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Ladislav Smoček

Ondřej Sokol

Martin Čičvák

Vážení čtenáři, milí diváci,
v příští sezoně 2014/2015 si Činoherní klub připomene 50 let od své
první premiéry – hry Piknik Ladislava Smočka, spoluzakladatele, autora a režiséra našeho divadla. Tato premiéra se uskutečnila 27. února
1965, tedy ještě v době, kdy Ve Smečkách 26 sídlilo divadlo Paravan,
jedna z malých scén Státního divadelního studia (SDS), které vedl
Miloš Hercík. Byl to právě ředitel SDS Miloš Hercík, který Ladislavu
Smočkovi tento prostor nabídl. Od začátku sezony 1965/1966 pak
už na této adrese sídlil Činoherní klub jako nový soubor SDS.
Vybrali jsme pro Vás při té příležitosti dva úryvky z knihy Činoherní
klub 1965–2005: z příspěvků teatrologa a překladatele Milana Lukeše
a dramatika Josefa Topola.
Zároveň si můžeme připomenout, že to bude v letošním roce 25 let,
co 19. listopadu 1989 vzniklo v Činoherním klubu Občanské fórum.

tři roky předstírala, že vede pouhé Café La Mama, než se
roku 1964 prohlásila za La Mama Experimental Theatre Club.
Dodnes ji slyším, jak koncem šedesátých let zahajuje každé
představení ve svém divadle formulí „Welcome to La Mama,
theatre devoted to the playwright“ – další pozoruhodná věc:
i tento klasik amerického alternativního divadla si zakládal na
tom, že slouží (alternativnímu) dramatu. Jinak v Čechách, kde
se léta už, aspoň in theoria, hlásá emancipace divadla od literatury. Ve skutečnosti však si Zábradlí pěstilo svého Havla,
Činoherní klub byl založen na Smočkovi, a Otomar Krejča si
do Divadla za branou odvede Josefa Topola. (…)
Milan Lukeš / úryvek / Texty o Činoherním klubu
z knihy Činoherní klub 1965-2005

Přejeme Vám klidné a na zážitky bohaté prázdniny.

Milý Činoherní klube,
Divadlo pojaté jako klub
(…) Na počátku tohoto divadla byl původní dramatický text
s názvem Piknik, respektive jeho autor Ladislav Smoček, který
nejenom psal, ale také režíroval, a očividně sdílel názor Bernarda Shawa, že nejlépe když si autor svou hru zrežíruje sám
(jinými slovy, že režisér je zástupce dramatického autora pro
případ, že autor režírovat nedokáže, nechce nebo není k dispozici) a udělá, co může, aby pro ni sehnal – v rámci možností
– ideální obsazení. V Čechách byl takový postup nevídaný.
V Londýně či v New Yorku je (nebo byl: dokud činohru nevytlačil muzikál) klasický: od držby (či opce) původního dramatického textu se odvíjejí celé dějiny novodobého amerického
divadla a specifického rázu jeho institucionality.
V devatenáctém století se v Anglii i ve Spojených státech stávalo často, že dramatický autor nejenom napsal hru, ale taky
si najal herce, zrežíroval je, dokonce si s nimi i zahrál, a nakonec zbohatl. Ve druhé polovině dvacátého století to už byly,
až na (nehrajícího) Neila Simona, jenom byliny. Ale něco
z toho, daleko méně lukrativního, zato pro autora/režiséra pohodlnějšího i méně riskantního, se v polovině šedesátých
povedlo v rámci československého zázraku v Praze. Autor
a režisér Ladislav Smoček našel pochopení u tehdejšího ředitele Státního divadelního studia Miloše Hercíka: však byli –
téměř – spolužáci. Jak mile české. Přesto: ve vzduchu byl cítit
slaný závan Atlantiku. Za pár let se takové závany Čechám
setsakramentsky vymstí.
Už sám ten název, Činoherní klub! Kluby, jak známo, jsou institut charakteristicky konzervativní a anglosaský, jehož se
však právě v Anglii (a později ve Spojených státech) zmocnila
divadla progresivní, ba radikální, aby obešla cenzuru, hasiče
a odbory. Ještě Ellen Stewartová, legenda amerického divadla,

