno
a měl by se k němu vrátit.
Ano, Smoček, jak je všeobecně známo, není jenom režisér, ale (i) dramatik. Režie se mu ovšem stala osudem, i když při přijímací zkoušce
na DAMU se nehlásil na režii, ale na herectví. Vůbec se při výběru
povolání nerozhodoval lehce. Lákala ho přírodověda a divadlo: ne to,
které se tenkrát hrálo, ale divadlo, které měl v hlavě. K přijímacím
zkouškám na divadelní fakultu se přihlásil také až rok po maturitě.
A na co jiného než na herectví, o kterém ovšem měl a má svou osobitou představu a na které proto také vždycky kladl a klade nikoli
běžné nároky: herectví je mu totiž prostředkem studia lidské přírody,
jinak řečeno, studia chování zvláštního živočišného druhu, jímž je
člověk (ne náhodou si Smoček jako první text, který inscenoval na
profesionálním jevišti, zvolil Čapkovu hru Ze života hmyzu). Není divu,
že dojem přijímací komise ze Smočkova hereckého vystoupení musel
být v roce 1952 zvláštní. Ale díky této komisi za to, že ho poslala na
režii. Na to, že by se uplatnil i jako autor, nebylo v době socialistického realismu pochopitelně ani pomyšlení. Jeho texty, kterými bavil
své přátele od gymnaziálních let (od roku 2002 už jsou všechny dostupné ve svazku nazvaném příhodně Činohry a záznamy, vydaném
brněnským nakladatelstvím Větrné mlýny), by tehdy nikdo ani za literaturu nepokládal – a také nebyly jako nějaké literární pokusy vůbec
míněny. Mají totiž kořeny v mimu, ze kterého se zrodilo (či který se

zrodil z původního, tj. – nepřesně řečeno – komediantského) herectví,
ale který má co dělat i s žánrem původního sokratovského dialogu:
oba tyto jeho plody jsou jen různými žánry ethologie, tj. studia
chování, jehož plodné výsledky nejsou myslitelné bez smyslu pro
jeho směšné stránky. Výsledky tohoto studia jsou proto – při veškeré
skepsi, které může takové chování budit –, současně schopné
i pobavit. Nebo je to spíš tak, že tak vzácně kreativní výzkumní experti, jako je Smoček, dovedou výsledky tohoto studia i pobavit ostatní. Což by nebylo možné, kdyby už svůj předmět sami nestudovali
s jistým pobavením (k tomu musí být zvláštní talent a s ním spojená
odolnost): právě proto mají tak pronikavé výsledky.
Takový výzkum může přitom být také – řekněme – aplikovaný. Lidské
chování zkoumá Smoček přece i ve svých režiích cizích textů. A zkoumá v tomto případě nejen postavy, ale i autory a své herce a herečky,
kteří/které se od nich nedají oddělit. Jenže: může být řeč o nějakém
aplikování tam, kde se jedná vlastně vždycky o větší čí menší objevy
(a to třeba i „pro sebe“, jako v případě Tramvaje do stanice Touha, kdy
si Smoček objevil Tennesseeho Williamse, kterého bychom v počátcích Činoherního klubu nehráli)? Kdo z diváků, kteří je viděli, by
mohl zapomenout na takové jeho inscenace, jako byl Goldoniho
Poprask na laguně, ať se hrál v brněnském Divadle Julia Fučíka, v Činoherního klubu, na Vinohradech či v Plzni, na taková repertoárová
čísla Činoherního klubu, jako byli Gogolovi Hráči, O’Neillova Cesta
dlouhého dne do noci, Zuckmayerův Hejtman z Kopníku, Horváthovy
Povídky z Vídeňského lesa, Birinského Mumraj, Ibsenova Heda
Gablerová, Kunderova Ptákovina, plzeňský Čechovův Višňový sad, či
některý jeho Štolba nebo Štech s jejich obecně spíš tak trochu pohrdavě přijímanými fraškami v Činoherním klubu, v Plzni i v Národním
divadle a – ne, nemá smysl vypočítávat. Je jasné, že k takovému
zkoumání a k takovým objevům je třeba i příslušný opravdu odborný,
tzn. znalecky ostražitý vztah ke zkoumanému materiálu. V případě
materiálu, se kterým zachází režisér, je takovým jedině adekvátním
způsobem zacházení s výzkumným materiálem úcta: úcta k autorům,
jimž může v textech s porozuměním i rasantně škrtat (nebo naopak
neškrtat, a přesto například Čechova nehrát tři, nýbrž dvě hodiny),
ale které nikdy nečiní pouhými doklady vlastního režisérského
umělectví, jak to dnes bývá zvykem. A samozřejmě i úcta k hercům,
na které je tak náročný – ostatně jaká může být úcta jiná než (oboustranně) náročná? –, ale na které pochopitelně nikdy nekřičí. Jistě,
zásadní úlohu tu hraje fakt, že si dovede vybrat – a k jeho umění
výběru patří, že si nevybírá pouhé objekty působení, ale partnery.
