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Blahopřejeme Lence Skopalové k narozeninám!

květen 2014

PREMIÉRA

Harold Pinter

ZRADA

Nestalo se nikdy nic. Nic. Tohle je ta jediná věc, která se kdy udála.

(Betrayal)
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Projekce:
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Kateřina Lojdová
Martin Finger
Ondřej Sokol

Kritik Benedict Nightingale uvádí svou první recenzi slovy: „Zrada je jedním z nejzdařilejších příkladů Pinterova minimalistického líčení s maximální
výpovědností. Co se zdá plytké, skrývá často pod
povrchem citový náboj, a co zní banálně, může
hluboce promlouvat.“ K struktuře proti směru hodinových ručiček poznamenává: „Otázku ‘Jak?’
nahrazuje v myslích diváků syrovější otázka ‘Co
bude pak?’. To podle mě prohlubuje i zastírá naše
vnímání hry, když i ta nejnevinnější setkání kontaminuje ironie, děs a pocit zatracení.“ Hra nemá jediné „nadbytečné slovo“, prohlašuje v závěru
recenze Nightingale, a „každá replika vyjadřuje
touhu, křivdu, lítost, vztek nebo sled podnětů,
které nahlodávají úskočné myšlení postav a jejich
obratné vykrucování“.
Z ohlasů na první uvedení Pinterovy hry v londýnském
Národním divadle v roce 1978 zaznamenaných v knize
Susan Hollis Merritt: Pinter in Play

Lenka Skopalová

J. Štolba: Vodní družstvo (režie L. Smoček, 1994)

Milá Lenko,
když jsem se s Tebou poprvé setkal, bylo mi o jedenačtyřicet let míň;
a přesto si to pamatuju jako dnes. Psal se rok devatenáct set sedmdesát tři a Ty ses chystala ke svému přijímacímu klání na JAMU, obor
herectví, a přijela jsi ze severní Moravy za mnou do Brna „na konzultaci“. Poslala Tě ke mně moje milovaná a ctěná kolegyně Zorka Rozsypalová, abych se na Tebe podíval, poradil a pomohl. A já jsem se na
Tebe pozorně a opravdu s velikým potěšením podíval a hned jsem
odhadl, že máš asi vyhráno a že žádnou velkou pomoc nepotřebuješ.
Všechno sis přivezla s sebou: půvabný, nevšední a přitažlivý exteriér,
pružnou a štíhlou postavu, jiskru v oku, ale i trochu té potřebné zvídavosti a plachosti, příjemný nosný hlas, nepřehlédnutelný temperament i značnou dávku zaujatosti. A tak jsem Zorce zatelefonoval:
„Myslím, že se to půvabné moravské děvče Lenka Řehová nemusí
bát, zřejmě vyhraje.“ A povedlo se.
Tenkrát jsem samozřejmě
netušil, že mě za jednadvacet let od té chvíle potká ta
radost a nevyzpytatelný divadelní život nás tak nádherně pospojuje na týchž
prknech, která znamenají
svět. Jsme ve společném
angažmá v Činoherním klubu už přes dvacet let...
Ale dost těch čísel: ta se
k Tobě doopravdy nehodí.
A. P. Čechov: Ivanov (režie I. Krobot, 1988)
Čísla věru nejsou Tvoje silná
stránka. Pokud vím, neuměla
sis sama nikdy spočítat skoro nic, hlavně ne to, co by pro Tebe mohlo
být výnosné a výhodné. Ale nejen to Tě šlechtí. Máš totiž tolik dobrých
a vzácných vlastností, že jsem Ti je často ani nestačil závidět. Ani Ty
sama jsi nikdy nikomu nic nezáviděla, dokonce ani úspěch, a to je
u divadla co říct. Těch Tvých opravdu svérázných vlastností, pro něž
Tě člověk musí mít rád, je nemálo, ale nebudu je vyjmenovávat, ještě