abych to vzal zkrátka: Činoherní klub odedávna, tedy od počátku miluju. Zpočátku jsem si říkal: Když divadlo, proč Činoherní klub? Koho to napadlo? Ale rychle jsem si zvykl. Ostatně
tehdy, v těch šedesátých letech, se leccos pozoruhodného,
nejenom v divadle, klubovalo. Rychle se to zavedlo jako renomé, jako značka kvality, názoru, vážného usilování. Pražané,
a nejen oni, líní na hubu, tomu záhy říkali Činoherák (ostatně
je to blízko Václaváku a jednomu z jeho herců dodnes říkají
Lanďák...). (…)
Josef Topol / úryvek / Řekli o Činoherním klubu
z knihy Činoherní klub 1965-2005

režie

Ladislav

Tennessee Williams

Smoček
Gerhart Hauptmann

TRAMVAJ DO STANICE TOUHA
(A Streetcar Named Desire)
„Řekli mi, že mám nastoupit do tramvaje,
která jede do stanice Touha.“

PŘED ZÁPADEM SLUNCE

Premiéra 12. října 2011

(Vor Sonnenuntergang)

„Smoček nechce touto inscenací ani předělávat text ani jej aktualizovat ani vytvářet bohaté a rozsáhlé reference směřující k dalším významům, odkazům na nejrůznější souvislosti. Nedosazuje nic zvenku,
nekouzlí a neoslňuje diváka bohatou efektní strukturou divadelních
prostředků. Soustřeďuje se na jádro textu, dává mu důsledně to, co
vyžaduje, a scénický tvar vytváří herectvím. Uskutečňuje herecké
akce bohatstvím reálných fyzických detailů, které koncentruje k těžišti, jádru situace.“

Láska navazuje vztah k lidem. Nenávist též.
Kdo hledá cestu k lidem, může si vybrat.

(G. Hauptmann)

Premiéra 25. března 2013
„V té hře se nic neděje. Nikdo nedá nikomu ani facku, ani nikým moc
nelomcuje. Všechno to je jen korektní civilizovaná výměna názorů.
Například v prvním jednání se sejde Matouš se starým přítelem
a kromě toho, že se tam obřadně servíruje šampaňské, se tam
jenom mluví. Ale v Čechách nestačí jen říct, že Matouš se svým
přítelem z Cambridge byli dobří přátelé, Češi musí cítit, že se ti dva
mají rádi a že spolu něco zažili. Bylo tedy nasnadě použít obrazotvornost. Napadlo mě, že když Matouš miluje dvacetiletou a ona
jeho, musí mít nějaký smysl pro svoje mládí a že si třeba z té doby
schovává věci. Takže je tam scéna, jak se spolu probírají uloženými
věcmi. Ty věci tam hrají a na tom se ukáže, jaké to přátelství doopravdy bylo. A takhle já pracuji.“
Úryvek z rozhovoru Ladislava Smočka, Hadrián 2013, XIX. Mezinárodní
festival Divadlo evropských regionů Hradec Králové

Hrají:
Petr Nárožný
Zuzana Stavná
Lenka Skopalová
Michal Pavlata
Pavel Kikinčuk
Ondřej Vetchý
Jaromír Dulava
Stanislav Zindulka
Dana Černá
Lada Jelínková
Otmar Brancuzský
Diana Šoltýsová
Václav Šanda
Petr Meissel
Jiří Štrébl
Zdeněk John
Petr Burian
ve filmu hraje:
Andrea Černá

Jan Císař: Ustálená moderna, Divadelní noviny 14. 11. 2011

Hrají:
Lucie Žáčková
Honza Hájek
Marika Procházková
Matěj Dadák
Lada Jelínková
Otmar Brancuzský
Václav Šanda
Petr Křiváček
Zuzana Vojtíšková

Miroslav Krleža

Milan Kundera

LÉDA

PTÁKOVINA

(Manželskonemanželská povídka)

„Nic, k čemu může dojít mezi mužem a ženou, není tak důležité,
aby bylo nutno si kvůli tomu rvát vlasy.“

„Pravda je ukryta tak hluboko, že je úplně neškodná
a nemusí nám na ní vůbec záležet.“