A někdy se – na stejných principech – i nechá vybrat sám: viz jeho inscenace v divadle Ungelt, které dokazují, že hrají-li tzv. bulvár
režírovaní herci (a musejí to ovšem být skuteční herci), stává se z tohoto pozoruhodného žánru – a to v době pochybností o tom, jestli
nějaké umění vlastně existuje – opravdové divadelní umění; tj. zábavný
výzkum lidského chování, který ukazuje, že základem komediálního
odstupu je hluboké porozumění (a obráceně).
Smoček přišel na DAMU v roce 1952, který by bylo možné nazvat
rokem poprav a sebevražd, a končil v roce 1956, když byl Stalin nejenom po smrti, ale kdy sám první tajemník komunistické strany
Sovětského svazu odsoudil (byť jenom na tajném zasedání jejího
ústředního výboru) Stalinovy zločiny. Stačily tři roky v brněnském

Divadle Julia Fučíka a Smoček byl uznaný za velkou naději českého
divadla. Pak ale jako by se (on, který se nikdy nedral a nedere do
popředí) opravdu stáhl: přijal totiž nabídku Alfréda Radoka a odešel
do Laterny magiky, odkud ale Radoka vzápětí vyhodili (destalinizace
měla podivný průběh). Strávil tedy jistou dobu s Laternou jako
provozní režisér na zahraničních zájezdech a prací na své první hře
Piknik: její premiérou se datuje vznik Činoherního klubu, který by bez
Ladislava Smočka – a to platí díky bohu dodneška – prostě nebyl.
V Pikniku jsou američtí vojáci bojující v džungli s Japonci konfrontováni nejenom – řekněme – s vnějším nepřítelem, ale nepřímo
i s přírodou a s kosmem; rozhodně to není srovnání lichotivé. Hned
rok na to se koná premiéra Bludiště a Podivného odpoledne
dr. Zvonka Burkeho (v jednom večeru). Vrátný z komediální alegorie
Bludiště rozhodně není jen parodií jistého typu z komunistického
režimu (agresivní blb je lokálně i časově neomezeně působící lidský
druh) a „malá příhoda“ senilního humanisty Burkeho, který se ukáže
jaksi až příliš snadno schopným vraždit (i když, jak se ukáže, nakonec
nikoho opravdu nezavraždí), není jen bizarní postavou proslulé
bláznivé komedie, které se už smálo a směje obecenstvo i daleko od
ulice Ve Smečkách: „logika“ jednání Burkeho – a proto se mu
nakonec přece můžeme smát – je prostě logika lidského jednání,
a dokonce nejenom v případě ohrožení. Ale je člověk vůbec někdy
v situaci, kdy mu nic nehrozí?
