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MARTIN FINGER
hraje Dr. Prentice v komedii Joea Ortona Klíčovou dírkou

Svět je jedna velká pohovka

PREMIÉRA

„Britský komediograf Joe Orton byl ve druhé polovině šedesátých let
kontroverzní postava; profesionální provokatér, který trousil okázale
cynické vtipy a otvíral témata, o kterých se neslušelo mluvit, a už
vůbec ne žertovat.
V komedii Klíčovou dírkou se tak na půdorysu klasické wildeovské
konverzačky vrší nejen nedorozumění a slovní hříčky, ale taky legrácky na účet všemožných sexuálních úletů, manželskou nevěrou
počínaje a mnohačetným incestem konče. Vše je zarámováno neuctivým žertováním na úkor Winstona Churchilla, přesněji řečeno
jeho sochy, rozmetané výbuchem plynu. Nebo ještě přesněji pátráním po tom, v jakých tělních dutinách prodavačky, zabité při dotyčném výbuchu, skončily některé ‘choulostivé’ úlomky dotyčného
pomníku. (…)
Tobogan zběsilých událostí začne nejapným pokusem psychiatra
svést mladou uchazečku o místo sekretářky a skončí chaosem, který
zahrnuje svěrací kazajku, postřeleného policistu a různá příšerná odhalení. (…) Tón udává jednoduchá, ale výmluvná a funkční scéna Kamily Polívkové. V téměř prázdné místnosti se nachází jediný kus
nábytku: absurdně naddimenzovaná psychiatrická pohovka, kolem
které (a také na ní a pod ní) se všechny ty bláznivé či erotické zápletky odehrávají. (…)“
Vladimír Mikulka, Lidové noviny 6. 11. 2013

Joe Orton

KLÍČOVOU DÍRKOU
(What the Butler Saw)

Normální lidé připadají šílencům podivínští. Stejně jako šílenci
normálním lidem.

Joe Orton

Překlad: Michael Žantovský
Úprava a režie: Martin Čičvák
Výprava: Kamila Polívková
Hudba: Ondřej Brousek
Asistentka výpravy: Jovana Gospavić
Hrají: Martin Finger, Gabriela Míčová, Jiří Černý, Iveta Jiříčková,
Honza Hájek, Matěj Dadák.

Doufám, že násilí v mých hrách
není bez významu, že to není násilí
jen kvůli násilí.
Joe Orton

Doušky

Při příležitosti NOCI DIVADEL jsme 16. listopadu po představení
Osiřelého západu provedli diváky zákulisím Činoherního klubu.

Iveta Jiříčková alternuje od 3. prosince s Barborou Seidlovou roli
Zuzany v Feydeauově komedii Dámský krejčí.
12. listopadu se uskutečnila 250. repríza
divadelní hry Ladislava Smočka Podivné
odpoledne dr. Zvonka Burkeho.

Jejím hostem byl také Jiří Hálek, představitel role vdovy Outěchové už
v původním Smočkově nastudování v Činoherním klubu v roce 1966.
V inscenaci, jejíž premiéra se konala v roce 1990 a dospěla až k nynější
250. repríze, hrál do roku 2002 spolu s Ninou Divíškovou nebo Ivanou
Chýlkovu, Boleslavem Polívkou, Ondřejem Vetchým, Bronislavem
Poloczekem či Petrem Čepkem a Michalem Pavlatou.

Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho ( N. Divíšková, P. Landovský, V. Pucholt, J. Hálek, V. Kotva)

Bludiště (1966;
J. Vondráček, J. Somr)

Pozornost si jistě zaslouží rozhlasová premiéra hry Ladislava Smočka
Bludiště. V sobotu 14. prosince ji v režii Ivana Chrze a dramaturgii
Kláry Novotné uvede Český rozhlas Vltava.
V Činoherním klubu se Bludiště původně hrálo v jednom večeru
právě s Podivným odpolednem, v polistopadovém nastudování
v roce 1990 se Smočkovým monodramatem Smyčka. V roce 1966
hráli Vrátného Jiří Hálek v alternaci s Josefem Somrem a Muže
Josef Vondráček, v inscenaci z roku 1990 se ke svým rolím vrátili
Jiří Hálek a Josef Vondráček.
V rozhlasovém nastudování, které vzniklo v rámci oslav rozhlasových
devadesátin a s nimi spojeného cyklu premiér významných děl
české dramatiky druhé poloviny 20. století, uslyšíte v hlavních rolích Michala Pavlatu a Ivana Trojana.