Premiéra 12. ledna 2010

Premiéra 19. září 2008

„Krležova Léda vlastně postrádá běžnou morálku. Chybí tu morálně
příkladný lidský tvor. Ale o to víc vyniká to, co hýbe opravdickým
duševnem velkého množství mužů a žen. Touha. Je to takový kus
syrového masa vyrvaný z těla Života.“

„Svolil-li Milan Kundera k tomu, aby se Ptákovina vrátila na české
jeviště kromě jiného i proto, že Smoček je podle něho ‘jedním z těch
mizejících divadelníků, kteří ještě berou vážně dramatický text’, pak
se to touto inscenací potvrdilo. Text dramatický v nejvlastnějším
smyslu toho slova hereckým jednáním v ní prokázal svou schopnost
a možnost svobodně stvořit obraz lidského světa.“

Ladislav Smoček

Jan Císař: Triumfální návrat dramatika, Lidové noviny 23. 9. 2008

Hrají:

Hrají:
Petr Nárožný, Dana Černá, Ondřej Vetchý,
Nela Boudová, Mojmír Maděrič
nebo Otmar Brancuzský

Jaromír Dulava
Martin Finger
Lucie Žáčková
nebo Zuzana Stavná
Marika Procházková
Lenka Skopalová
Jana Břežková
Lada Jelínková
Stanislav Zindulka
nebo Jaroslav Těšitel
Pavel Kikinčuk
Petr Meissel
David Šír
nebo Václav Šanda
Daniel Pešl
a další

Carlo Goldoni

Luigi Chiarelli

IMPRESÁRIO ZE SMYRNY

MASKA A TVÁŘ

(L´Impresario delle Smir ne)

(La maschera e il volto)

Mnoho povolaných, málo vyvolených a loď pluje...
Komedie o divadle a hercích.

„Kdo chce ujít směšnosti, ten do ní určitě co nejřív spadne.“
Málem krvavá groteska.

Premiéra 27. října 2004

Premiéra 11. prosince 2002

„Závěr komedie si režisér (jinak respektující autorovu dějovou osnovu a až na občasné aktualizace i literu textu) nápadně upravil.
Parta rozhádaných a ke všemu svolných komediantů, opuštěná exotickým mecenášem (dnešními slovy sponzorem), se pod autoritativním vedením hraběte (teď už spíše manažera) Cipery sjednotí pro
účely šmírácké produkce v duchu nedávno minulých i současných
estrád. Svět tradičních gagů a typů, sahající svými kořeny až do starověku, vystřídá nová konvence, založená na nemilosrdně věcné
logice podnikání bez zábran a iluzí. Neviditelná ruka trhu vítězí, ale
hraje se dál.“

„Pro Činoherní klub se zdá text Masky přímo stvořený, protože různé
pohledy na podstatu lidské existence do jisté míry spojují většinu titulů jeho nové dramaturgie. Proto si samozřejmě nemohla nechat
ujít tak lákavou příležitost, jakou je hra o rozdvojení a zároveň spojení masky a tváře, společenského i soukromého života, které není
zdaleka charakteristické jen pro Itálii té doby.“
Jana Paterová: Gagy poskládané z ušetřeného materiálu,
Lidové noviny 8. 1. 2003

Zdeněk Hořínek: Umění gagu, Divadelní noviny 30. 11. 2004

Hrají:
Stanislav Zindulka
Ondřej Vetchý
Petr Nárožný
Lada Jelínková
Nela Boudová
Dana Černá
Jaromír Dulava
Pavel Kikinčuk
Hanuš Bor
Petr Burian
Otmar Brancuzský
Radvan Pácl
a další

Hrají:
Ivana Chýlková
Ondřej Vetchý
Marika Procházková
Jaromír Dulava
Petr Nárožný
Dana Černá
Michal Pavlata
Lada Jelínková
nebo Jitka Ježková
Petr Burian
Marek Taclík
nebo Luboš Veselý
nebo Vilém Udatný
nebo Matěj Dadák
Otmar Brancuzský

Martin

Ladislav Smoček

PODIVNÉ ODPOLEDNE
Dr. ZVONKA BURKEHO
Psychologická groteska autora Činoherního klubu Ladislava Smočka.

režie

Čičvák
Joe Orton

Premiéra 29. a 30. ledna 1990
„V základě hry Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho je smutek.
Smutné věci mohou být veselé a naopak. A silný akt v nás může vyvolat veselí plynoucí z tohoto násilí. Burke není jediný egoista,
všechny postavy jsou více nebo méně egoisty.“

KLÍČOVOU DÍRKOU
(What the Butler Saw)
Normální lidé připadají šílencům podivinští.
Stejně jako šílenci normálním lidem.