bys mě nařkla, že Ti chci podkuřovat. A to je taky něco, co jsi nikdy
nesnášela. Jsi vůbec obdivuhodný „originál“. Nezřídka jsem obdivoval Tvůj úžasný „čuch na lidi“. Tak často jsi dovedla poměrně brzy odhadnout, kdo za něco lidsky stojí, a kdo ne. A kdo ano, toho jsi potom
dokázala mít tak přátelsky, spontánně a nezištně ráda, zatímco těm
druhým jsi dokázala dát dostatečně najevo – a dokonce jsi to s neuvěřitelnou otevřeností v některých případech adresně konstatovala
– „že by sis o ně neopřela ani kolo“. A nevadilo Ti ani, že je to nepotěšilo. Ale taky jsi dovedla i opravdovým přátelům říct, co Ti na nich
vadí a co se Ti třeba na jevišti na jejich výkonu nelíbilo. A to je deviza
skutečného přátelství. Takže dík za tenhle dar.
Ale hlavě za ten hlavní: za ten Tvůj bohatý život na jevišti. Trvá už bezmála čtyři desetiletí a je nesmazatelný. První léta po absolvování
JAMU v Činoherním studiu v Ústí nad Labem a v Dílně 24, v roce
1981 první výrazný dotyk s Činoherním klubem v Praze i s režisérem
Ladislavem Smočkem a od roku 1987 stálé angažmá v tomto divadle.
A v kolika a v jakých rolích!
Činoherní klub po Tobě vztáhl s důvěrou své zkušené kumštýřské ruce
opravdu neomylně a Ty jsi neomylně a talentovaně tuto důvěru vracela. Od své první role Marianny v Povídkách z Vídeňského lesa
v režii Ladislava Smočka až po tu zatím poslední – Paní Petersovou
v Hauptmannově hře Před západem slunce opět ve Smočkově režii.
Mezi tím těch rolí bylo bezmála třicet, většina z nich velmi výrazných,
posvěcených Tvým talentem a Tvojí oddanou zaujatostí; od těch mladých, krásných a citově bohatých až po ty zralé a charakterní. Tvá
schopnost umět se tak úspěšně a bezbolestně „přehrát“ je obdivuhodná a jen potvrzuje Tvůj skutečný všestranný herecký talent.
Měl jsem to štěstí začínat s Tebou v novém angažmá v Činoherním
klubu ve své první inscenaci, ve Vodním družstvu, kde jsi tak skvěle
hrála moji sestru. A pak jsme se potkali ještě ve dvanácti inscenacích,
takže jsem měl to potěšení vychutnat si Tvoje herectví jako partner
tak niterně a zblízka.
Ještě na jednu věc nesmím zapomenout: kantořili jsme spolu na herecké škole a já Ti byl vděčný za Tvoji ráznost, trefné pedagogické
postřehy, obětavost a srdečnou zaujatost.
Víc už psát nebudu. Vím, že budeš svůj další herecký život úspěšně
psát sama, jsi plná sil a svůj talent jsi léty rozhodně nepoztrácela.
Takže Ti ze srdce blahopřeji, děkuji za kamarádství a všechna ta léta
minulá a přeji další krásnou, šťastnou a naplněnou hereckou cestu.
Zlom vaz!
Tvůj Standa Zindulka

Ö. von Horváth: Povídky z Vídeňského lesa (režie L. Smoček, 1981)

Jiným druhem primitivnosti, směšné a odpudivé zároveň, obdařila
postavu Matky v Kunderově Ptákovině.
Lenka Skopalová vlastně hrála celý život silné ženské. Připomeňme
ještě Elsu z Rodinné slavnosti nebo Kočičí ženu v dramatu U Kočičí
bažiny. Koneckonců i nenápadná paní Petersová z Hauptmannova
Před západem slunce, zatím poslední Lenčina role v Činoherním
klubu, má v sobě výraznou schopnost nedat se, bránit a ubránit se,
myslet si o lidech své.