I premiéru Kosmického jara jsme do normalizačních změn v souboru
ještě stihli, na Jednou k ránu, které Smoček tenkrát začal zkoušet,
už nedošlo. Pokud jde o původní texty, nebylo na ně za tzv. normalizace ani pomyšlení. Po nástupu uměleckého šéfa Jiřího Daňka a dramaturga Vladimíra Procházky koncem 70. let se ale mohlo znovu
naplno projevit aspoň Smočkovo režijní umění; divadelní uvedení
původně rozhlasového textu Bitva na kopci společně se Syngeovou
Drátenickou svatbou mělo původně premiéru ve Švýcarsku 1983,
v Činoherním klubu až v roce 1987. Ještě těsně před listopadem bylo
možné znovu nasadit Burkeho s Bolkem Polívkou, komediální (a původně anglicky psanou) grotesku Smyčka, rozvíjející jaksi doslova
starou pravdu, že člověk si zvykne i na šibenici, zahrál Smočkovi Petr
Čepek až po listopadu. V nové verzi pak bylo uvedeno i Kosmické jaro
a premiéry se konečně dočkalo i Jednou k ránu. Přesto se podle mne
zvlášť Kosmické jaro nesetkalo s ohlasem, který si zaslouží (zřejmě
proto, že je opravdu – a nejen v našich podmínkách – mimořádné).
Ladislav Smoček představuje dnes celým svým dílem kontinuitu nejenom Činoherního klubu, ale (soustavně rozbíjenou kontinuitu)
celého českého divadla, jak se začalo znovu nadějně rozvíjet od
konce 50. let (s využitím všech jeho zapomínaných tendencí).
Smoček je pro české divadlo tím důležitější, že za zostřených tržních
podmínek jako by se pořád vzpamatovávalo ze znesvobodňujícího
otřesu normalizace a stále nebylo schopné vrátit se pod náporem
stále nevstřebaných nových vlivů k sobě samému a k vlastnímu – už
za 1. republiky definitivně dosaženému, a proto do značné míry svobodnému – profesionálnímu sebevědomí: právě z něj vyrostla jeho
mezinárodní kulturní autorita v 60. letech. Ladislav Smoček se narodil jako syn důstojníka československé armády na počátku 30. let
a začátek školní docházky stihl ještě za první republiky, zatímco do
gymnázia začal chodit ještě za nacistické okupace a na vysoké škole

zažil, co to znamenal stalinismus i jeho velmi obtížné „tání“, které
poznamenalo i začátek jeho divadelní dráhy. Podivné peripetie tohoto tání dobře ukazuje Smočkovo angažmá v Laterně magice,
z hlediska profesní kariéry jako by zbytečné, ale důležité nejen
z hlediska možných pobytů v cizině: tehdy přece začal psát Piknik.
Premiéra této hry za specifických podmínek, ze kterých vznikl Činoherní klub, by nebyla možná bez atmosféry 60. let, která skončila
sovětskou okupací. Z ran způsobených prvním náporem normalizace
se Činoherní klub začal vzpamatovávat právě Smočkovými inscenacemi konce 70. a začátku 80. let.
Po nadějích spojených s listopadem nastala marketingová vřava,
která jako by znemožňovala jasněji zaznít takovým hlasům, jako je
právě Smočkův (on totiž hlas jako skutečný džentlmen zásadně
nezvyšuje). Nemyslím inscenace, které vždycky našly a nacházejí své
diváky, ale – řekněme – hlas v diskusi o perspektivách českého divadla, která v té zmatené vřavě v podobě skutečně svobodné veřejné diskuse snad ani není možná. Přesto jistá diskuse různými spíše
skrytými způsoby probíhá: není to totiž diskuse v médiích, ale
v hlavách mladých talentovaných lidí, kteří začínají a budou –
nepochybně různými způsoby – dělat divadlo a kteří vzhledem ke
zmíněné vřavě jen velmi těžko hledají něco, co jim může poskytnout
skutečnou oporu ve smyslu inspirace (inspirace k rozvinutí toho, co
je v nich). Vím, že v této diskusi Smočkův hlas něco znamená a bude
čím dál víc platit: není to totiž jenom hlas skutečného umění (ve
smyslu opravdu něco umět), ale hlas, ze kterého sice zaznívá jistá
skepse, ale je to skepse, která má daleko k cynismu. Je dokonce nejenom moudrá, ale i životodárná, protože dává vždycky možnost se
zasmát – a to i tehdy, když je všechno na první pohled k pláči. Ano,
hry i režie Ladislava Smočka byly a jsou vždycky dvojznačné
a nechávají nás jaksi zásadně v nejistotě. Právě proto nám ale poskytují možnost svobodné volby ve smyslu stále ještě možného svobodného rozhodnutí. Smoček nám samozřejmě své rozhodnutí
z principu nebude vnucovat. Na to je nejen příliš zkušený (takový byl
i bez těchto zkušeností), ale – při veškeré umíněné koncentrovanosti
– především vnitřně… plachý, cudný? Je obdivuhodné, co s touto
„vnitřní skladbou“ všechno vydržel. A nepochybně ještě vydrží.