(Joe Orton)

Ladislav Smoček

Premiéra 30. října 2013
„Kritik John Lahr o hře Klíčovou dírkou mj. napsal: ‚Prostřednictvím
frašky činí Orton z destrukce podívanou.‘ A skutečně, destrukce,
destruktivní v nás převládá zpravidla nad konstrukcí, vůlí tvořit.
Destruktivní či sebedestruktivní sklony v člověku zkrátka vyhrávají
a ať se nám to líbí či nelíbí, ochotně při takových zkázách ducha
a těla asistujeme, ať už jako aktéři, anebo voyeuři. Orton rád provokoval a s chutí obnažoval společenská tabu. Lehce aktualizovaná
úprava podporuje provokativní charakter této černé grotesky.“
Roman Císař, z programu k inscenaci Kličovou dírkou

Hrají:
Boleslav Polívka
Ivana Chýlková
Jaromír Dulava
Ondřej Vetchý
Michal Pavlata
nebo Otmar Brancuzský

Hrají:
Martin Finger
Gabriela Míčová
Jiří Černý
Iveta Jiříčková
Honza Hájek
Matěj Dadák

Martin Čičvák

Felix Mitterer

KUKURA

MOJE STRAŠIDLO

Sláva je tak sladká, že máme rádi všechno,
s čím je spojena, třeba i smrt.

(Mein Ungeheuer)

Premiéra 4. a 10. listopadu 2011

Premiéra 22. dubna 2010

„Kukura je hra Martina Čičváka, která vznikla téměř zcela bez mého
přičinění. Spolupracuju s Martinem dlouho, je to člověk posedlý divadlem, čímž je mi blízký. Mimořádný kluk, který z divadla nezbohatl, a přesto se zabývá výlučně divadlem. Hra Kukura není můj, ale
jeho projekt.“

„Čičvák nalezl optimální představitele v domácím Stanislavu Zindulkovi a hostující Blance Bohdanové. (…) Mittererův nemilosrdný
a hluboký ponor do hájemství intimních lidských vztahů nalezl odpovídající odezvu v inscenaci Činoherního klubu, spojující spontánní
temperament s výrazovou cudností a promyšlenou jevištní kázní.“

Stejně za tebou brzo přijdu…

Juraj Kukura

Zdeněk Hořínek: Její strašidlo, Divadelní noviny 18. 5. 2010

Hrají:
Blanka Bohdanová a Stanislav Zindulka
hudební doprovod: Petr Kofroň nebo Peter Mahrik

Hrají:
Juraj Kukura, Honza Hájek nebo Matěj Dadák,
Veronika Žilková, Lenka Skopalová,
Jan Triebenekl, Irena Fuchsová,
animace loutky: Milada Čechová a Lidiya Glavanaková

Ondřej

Georges Feydeau

DÁMSKÝ KREJČÍ

Sokol

(Tailleur pour dames)
Malá lež je mrzká, ale velká lež, to je umění.
Premiéra 21. ledna 2005
„Dámský krejčí v Činoherním klubu je důkazem toho, že komediální
herectví v tomto žánru potřebuje invenci a zároveň přesnost, svobodu i disciplinu, a že nejlépe se mu daří v sehraném a vyrovnaném kolektivu. Feydeaua ve Smečkách po třech letech uvádění
můžeme koštovat jako dobré zralé víno; je podáván svěží, okysličený a se správnou pokojovou teplotou, což se o mnoha inscenacích ‘ve zralém věku’ říci nedá. Nelze než jej vřele doporučit
každému, kdo chce vidět nejen ‘dobře udělanou hru’, ale především ‘dobře udělané divadlo’!“
Daniela Jobertová: Když inscenace zraje jako dobré francouzské víno…,
Činoherní čtení květen 2008