W. Allen: Sex noci svatojánské (režie I. Krobot, 1993)

Lenka
Počítat roky v našem věku už nepatří k dobrému tónu. Ten věk ale poskytuje dobrou možnost i o vzdálených datech hovořit slovy – „jako by
to bylo včera“. A opravdu. Jako by to bylo včera, kdy Lenka Skopalová vstoupila rolí Marianny v Povídkách z Vídeňského lesa do Činoherního klubu. Vysoká, černá, elegantní, s pronikavým pohledem
a družnou náturou. Nejméně polovina pánské šatny tehdy zpozorněla
a znervózněla.
Z pohledu zpět přes více než tři desetiletí plyne pozoruhodná skutečnost. Lenčina Marianna v sobě nesla málem všechny vlastnosti
(mám teď na mysli charakter postavy i herecké prostředky, jimiž byla
vytvořena) prakticky všech rolí, které Lenka v Činoherním klubu hrála.
Vždycky měly kuráž, vždycky byly od rány, obsahovaly v sobě jakousi
ženskou divokost a životaschopnost. A často dostaly přes prsty. Už
Marianna měla temperamentu na rozdávání, jen tak se nedala, a šla si
za svým, dokud ji život neskřípnul a nezmrazil do tiché zoufalé rezignace. Také Anna v Ivanovovi přemáhala svou nemoc temperamentem a dohasínající, ale zářivou oduševnělou vnitřní silou. Adriana
v Sexu noci svatojánské byla ovšem plachá a frustrovaná bytost.
Přesto v ní celou dobu podřimoval a lehce prodoutnával závěrečný
prudký temperament.
Emílie Zelenková ve Vodním
družstvu už měla mladistvou
energii za sebou, ale to se ví, že
ta pořád prosvítala mezi oblaky
kouře, hlty alkoholu a demonstrovanou vyrovnaností.
A potom Kath z Ortonovy hry
Jak se bavil pan Sloane. Primitivní živočich, pudy řízené
zvířátko s přírodní vitalitou a neuvěřitelnou schopností přežít.
Tady Lenka uměla rozehrát úsměvy i úleky, podřízenou služebnost i energickou zvířecí –
a řekl bych ještě spíš rostlinnou
– schopnost nalézt si slunce
nad hlavou i potřebné množství
živin.
J. Orton: Jak se bavil pan Sloane (režie L. Smoček, 2001)

M. Kundera: Ptákovina (režie L. Smoček, 2008)

Netvrdím, že povahové vlastnosti všech těchto rolí byly pro Lenku
protiúkolem. Nepochybně i v životě někdy taková dokáže být. Kde by
jinak na takové charaktery brala. Možná, že to ale je právě její určitá
plachost, nepodbízivost a důstojnost, které způsobily, že se nestala
všeobecně známou a populární herečkou. Zůstala, trochu staromilsky, ale neobyčejně sympaticky, „jen“ velmi dobrou herečkou divadelní. Stýská se jí trochu po časech, kdy divadlo bylo středobodem
společenského života a obětovat mu celý život bylo čestné a elegantní. Myslím, že i po
mně by tak trochu chtěla,
aby to i v dnešní, duchovně vesměs laciné
a po penězích toužící
době, bylo v Činoherním
klubu jako dřív. To je ale
jedno z přání, které jí
splnit neumím. Bohužel.
Tak Lenko, alespoň –
všechno nejlepší k narozeninám.
Vladimír Procházka

G. Hauptmann: Před západem slunce (režie L. Smoček, 2013)

A. P. Čechov: Višňový sad (režie J. Kačer, Gajev, 1969)

L. Andrejev: Ten, který dostává políčky (režie M. Macháček, Ten, 1977)
N. Machiavelli: Mandragora (režie J. Menzel, fráter Timotej, 1965)

Josef Somr
oslaví 15. dubna 80. narozeniny a 29. března převzal v Národním
divadle CENU THÁLIE za celoživotní mistrovství v oboru činohra.
Blahopřejeme!

„Vidím Josefa Somra –
skvělého, v každém okamžiku zajímavého moravského
jazzmana. Jeho interpretace
postav inspirovala a provokovala všechny kolem něj.
Vždycky pro mě bylo vzrušující se s ním utkat a zblízka
zkoumat jeho oči, hlas i duši.
Vrcholem byla závěrečná
scéna v O´Neillově Cestě dlouhého dne do noci, kdy jsme vedle
sebe seděli hodinu na dvou židlích a vedli dialog otce a syna, vyhrocený k smrtelné nenávisti a tragikomické směšnosti. Ve Smočkově
vynikajícím pojetí nebylo nutné hrát někoho jiného. Tyronovy a Edmundovy osudy, jejich fatální trápení jsme od pana O´Neilla osobně
přijali a před diváky vydávali za své. Účinek byl pro nás i pro diváky
často ohromující. Tohle nám, Josefe, nikdo nevezme!“
Josef Abrhám v knize Činoherní klub 1965–2005

F. M. Dostojevskij: Zločin a trest (režie E. Schorm, Porfirij, 1966)

H. Pinter: Narozeniny (režie J. Vostrý, Goldberg, 1967)

E. O´ Neill: Cesta dlouhého dne do noci (režie L. Smoček, James Tyrone, 1978)

HOST

DOUŠKY

Činoherního klubu:

Jan Vodňanský – Petr Skoumal

S ÚSMĚVEM IDIOTA (STÁLE)
Zveme Vás srdečně na představení k připomenutí první premiéry takzvané „zpěvohry Činoherního klubu“, jež se uskutečnila právě před
pětačtyřiceti lety, 19. května 1969.