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Lupič
LADISLAV SMOČEK
Inteligentní muž v balónovém plášti s ohrnutým límcem a staženým kloboukem přecházel neklidně sem a tam. Jeho zlaté
brýle se zaleskly. Dlažba byla vlhká. Jakmile hodiny na nedaleké
Bartolomějské věži počaly odbíjet jedenáctou noční, odhodil
oharek cigarety, zakryl tvář škraboškou, přitáhl klobouk a znovu
ohrnul límec pláště. Pak se rozhlédl a přistoupil k výkladní skříni.
Riegrova ulice byla pustá. Vítr pohupoval lucernou a v matném
světle střídavě vyvstávaly hudební nástroje z oken. Muž navlékl
černé rukavice, z kapsy vylovil diamant a polštářek z gumy, který
ihned přisál na sklo. Než se dal do práce, znovu se rozhlédl. Pak
vmáčkl naříznuté sklo dovnitř a prostrčil otvorem ruce. Žesťů si
příliš nevšímal. Zajímaly ho jisté housle, vytáhl je i s pouzdrem,
jakož i Ševčíkovou školu pro pokročilé a jednu kalafunu. S houslemi pod paží prchal pak s vlajícím pláštěm směrem k náměstí
a ulicí Bedřicha Smetany. V telefonní budce v sadech schvácen
strhl škrabošku, otevřel pouzdro, nakalafunoval smyčec a přesvědčil se, že nástroj ladí. Místo se však ukázalo příliš těsné pro
hru, vyrazil tedy sklo po straně, aby měl paži volnou. Etudy vycházely z budky líbezné a šířily se skrze holé stromy tmou. Když
přehrál několik stránek, uložil housle zpět do pouzdra. Vyšel
z budky a váhal. Nebylo tu živé duše, ani neónu, jen plynová lucerna syčela opodál. Dal se znovu do běhu. Vrátil pouzdro s nástrojem na místo, stejně tak školu houslí. „Pavel má lepší,“ řekl
polohlasem, jak odtud odcházel. Byl to inženýr Picpic.