režie

Harold Pinter

ZRADA
(Betrayal)
Nestalo se nikdy nic. Nic. Tohle je ta jediná věc, která se kdy udála.
Premiéra 7. března 2014
„Známý, konvenční a až banální příběh manželského trojúhelníku začíná od konce, kdy je vztah mezi milenci už dávnou rozpadlý a text
i představení končí v okamžiku, kdy na domácím večírku v alkoholickém rauši významným dlouhým podáním ruky vše začíná. Pikantní
a svým způsobem až bulvární je na této zápletce to, že manželka
podvádí svého muže s jeho nejlepším přítelem. Kdyby se hrálo
jenom o tomhle, tak by to v nejlepším případě mohla být jakási konvenční méně nebo více vážná komedie s více či méně podrobnými
psychologickými rysy. (…) Ale čím více jsem chápal, že podstatou
poetiky inscenace je snaha vytvořit model určité objektivní skutečnosti, tím více jsem se s ním smiřoval. Neboť nesporně dotváří vzorec současné civilizace jako symbolické a zkratkovité vyjádření
vztahů mezi lidmi, jejich chování a jednání.“
Jan Císař: Vzorec civilizace, Divadelní noviny 15. 4. 2014

Hrají:
Ondřej Sokol
Radek Holub
Mahulena Bočanová
Barbora Seidlová
nebo Iveta Jiříčková
Jaromír Dulava
Matěj Dadák
Antonie Talacková
nebo Zuzana Norisová
nebo Jitka Ježková
Dana Černá
Jana Břežková
Markéta Stehlíková
nebo Diana Šoltýsová

Hrají:
Kateřina Lojdová
Martin Finger
Ondřej Sokol

David Mamet

Martin McDonagh

GLENGARRY GLEN ROSS

UJETÁ RUKA

Každý má stejnou šanci, ale jen jeden se dostane nahoru.

(Behanding in Spokane)
Mnoho rukou, ale žádná z nich ta pravá…

Premiéra 6. června 2011 / obnovená premiéra 13. září 2012
Premiéra 14. ledna 2011
„Glengarry Glen Ross – název hry Američana Davida Mameta zní
trochu jako pohanské zaklínadlo. Je to však název bezcenných pozemků, které se v rámci firemní soutěže snaží prodat zaměstnanci
realitky, jimž jde o holou existenci. Slabí, kteří neprodají, musejí
z kola ven. Úkol, taktiky i praktiky čtyř chlápků vypuštěných do kapitalistické džungle se svou podstatou – nutností a touhou urvat co
největší kořist – od instinktů lovce mamutů zase tolik neliší.“
Marie Reslová: Mamet v Čechách, Hospodářské noviny 17. 6. 2011

„V Ujeté ruce jsou to vysloveně ingredience americké: rasismus,
válka s terorem a zlými trampy, školní masakry, obchodníci s vizí
a talentem prodat téměř cokoliv, pomsta a náprava všech křivd…
To, že byla hra ve Státech přijata převážně negativně, mi jenom dává
důkaz o tom, že se Martin do Ameriky neomylně trefil. Tím pádem je
spousta důvodů, proč Ujetou ruku inscenovat i u nás. Za prvé je v ní
hodně univerzálních témat, za druhé „Amerika“ je pro McDonagha
tím, čím dříve bylo Irsko: umělým světem se zvláštními, zjednodušenými pravidly, na kterém provádí své pokusy s lidskou povahou.“
Ondřej Sokol

Hrají:
Marek Taclík
Martin Finger
Markéta Stehlíková
Václav Šanda
Petra Horváthová

Hrají:
Jaromír Dulava, Michal Suchánek,
Martin Finger, Marek Taclík,
Pavel Kikinčuk, Otmar Brancuzský,
Matěj Dadák, Zuzana Stavná
nebo Markéta Stehlíková

Yasmina Reza

Martin McDonagh

BŮH MASAKRU

PAN POLŠTÁŘ

(Le dieu de car nage)

(Pillowman)

Nemůžeme ovládnout, co nás ovládá.