Dramatiku a režiséru LADISLAVU
SMOČKOVI byla 29. března v Národním divadle udělena ZVLÁŠTNÍ
CENA KOLEGIA PRO UDĚLOVÁNÍ CEN THÁLIE za umělecký
přínos v oboru činohra.
Gratulujeme!

Hrají: Jan Vodňanský, Petr Skoumal, Táňa Fischerová,
Pavel Greifoner, Jiří Slíva.
Pondělí 19. května 2014

Blahopřejeme také Milanu
Kunderovi k 85. narozeninám!
3. dubna vychází ve Francii
Kunderův nový román La Fête
de l´insignifiance (Slavnost bezvýznamnosti).

Mauglí
Jsem hvězda salonů
Já jezdím na slonu
Jsem Mauglí
Ó kniha džunglí
Diskrétní přítel dam
Na hlavě turban mám
Jsem Mauglí
Ó kniha džunglí
A ze snů dámy volají
Mé jméno
Mauglí
A když přijdu na soiré
Vyvěšují
Fangli
Jsem hvězda salonů
Co skáče z balkonů
Jsem Mauglí
Ó kniha džunglí
Diskrétní přítel dam
Na hlavě turban mám
Jsem Mauglí
Ó kniha džunglí

Dovolte, abychom Vás srdečně
pozvali 21. května na 50. reprízu Williamsovy Tramvaje do
stanice Touha a 16. května na
150. představení hry Yasminy
Rezy Bůh masakru.

DOUŠKY
12. května hrajeme naposledy inscenaci hry Edwarda Albeeho KOZA
ANEB KDO JE SYLVIE?. V režii Martina Čičváka hrají Emília Vášáryová, Juraj Kukura, Alexander Bárta a Peter Šimun.

Při předávání CEN ALFRÉDA RADOKA
získali v anketě divadelních kritiků své
hlasy také Gabriela Míčová za po stavu Paní Prenticeové v Ortonově komedii Klíčovou dírkou a Petr Nárožný
za Matouše Clausena v Hauptmannově dramatu Před západem slunce.

Karel Kraus (28. 1. 1920 – 15. 3. 2014)
Zemřel dramaturg, teatrolog
a překladatel KAREL KRAUS,
spolutvůrce velké éry Národního
divadla v letech 1956–1961 pod
vedením režiséra a herce Otomara Krejči a dramaturg Divadla
za branou.
Za knihu Divadlo ve službách
dramatu, vydanou Divadelním
ústavem v roce 2001, byl oceněn Cenou F. X. Šaldy. V roce 2010
získal Cenu ministerstva kultury ČR. O rok později obdržel francouzské státní vyznamenání Řád za zásluhy.
V překladech Karla Krause hrál Činoherní klub Beaumarchaisovu
Figarovu svatbu (v režii Jiřího Menzela, 1994) a Beckettovo Čekání
na Godota (v režii Juraje Herze, 2001).

Po více než třiceti letech od vydání Patočkova eseje [„Estetičnost
a dramatičnost, epos a drama“ v časopise Divadlo 10 / 1966, pozn. red.]
máme dosti bohatou zkušenost s důsledky subjektivismu, zejména
v jeho radikální, frustrované a zároveň agresivní podobě. Jako podivný dozvuk estetiky, která vytvořila představu genia, pokládá se
dnešní subjekt za střed všeho, a tedy i zdroj porozumění světu ve
všech jeho polohách. Polyperspektivita se pak stává jenom mimoběžným výskytem stejně nekompetentních jako nekompatibilních
postojů – bezvýchodným zjištěním roztříštěnosti světa a krajní relativizace hodnot. Ve své společenské projekci dostává takový subjektivismus tvář individualismu, jímž člověk izoluje sám sebe, a proto
se pak i druhý pro něho stává nedostupným a neprostupným
tajemstvím. V současné civilizaci není navíc možný jiný než masový
individualismus, nebo-li – Adornovým termínem – individualismus
bez individua, který dělá z lidí duchovní bezdomovce.
„O divadle a pro divadlo“ v knize Divadlo ve službách dramatu

Otmar Brancuzský hrál na únorovém zájezdu v Brně postavu Václava Václava ve Smočkově Podivném odpoledni dr. Zvonka Burkeho.
Marian Fiedler se stal vedoucím techniky Činoherního klubu.
30. května vysílá Český rozhlas Vltava mikrohru Ephraima Kishona Ofsajd s Michalem
Pavlatou a Jiřím Hálkem.
Nakladatelství KANT – Karel Kerlický vydalo
v edici Disk knihu Pavla Bára Od operety
k muzikálu / Zábavněhudební divadlo v Československu po roce 1945.