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Herečky a herci
v inscenacích Ladislava Smočka
Josef Abrhám, Helena Bártlová, Vladimír Belatka, Anna Bendová, Blanka
Blahníková, Mahulena Bočanová, Hanuš Bor, Nela Boudová, Vladimír
Brabec, Otmar Brancuzský, Zdeněk Braunschläger, Tereza Brodská, Jana
Břežková, Petr Burian, Jiří Císler, Filip Čáp, Petr Čepek, Dana Černá,
Matěj Dadák, Nina Divíšková, Michal Dlouhý, Lucie Domesová, Jaromír
Dulava, Iveta Eimannová, Kristína Farkašová, Lubica Ferencová, Eva
Foustková, Veronika Freimanová, Kateřina Frýbová, Věra Galatíková,
Arnošt Goldflam, Zdena Hadrbolcová, Jan Hájek, Jiří Hálek, František
Hanus, Jaroslava Hanušová, Josef Haukvic, Magdalena Holendrová,
Braňo Holiček, Blažena Holišová, Petra Honsová, Josef Žluťák Hrubý,
Rudolf Hrušínský ml., Luboš Hrůza, Jiří Hrzán, František Husák, Ivana
Chýlková, Miroslav Jabůrek, Eva Jakoubková, Julia Jandíková, Vladimír
Javorský, Lada Jelínková, Jitka Ježková, Jan Kačer, Klára Kačerová, Karel
Kalvas, Veronika Kargerová, Pavel Kikinčuk, Dalimil Klapka, Jiří Kodet,
Barbara Kodetová, Bohumil Koška, Jaroslav Kotrba, Václav Kotva, Pavel
Kouřil, Zdena Koutská-Boušková, František Koutský, Jiří Krampol,
Vladimír Kratina, Jan Kraus, Jiřina Krejčíková, Petr Křiváček, Pavel Kříž,
Jitka Kudrnáčková, Daniel Landa, Pavel Landovský, Václav Legner, Jiří
Lír, Antonín Luft, Mojmír Maděrič, Miroslav Macháček, Jana Marková,
Zdeněk Martínek, Zdeněk Maryška, Magdalena Masáková, David
Matásek, Alžběta Matrasová, Radka Mayerová, Jan Meduna, Petr Meissel,
Marie Minská, Adolf Minský, Kosťa Moisidis, Miroslav Moravec, Pavel
Moravec, Jakub Moudrý, Jiří Moudrý, Ladislav Mrkvička, Petr Nárožný,
Bořivoj Navrátil, Matěj Nechvátal, Ladislava Něrgešová, David Novák,
František Novák, Jaroslava Obermaierová, Martin Oliva, Radvan Pácl,
Milan Pastyřík, Tomáš Pavelka, Michal Pavlata, Daniel Pešl, Nataša
Poledňáková, Boleslav Polívka, Bronislav Poloczek, Simona Postlerová,
David Prachař, Aleš Procházka, Marika Procházková, Vladimír Pucholt,
Milan Riehs, Robert Russell, Eva Řepíková, Ivan Řezáč, Martin Sitta,
Lenka Skopalová, František Sojka, Ondřej Sokol, Josef Somr, Šimon
Stiburek, Miroslav Středa, Michal Suchánek, David Suchařípa, Leoš
Suchařípa, Milan Svoboda, Petr Svoboda, Václav Svoboda, Petr Svojtka,
Jiří Sýkora, Dana Syslová, Libuše Šafránková, Václav Šanda, Bibiana
Šimonová, David Šír, Diana Šoltýsová, Marika Šoposká, Petra Špalková,
Miluše Šplechtová, Jiří Šrajer, Martin Štěpánek, Miloslav Štibich, Stanislav
Štícha, Jana Švandová, Marek Taclík, Jaroslav Těšitel, Tibur a jeho parta,
Lucie Trmíková, Jiřina Třebická, Stanislav Tříska, Jindřich Tuláček, Vilém
Udatný, Věra Uzelacová, Irena Vacková, Jan Vávra, Miloš Vávra, Luboš
Veselý, Ondřej Vetchý, František Vicena, Oldřich Vízner, Zuzana Vojtíšková,
Josef Vondráček, Alena Vránová, Ivan M. Vyskočil, Jaroslav Wagner, Ivana
Wojtylová, Jiří Zahajský, Jonáš Zbořil, Michal Zelenka, Stanislav Zindulka,
Viola Zinková, Lucie Žáčková, Veronika Žilková.

Smočkovo umění
divadelní režie
VLADIMÍR PROCHÁZKA
Ve Smočkově inscenaci Krležovy Lédy v Činoherním klubu stojí na jevišti pohovka a křeslo. Nikdo z diváků nepostřehne, že jejich zadní
nohy jsou o něco delší, než tomu bývá u běžného nábytku. Sedací
plocha pohovky i křesla je tak mírně nakloněna směrem k divákům.