Akademie múzických umění a nakladatelství KANT – Karel Kerlický vydaly v edici
Disk kolektivní monografii Sláva a bída
herectví.
„Slibovaný příklad pochází také z doby okupace, i když tentokrát posrpnové a – jak je
to u podobných příkladů z české produkce
příznačné – je z kategorie filmové pohádkové idyly. Mám na mysli Vorlíčkův film Tři
oříšky pro Popelku podle scénáře Františka Pavlíčka s Libuší Šafránkovou coby
Popelkou, který koprodukovala východoněmecká DEFA. O velice originální Popelku jde samozřejmě už v Pavlíčkově scénáři. Jen těžko je
přitom možné se vyhnout otázce, nebyl-li už tento scénář inspirovaný
vybranou představitelkou. (…)
Mluvím o půvabu v souvislosti s talentem či tématem. A nerovná se opravdu herecký půvab
hereckému talentu i hereckému tématu? Byla už
řeč o komplikované identitě Popelky Libuše Šafránkové, která může být jak klukovsky zdatnou
‘malou holkou’, tak myslivcem nebo princeznou.
Tuto identitu zaručuje identita její herecké představitelky, kterou ovšem nebudeme hledat v hereččině charakteru – o něm se mluvilo v divadle
i v psychologii nejvíc v souvislosti s měšťanským obrazem světa –, ale
právě v talentu, půvabu či tématu, které z tohoto hlediska splývají:
Z hlediska dané osobnosti (z hlediska člověka Libuše Šafránkové) jde
totiž o nezaměnitelně individuální přístup ke světu a k životu, který se
může v životě projevovat různě, ale který za předpokladu skutečné
herecké příležitosti nás při svém hereckém uplatnění nakonec vždycky
potěší; a to také a právě proto, že je to jaksi z principu přístup tvořivý.”
Jaroslav Vostrý: Zvláštní umění (O symbolické potenci herectví)

5. prosince vstupuje do kin romantická komedie Lenky Kny „Přijde
letos Ježíšek?“. Hrají v ní Libuše Šafránková a Josef Abrhám.

inoherní klub uvádí:
Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2014 se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Neděle 19. ledna 2014 v 19.30 hodin
18. listopadu se v Městské knihovně uskutečnilo symposium Ota
Ornest a Městská divadla pražská.

Třikrát ZUŠ / Jihlava – Aš – Olomouc
Láska. Tma. Láska.
Divadelní společnost Saši Liškové ZUŠ Jihlava

ROZPAL MĚ, SAKRA!
Láska, sex a přátelství mají všude stejnou sílu.
V letech 2001-2004
hrál v Činoherním klubu
v režii Oty Ornesta
Ondřej Vetchý monodrama Gordona Smitha
Vincent.

Douška o divadle
„Nedá se nic dělat, ale největší nevýhodou herectví je jeho všestranně závislé postavení.
Herec či herečka závisí na příležitosti. Jestli tuto
příležitost dostane – a myslím skutečnou příležitost k uplatnění a rozvíjení svých tvůrčích možností – záleží na nějaké dramaturgii a především
producentovi. Ani když takovou příležitost dostane, nezávisí její využití jen na hercích a herečkách samotných, ale především na režisérovi a samozřejmě i na mnoha dalších, kteří o výsledném produktu
a jeho dalších osudech spolurozhodují. Vzhledem k tomu to dnes
u nás, upřímně řečeno, vypadá – aspoň v průměru – tak, jako by si
herci i herečky byli až příliš vědomi toho, že má-li být člověk v napjatých tržních podmínkách úspěšný, musí být schopný a ochotný
udělat cokoli. Jako by po všech trpkých zkušenostech z historického
vývoje scházelo současným českým hercům a herečkám sebevědomí. Kde by ho měli nejspíš nabýt než při nějaké soustavné práci
v divadle? Ale je za současných tržních podmínek taková soustavná
tvůrčí práce v divadlech ještě možná? I (poctivý) realista nemůže –
a to nejenom vzhledem k pražským, ale možná dokonce zejména mimopražským příkladům – říct, že by byla úplně vyloučená. Ano, i historické příklady, které jsou předmětem dalších studií, jejichž vzájemná
korespondence vytváří základ této knihy, vedou k závěru, že to herci
ani herečky opravdu nemají snadné. Ale i vzhledem k možnému poučení z těchto příkladů: neleží koneckonců úroveň, význam, váha
a smysl herectví – a to v tom nejdůležitějším – především přece jen
na hercích a herečkách samotných?“
Jaroslav Vostrý: Zvláštní umění (O symbolické potenci herectví), v knize Sláva
a bída herectví, Akademie múzických umění a KANT – Karel Kerlický 2013

Scénář: Olaug Nilssen & Jannicke Systad
Jacobsen & Saša Lišková & Martin
Kolář / Režie: Saša Lišková & Martin
Kolář / Hrají: Michaela Knorová, Eva
Sýkorová, Anna Gümplová, Hynek Stehlík, Jiří Bartoš nebo Jakub Ruschka,
Marek Hnatiak, Gabriela Hanková,
Dagmar Filipenská, Kristýna Dobrianská, Martin Kolář, Martin Kacafírek j.h.