Z pohádky do pohádky.

Premiéra 16. prosince 2008

Premiéra 9. června 2005

„Hry mezinárodně uznávané Yasminy Rezy konstatují obecně známé
věci, avšak nápaditě vtipným a přijatelným způsobem. Kupříkladu,
že kulturně civilizační slupka našich osobností je opravdu tenká
a stačí málo, abychom v sobě probudili divocha nelekajícího se fyzického masakru. Podobně se ve hře Bůh masakru setkají dva manželské páry dnešních dobře vychovaných Evropanů, aby kultivovaně
vyřešili vcelku banální konflikt jejich dětí s následkem úrazu. (…) Režisér Sokol s gurmánským požitkem stupňuje napětí neodvratného
konfliktu. Komično, trapnost, situační paradox, s tím vším si v Činoherním klubu umějí poradit a třeskutě namíchat jako málokde.“

„Hra Pan Polštář je krutá, brutální a plná násilí, stejně tak jako je
krutý náš svět. Její autor však v jednom rozhovoru řekl: ‘Musí existovat momenty, kdy i v té nejvíce pokřivené postavě zahlédnete něco
slušného, přikyvujícího životu...’ Brilantně a s napětím odvyprávět
McDonaghův krvavý příběh a zároveň zachovat zmíněnou jiskřičku
naděje je úkol téměř nadlidský – režisérovi i hercům v Činoherním
klubu se to se ctí podařilo.“
Kamila Černá: Brutální pohádka pro dospělé, Lidové noviny 16. 6. 2005

Richard Erml: Činoherní klub rozmetává iluze s gustem, Mf Dnes 7. 1. 2009

Hrají:
Jaromír Dulava
Ivana Chýlková
Miroslava Pleštilová
Vladimír Kratina

Hrají:
Ondřej Vetchý, Michal Pavlata,
Jaromír Dulava, Marek Taclík,
Lenka Skopalová, Petr Meissel,
Lenka Sagulová, Jan Dulava

David Mamet

Martin McDonagh

SEXUÁLNÍ PERVERZE
V CHICAGU

OSIŘELÝ ZÁPAD

(Sexual Perversity In Chicago)

Příběh lásky bratrů Valena a Colemana, kteří se uměním mučit jeden
druhého chtějí zapsat do Guinessovy knihy rekordů.

(The Lonesome West)

Chcete si splnit nejsmělejší sen? Zamilujte se.
Premiéra 8. března 2002
Premiéra 8. března 2004
„Sokol se pokusil neubrat nic z pověsti, která Mameta v Čechách
předchází. Přeložil jeho Sexuální perverze v Chicagu s věrností autorovu akcentování sexuálních pohnutek určujících život jedince ve
společnosti. Kvarteto herců Činoherního klubu režijně hnal v krátkých epizodách, místy skoro až skečovitého charakteru, uličkou akcelerujících erotických představ až k trapnostem každodennosti
konfrontované s rozdílnou mentalitou i orientací.“
Jiří P. Kříž: Sexuální perverze v mezích cudnosti,
Právo 31. 3. 2004

„Z jednoho těsta jsou zcela viditelně oba bratři, tak jak je hrají Jaromír Dulava (Coleman) a Marek Taclík (Valene). Ačkoliv před započetím živě předváděných událostí prý impulsivně jednal ten první,
a vychytrale druhý, to, co vidíme, svědčilo o opaku: ten pohotový
a promyšleně agresivní a kousavý Coleman jako by svého spíše domácky založeného a těžkopádného bráchu v jednom kuse vytáčel.
Ale to jsou nuance, a neměly by ani nás, jejich pozorovatele, zavádět k psychologizování, jakože tohle žádné psychologické herectví
není a do McDonaghova (z hlediska jeho tvorby perspektivního) groteskního žánru se trefuje s laserovou přesností – jak předvádí ty dvě
neřízené střely, které sotva zničily, nahodile a nesmyslně, nejbližší
cíl, nyní ohrožují jedna druhou.“
Milan Lukeš: Irská zabijačka, Svět a divadlo 3/2002