Divadlo je dosud příliš často chápáno jako služba, výchova, tribuna
idejí, vzorkovnice slohů a kultur. – Představte si chirurga při těžké
operaci. Myslí v tu chvíli víc na službu trpícím, anebo chce především sám sobě dokázat, co dovede? Mohl by zachránit pacienta
dobrou vůlí a soucitem? Jenže my nejsme lékaři. Tím spíše nemáme
proč se tvářit, že hodláme divadlem někoho uzdravit nebo že předvedem na scéně, co a jak by mělo být, že zodpovíme, nač se kdo
zeptá. Dovolávám se Goetha: „Jen to, co v pravém smyslu pro sebe
děláš, děláš i pro svět.“ Pokoušíme-li se uskutečňovat divadlo podle
svých představ, ztěžujeme vlastně život sobě, a ztěžujeme ho i těm
druhým. Takovou pošetilost omlouvá snad jediná naděje: že budeme
mezi nimi a spolu s nimi o trochu víc než ti, kdo dávají přednost
snazší existenci.
Z programu Divadla za branou ke Ghelderodovým Maškarám z Ostende
a k Topolově Kočce na kolejích, 1965

Douška o divadle

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

Neděle 18. května v 19.30 hodin

KLADINA / Kladno

Jiří Homola / KUPCI
Nemilostný příběh z Karl-Marx-Stadtu.

Samozřejmě nejde jen o přesné dodržování a splňování režijního
„návodu“, naopak, právě nejpodrobnější a nejkonkrétnější „podklady“, dodané režisérem, mohou se uplatnit jen tehdy – vypadá to
snad trochu paradoxně – jsou-li zvládnuty uvolněnou, svobodnou
prací talentovaného herce. A mírou hereckého talentu může také být
schopnost otevřít se postavě. Herec pokorně nechává postavu do
sebe vstoupit, aby jím mohla volně disponovat, jednat skrze něho po
svém. (Neznamená to proboha mluvit jiným hlasem, vydávat se za
někoho jiného, nýbrž neprosazovat sebe, jen sebe, na úkor postavy.)
Ovšem najít pro všechny postavy dramatu herce vybavené takovým
nadáním je úkol, který se může zdařit jen zcela výjimečně. Je to spíš
riskantní záměr, než reálný předpoklad.
Karel Kraus, z programu Divadla za branou
k Čechovovým Třem sestrám, 1966

Režie: Jiří Homola / Hrají: Jana Bolinová, David Volf, Jitka
Brodecká, Ondřej Pokoj / Světla: Václav Urban / Zvuk: Petr Sládek.
Intimní tragikomedie Kupci nás zavede do jedné z mnoha východoněmeckých domácností, ocitajících se na prahu znovusjednoceného
Německa. Všechno se mění a každý se s tím musí vyrovnat po svém.
Chemnitz nebo Karl-Marx-Stadt? Jít naproti novým zítřkům, nebo se
nostalgicky ohlížet zpět? A je to vůbec důležité, pokud nevíte, vedle
koho žijete uvnitř vlastní rodiny? Hra o lásce, nenávisti a dávném hříchu, který přicházejí vynést na světlo až tajemní kupci ze západu,
jejichž návštěva se pro zdánlivě obyčejnou rodinu stává fatální.

Poskytovatel čtyřletého Na rok 2014 poskytuje
grantu na provoz:
Hlavní město Praha Činohernímu
Hlavní město Praha
klubu grant ve výši 18.700.000 Kč

Partneři Činoherního klubu

www.radiohortus.cz

KLADINA, KLAdenská DIvadelní NÁhražka, je amatérský divadelní
soubor, který působí v Kladně již od roku 2010, pomalu se tedy
stává nedílnou součástí místní kulturní scény. Má za sebou úspěšné
hry Sborovna, Sklad, Pád rtuti a Kupci, které nejednou vyprodaly
hlediště Kladenského divadélka či divadla Lampion, o přízeň diváků
se však ucházely i za hranicemi našeho města. Kladina zaznamenala úspěch i v Lounech, Turnově či Chyňavě, neobvyklým představením bylo uvedení Skladu v prostorách dolu Mayrau v rámci
Muzejní noci, prozatímním vrcholem pak byla vystoupení v pražském Činoherním klubu.

Facebook

Program
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