Nohy nechal Ladislav Smoček prodloužit proto, že herci, kteří na
křesle a pohovce sedí, budou z hlediště lépe vidět, jejich hra bude
zřetelnější a účinnější. Ve Smočkově pojetí divadla hrají totiž dva, tři
centimetry zásadní roli. Doslova i symbolicky.
Smočkovy inscenace zralého věku vypadají na pohled nekomplikovaně. Jejich jednoduchost je však velmi účinná. Diváci se baví. Smějí
se nebo fascinovaně hledí na jeviště a neobyčejně pozorně poslouchají. Je tomu tak proto, že jednoduchost nebo chcete-li „jednoduchost“ Smočkových inscenací je neobyčejně důmyslná a přesná.
Skutečnost, že jevištní dění vypadá docela přirozeně a opravdově není
totiž výsledkem napodobování běžícího pásu všedních dní a banálního kopírování obvyklých událostí a pocitů, nýbrž výsledkem přesné
a promyšlené kompozice. To, že se herec v určitý okamžik podívá partnerovi do očí nebo naopak oči odvrátí, není vůbec totéž jako tisíce našich každodenních pohledů. Herec se v inscenaci Ladislava Smočka
setká s kolegovýma očima v přesně určený okamžik, který je výsledkem jeho poznání. Poznání toho, co se konkrétně děje v nitru postavy,
kterou vytváří, co dává popud, aby se podívala právě teď.
Onen pohled, abych dále vedl jeden příklad za všechny, se navíc odehrává na přesně určeném místě jevištního prostoru. Vědomí magnetismu divadelního prostoru je další součástí Smočkových jevištních
kompozic. Ta která replika, ten který pohled vyzařují největší energii
právě a jen v jednom konkrétním místě. A zase jsme u těch centimetrů.
Půl metru vpravo, vlevo, dopředu, dozadu – to jsou další aspekty Smočkovy „jednoduché“, hodinářsky přesné jevištní práce. Není totiž vůbec
jedno, zda herec svou repliku říká padesát centimetrů od portálu, dva
metry od svého kolegy nebo tak, že se ho málem dotýká nosem.
Pozpátku se tak dostávám k úhelnému kamenu Smočkova umění
režie. Vše, o čem jsem doposud mluvil, je výsledkem brilantní režisérovy analýzy psychologie dramatických postav. V obecnější rovině,
ale hlavně v přesném, konkrétním okamžiku jevištního dění. Herci
mají svého režiséra rádi nejen pro jeho moudrost, laskavost, vtip
a šarm, ale především proto, že dává jejich práci nevídanou jistotu.
Klid, který přináší vědomí, že o své postavě i o každém okamžiku jejího dramatického jednání vědí málem všechno. Smoček totiž mimo
jiné vyniká až přírodozpytnou znalostí psychologie a chování. Lidí,
zvířat i rostlin. Přírody v nás i kolem nás.
Způsob, jak Ladislav Smoček klene dramatický oblouk, jak komponuje své inscenace, je kombinací skutečností, o kterých jsem
psal výše, práce s dramatikovým textem (krácení, jazyková i kom-

poziční úprava) a pak čehosi, co se popisu vzpírá – režisérovy fantazie a vlastního, původního pohledu na divadlo i skutečnost.
Jako každý opravdový umělec i Smoček ve svých režiích i hrách řeší
jen zdánlivý paradox: jak propojit touhu po co nejpřesnějším postižení
skutečnosti s palčivou touhou po hře fantazie, po prolomení hranic reality do dimenzí, v nichž umělecká obrazivost je skutečnější než skutečnost sama. Režíruje-li Smoček jednodušší dramatické texty, má po
ruce režisérské imaginace, kolik si kdo přeje. Inscenuje-li velké autory,
záměrně sází na to, co bych snad nazval – správně a přesně pochopenou jednoduchostí. S důrazem na všechna ta čtyři slova. Jako by
sobě, hercům i divákům otevíral možnost nenechat se zblbnout proklamovanou neproniknutelností postmoderního světa, ale naopak něco
podstatného se dozvědět, poznat a třeba i pochopit. Své inscenace
staví na důmyslné, zřetelné kompozici, v níž ony již několikrát zmiňované dva, tři příslovečné centimetry zásadně odlišují divadelní práci od
uměleckého divadelního díla. Opět doslova i symbolicky.