Hrají:
Jaromír Dulava
Ivana Chýlková
Marek Taclík
Lucie Pernetová

Hrají:
Jaromír Dulava
Marek Taclík
Michal Pavlata
Sandra Černodrinská

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

„Činoherní klub uvádí:“ v sezoně 2013/2014 představil:
Divadlo Point / Prostějov / Andrzej Saramonowicz / TESTOSTERON
• Otisk / Praha X Pa.Le.Ťác.I. / Pardubice / ZÁPAS V DIVADELNÍ
IMPROVIZACI / • Kladina / Kladno / Jiří Homola SBOROVNA •
Divadýlko na dlani / Mladá Boleslav / Voltaire / CANDIDE aneb
OPTIMISMUS • V. A. D. Kladno / Josef Váchal, Kazimír Lupinec:
KRVAVÝ ROMÁN • 3x ZUŠ: Divadelní společnost Saši Liškové /
ZUŠ Jihlava / ROZPAL MĚ, SAKRA!; DS Škytafky / ZUŠ R. Schumanna
/ Aš / Ernst Jandl / PĚTKRÁT ČLOVĚK MUŽ; Děti veselé / ZUŠ Iši
Krejčího / Olomouc / brigita heinze nenávidí • Neděle dramatické
výchovy: 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!; Vrtule / Slaný / VSOBĚ; Jatka veselé,
ZUŠ Iši Krejčího Olomouc / PROČ SE DÍTĚ VAŘÍ V KAŠI; Divadlo
Dagmar, Karlovy Vary / Alena Zemančíková / ODJEZD Z KONCE
SVĚTA • Centrální zádrhel / Slepice / Strakonice / DRZOUN /
VÍTEJTE V BROOK VALLEY • DS Nakafráno / Turnov / BOŽSKÝ
ŘÍZEK • Taneční a pohybové studio Magdaléna o.s. / Rychnov
u Jablonce nad Nisou / NEKONEČNÁ REPETICE ... • Nezávislé
divadelní studio De Facto Mimo / Jihlava / Martin Kolář a De Facto
Mimo / LÁSKA A JINÉ SUPERSCHOPNOSTI • Divadlo Naboso /
Boskovice / Magorův sbor / VĚZEŇSKÁ POEZIE MARTINA JIROUSE
a Jáchym Topol: UVAŘENO • Divadelní spolek Jirásek / Nový
Bydžov / Jaroslav Vostrý / TŘI V TOM • DS Erben / Miletín / Josef
Štolba / VODNÍ DRUŽSTVO • DS Veselé zrcadlo / Gymnázium Ústí
nad Orlicí / Petr Jarchovský a Miroslav Hanuš / ŠAKALÍ LÉTA • DS
Václav z Václavova / Zábřeh / Jaroslav Vostrý / TŘI V TOM • Kladina
/ Kladno / Jiří Homola / KUPCI • Spolek Fikar / Nadějkov / Jaroslav
Žák a Miloš Stránský / KOUZELNÉ RUKAVICE.

Douška o divadle
Především se stále zapomíná, že divadelní dílo
je sice strukturou složek, že se tyto složky
však neskládají do výsledku svým mechanickým součtem, ale že představení roste ze života komunikací mezi nimi, jejich neustálou
vzájemnou diskusí a vzájemným vytvářením.
Dělicí čáry mezi složkami, jak je konvenční
stavba recenze vede, jsou totiž často tak zjednodušeně ostré a složky jsou tak nepřirozeně
od sebe izolovány, že postižení celkového
účinku divadelního díla zůstává nakonec zcela
mimo možnosti recenze. Je to postup pro kritiky sice snad výhodný – nenutí je hledat skutečný vliv té které složky
na ten který rys představení (což je obzvláště obtížné tam, kde jsou
komunikace mezi složkami nejživější, jako například ve vztahu režisérovy koncepce postavy k jejímu hereckému vytvoření) –, vzhledem
ke čtenáři není však právě nejodpovědnější: jednak mu neposkytuje
názorný obraz daného představení, jednak v něm vytváří schematický názor na samu podstatu divadelní tvorby.
Václav Havel: Problém divadelní recenze, poprvé in: Divadlo II, 1960 č.8

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

Facebook

Program
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