DS Škytafky / ZUŠ Roberta Schumanna / Aš

Ernst Jandl: PĚTKRÁT ČLOVĚK MUŽ
Vše se odehrává za zavřenými dveřmi?
Překlad: Zuzana Augustová / Úprava:
soubor / Režie: Anna Pokorná / Hrají:
David Nushart, Jakub Jurák, Dominik
Čech, Anna Wagnerová, Ivana Šetmaňuková, Anna Pokorná / Hudba:
Jiří Růžička, Filip Babušík.

Děti veselé / ZUŠ Iši Krejčího / Olomouc

brigita heinze nenávidí
Je to něco, co tu prostě najednou je (cvak) a jmenuje se láska.
Z novely Elfriede Jelinek Milovnice / Překlad: Jitka Jílková / Režie: Magda Ada
Veselá / Dramaturgie: Barbora Chovancová, Jana Posníková, Magda A. Veselá / Hrají: Lenka Benešová, Lucie
Hartmannová, Barbora Chovancová,
Aneta Kučerková, Kateřina Röderová,
Veronika Zárubová.

Neděle 26. ledna 2014

Neděle dramatické výchovy
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
10.00 – 11.15 Setkání členů Sdružení pro tvořivou dramatiku
11.30 – 13.00 BUBU – klub dětské kultury, o. s., Vsetín:
MNĚ SE VŽDYCKY MUSÍ NĚCO STÁT
Taneční studio Light při ZUŠ Na Popelce, Praha 5:
TÁTOVÉ A MÁMY MUSÍ TU BÝT S NÁMI
Tři boty, ZŠ a MŠ Třebotov: NU, VOT!
15.00 – 17.00 Vrtule, Slaný: VSOBĚ
Jatka veselé, ZUŠ Iši Krejčího, Olomouc:
PROČ SE DÍTĚ VAŘÍ V KAŠI
17.15 – 19.00 Potřebujeme dramatickou výchovu?
(diskuse s přizvanými odborníky)
20.00
Divadlo Dagmar, Karlovy Vary
Spolupráce: NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra
výchovné dramatiky DAMU.
Vstupné na celý den nebo jakoukoliv část 90 Kč. / Děti do 15 let zdarma.

Dramatická výchova je jeden z pěti oborů estetické výchovy a výchovy uměním (vedle výchovy literární, výtvarné, hudební a pohybové
/ taneční), v němž se pracuje s prostředky a postupy divadelního
umění, především s mimetickou hrou. V dramatické výchově je pozornost soustředěna především na lidské jednání a mezilidské vztahy. Vychází se při tom z přirozené dětské napodobivé hry, která je založena
na přeměně, v níž se účastníci hry a vše, co je do hry zahrnuto (prostor,
předměty, zvuky), stávají něčím nebo někým jiným než v realitě.
Dramatickou výchovu je možné charakterizovat také jako učení přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání, jako nabývání životní
zkušenosti společným řešením problému (situace) nejen intelektem,
ale i intuicí, a to se zapojením těla a emocí.
Dramatická výchova má dvě základní směřování: školní dramatickou výchovu (samostatný předmět; dramatickovýchovné metody
uplatňované ve výuce jiných předmětů, při práci s předškolními
dětmi, ve speciální pedagogice nebo v sociálních službách) a divadelní práci s dětmi a mládeží (dětské divadlo a dětské loutkové divadlo) a kolektivní i sólový přednes.
Dramatická výchova ve škole může být samostatným vyučovacím
předmětem, nebo mohou být některé její metody a techniky využívány při výuce jiných předmětů.
Dramatickou výchovu lze v České republice studovat na vysokých
školách, a to jako obor na Divadelní fakultě AMU v Praze na katedře
výchovné dramatiky, na Divadelní fakultě JAMU v Brně v ateliéru Divadlo a výchova, anebo jako specializaci na některých pedagogických fakultách. V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní
vzdělávání a v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnaziální
vzdělávání je dramatická výchova zařazena jako doplňující obor
a školy ji mohou zařadit do svých vzdělávacích programů vedle výchovy výtvarné a hudební. Na základních uměleckých školách je dramatická výchova vyučována samostatně (literárně-dramatický obor)
už od 60. let 20. století.

Sdružení pro tvořivou dramatiku je občanské sdružení s celostátní působností, které sdružuje víc než 600 učitelů všech stupňů a typů škol, studentů
středních a vysokých škol pedagogického a uměleckého zaměření, vedoucích
dětských a středoškolských divadelních, loutkářských a recitačních souborů
a dalších zájemců o dramatickou výchovu.
Dne 27. 11. slaví IDEA (International Drama/Theatre Association) den dramatické výchovy a divadla. IDEA je mezinárodní asociací a sdružuje organizace
a jednotlivce, kteří se zabývají dramatickou výchovou a divadlem s dětmi a mládeží. Jejím členem je i Sdružení pro tvořivou dramatiku.

Tátové a mámy musí tu být s námi

Poskytovatel čtyřletého Na rok 2013 poskytuje
grantu na provoz:
Hlavní město Praha Činohernímu
Hlavní město Praha
klubu grant ve výši 18.300.000 Kč

Partneři Činoherního klubu
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