No, a abych nezapomněl: Milý Láďo, všechno nejlepší k osmdesátce.
Z nejhlubšího srdce a upřímně.

Inscenace
Ladislava Smočka v Činoherním klubu
Ladislav Smoček: Piknik (1965) / Ladislav Smoček: Bludiště, Podivné
odpoledne Dr. Zvonka Burkeho (1966) / Edward Bond: Spaseni (1968) /
Ladislav Smoček: Kosmické jaro (1970) / Carlo Goldoni: Poprask na laguně
(1973) / Jiří Mahen: Chroust (1974) / Leonid Leonov: Vlk (1976) / F. M.
Dostojevskij: Strýčkův sen (1977) / Eugene O‘Neill: Cesta dlouhého dne
do noci (1978) / Carl Zuckmayer: Hejtman z Kopníku (1980) / Ödön von
Horváth: Povídky z Vídeňského lesa (1981) / Nikolaj Vasiljevič Gogol: Hráči
(1982) / Michal Lázňovský: „Dobrodružství“ (1983) / Alexandr Nikolajevič
Ostrovskij: Les (1984) / John Millington Synge, Ladislav Smoček: Krásné
vyhlídky [J. M. Synge: Drátenická svatba, L. Smoček: Bitva na kopci]
(1987) / Elias Canetti: Dům (1988) / Ladislav Smoček: Podivné odpoledne
Dr. Zvonka Burkeho (1990) / Ladislav Smoček: Bludiště, Smyčka (1990) /
Lev Birinskij: Mumraj (1991) / Luigi Pirandello: Nahé odívati (1993) / Josef
Štolba: Vodní družstvo (1994) / Ladislav Smoček: Kosmické jaro (1995) /
Henrik Ibsen: Heda Gablerová (1996) / Václav Štech: Třetí zvonění (1997) /
Carlo Goldoni: Letní byt (1999) / Ladislav Smoček: Jednou k ránu (2000) /
Václav Štech: Deskový statek (2001) / Joe Orton: Jak se bavil pan Sloane
(2001) / Luigi Chiarelli: Maska a tvář (2002) / Carlo Goldoni: Impresário ze
Smyrny (2004) / Christopher Hampton: Nebezpečné vztahy (2006) / Milan
Kundera: Ptákovina (2008) / Miroslav Krleža: Léda (Manželskonemanželská
povídka) (2010) / Tennessee Williams: Tramvaj do stanice Touha (2011).

Poskytovatel čtyřletého grantu na provoz: Hlavní město Praha
Na rok 2012 poskytuje
Hlavní město Praha
Činohernímu klubu
grant ve výši 16.110.000 Kč
Partneři Činoherního klubu

Jan Janák: Ladislav Smoček (kresba)

„Všechno je jakási společenská hra. Prakticky žijeme v iluzi. Iluzi
chceme. Již od malička vytvářejí v dítěti černobílou legendu. Asi
to jinak nejde. Ale život je pak jenom postupné přesvědčování se
o opaku. Permanentní klam na hromadě z mužů a žen. A bojovní
samečci se snaží nosit to nejpestřejší peří.“
„Nikdy v dějinách si lidé nebyli, nejsou a nebudou rovni ve své
chápavosti, přičemž rozdíly mohou být značné. Lidé si nejsou
rovni, kdepak, ani psi téhož druhu si nejsou rovni, ani borovice
a stromy vůbec, proč by si měli být rovni lidé? Lidi rozděluje
různá úroveň myslí a srdcí. Tvrzení opaku je jen přáním, které je
otcem myšlenky. Absolutní je toliko Gaussova křivka, má drahá
Jano.“
Pán domu ve hře Kosmické jaro
(Ladislav Smoček: Činohry a záznamy)
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