
TřikráT živoT YasminY rezY

ohlédnuTí za Grand FesTivalem smíchu

s kaTeřinou duškovou nejen o kiss me, kaTe

Březen
Divadelní zpravodaj >>>  107. sezóna 2016/2017



Na představeNí ozNačeNá aboNeNtNí skupiNou (Např. a, b, C) rovNěž Nabízíme volNé vstupeNky k doprodeji! NeozNačeNá představeNí 
Nejsou obsazováNa předplatiteli, vstupeNky jsou po vyřízeNí hromadNýCh objedNávek určeNy k volNému prodeji.  
l�l hrajeme bez přestávky  uvádí ageNtura kometa   graNd festival smíChu

Březen
měsTské divadlo

středa 1. 19:00  hoří, má panenko!   koNeC 21:00 13. repríza B
čtvrtek 2. 19:00  hej, misTře!   koNeC 21:40 31. repríza m
pátek 3. 10:00  TřikráT živoT   veřejná Generální zkouška vG
  19:00  zpívání v dešTi   derniéra koNeC 21:40 57. repríza

sobota 4. 19:00  TřikráT živoT   i. premiéra p1
Neděle 5. 19:00  TřikráT živoT   ii. premiéra p2
poNdělí 6. 19:00  j. dvořák / ČochTan vYpravuje  

hudební komedie na motivy muzikálu v + W divotvorný hrnec. hrají j. dvořák, m. hrubešová 
nebo s. topinková a další. režie r. fleischer. Divadelní společnost Josefa Dvořáka, Praha

středa 8. 18:00  TřikráT živoT    3. repríza X
pátek 10. 19:00  hoří, má panenko!   koNeC 21:00 14. repríza h
sobota 11. 18:00  kráska a zvíře   koNeC 20:15 23. repríza u
Neděle 12. 19:30  p. kolečko / padesáTka   epiloG 

komedie o běžkařské rodině bulánů, jejíž osud je stejně mrazivý jako zmrzlé sliny vyčerpa
ných běžkařů. hrají o. pavelka, j. prachař a m. taclík. režie v. kotek. A studio Rubín, Praha

úterý 14. 18:00  TřikráT živoT    4. repríza n
středa 15. 19:00  m. Goos / Fuk!   Q

komedie o čtyřech kamarádech, kteří by se rádi pokusili o recyklaci svých životů.  
hrají j. langmajer, m. hruška a další. režie p. zelenka. Divadlo pod Palmovkou, Praha

čtvrtek 16. 17:30  Bílá nemoc   koNeC 20:05 18. repríza j
pátek 17. 18:00  jepTiškY   koNeC 20:20 67. repríza

sobota 18. 19:00  králova řeČ   derniéra koNeC 21:30 46. repríza



Neděle 19. 19:00  krasavice inTerkonTinenTální   epiloG 

klaunské duo o přátelství. hrají m. issová a a. polívková. La Fabrika, Praha 
Náhradní termín za zrušené představení 9. března.

poNdělí 20. 10:00  a. jirásek / lucerna     šk
příběh o lidské odvaze a síle lásky. režie z. rumpík. Mladé divadelní studio LAIK

úterý 21. 19:00  TřikráT živoT    5. repríza a
středa 22. 19:00  konec masopusTu   koNeC 21:25 20. repríza r
čtvrtek 23. 19:00  oThello   koNeC 21:30 16. repríza c
pátek 24. 10:00  kiss me, kaTe   veřejná Generální zkouška vG
  19:00  TřikráT živoT    6. repríza e
sobota 25. 19:00  kiss me, kaTe   i. premiéra p1
Neděle 26. 19:00  kiss me, kaTe   ii. premiéra p2
poNdělí 27. 19:00  n. simon / … vsTupTe! 

Představení pořádané Lions Clubem Pardubice, jehož výtěžek bude věnován na 
charitativní účely. komedie o nekončících patáliích dvou klaunů na penzi. hrají p. Nárožný, 
l. mrkvička, l. Švormová a j. čenský. režie p. háša. Agentura Harlekýn, Praha

úterý 28. 19:00  h. Galron / mikve     F
současná izraelská hra o lidské svobodě a touze po ní. hrají k. frydecká, s. milková,  
a. bazalová a další. režie p. mikeska. Městské divadlo Mladá Boleslav

středa 29. 18:00  kiss me, kaTe    3. repríza X
pátek 31. 19:00  divadelní Bál    str. 24

malá scéna ve dvoře

středa 1. 19:00  živý oBraz   koNeC 21:10 11. repríza F2

čtvrtek 2. 9:00  j. sypal / o vendulce a viTouškovi   šk
pohádkový příběh velké lásky. režie z. rumpík. Mladé divadelní studio LAIK

  10:30  o vendulce a viTouškovi   šk

pátek 3. 10:00  TuČňáci na arše    koNeC 11:10  31. repríza šk

čtvrtek 9. 19:00  normální deBil   koNeC 20:40 17. repríza c1

pátek 10. 19:00  živý oBraz   koNeC 21:10 12. repríza  e1

úterý 14. 19:00  Bláznivé nůžkY   koNeC 21:45 139. repríza

středa 15. 19:00  kdo se Bojí v. WoolFové?   derniéra koNeC 21:15 34. repríza



čtvrtek 16. 9:00  Tisíce leT hudBY   koNeC 9:50 7. repríza šk

  10:30  Tisíce leT hudBY   koNeC 11:20 8. repríza šk

  20:00  e. hemingway / míT a nemíT 
hospodářská krize, drsný život na moři, rum pašovaný mezi kubou a floridou, hodně střelby, 
dobrodružství, ale i humoru… účinkují l. hejlík a p. oubram (oba alt. t. drápela). LiStOVáNí 

pátek 17. 19:00  T. novotný / Queensland 
komedie ze staré dobré anglie. hrají t. Novotný, l. marek a l. udržal. Divadlo Tří, Pardubice

sobota 18. 19:00  normální deBil   koNeC 20:40 18. repríza

poNdělí 20. 19:00  W. lillová / povolání heaTher roseové    str. 16 premiéra
indiánská hrdost a sebevědomá dívka. hraje m. sikorová. režie a úprava r. žák.  
uvádíme v rámci cyklu INprojekty.

úterý 21. 19:00  seXY prádlo    koNeC 20:00 29. repríza

čtvrtek 23. 10:00  povolání heaTher roseové     šk

  19:00  normální deBil   koNeC 20:40 19. repríza 

pátek 24. 18:00  seXY prádlo    koNeC 19:00 30. repríza T2

sobota 25. 19:00  eliXír 
koncert pardubické folkové kapely s křtem nového Cd, hostem m. kemel. 

Neděle 26. 15:00  m. kroupa / kouzla skříTků 
veselá pohádka o dvou malých domácích skřítcích a jejich velkém dobrodružství.  
režie j. baran. Divadlo Navětvi, Kožlí u Čížové

poNdělí 27. 8:30  kouzla skříTků   šk

  10:00  kouzla skříTků   šk

čtvrtek 30. 19:00  živý oBraz   koNeC 21:10 13. repríza c2

vČd na zájezdech

úterý 7. 19:00  jisTě, pane minisTře   jaroměř

čtvrtek 9. 19:00  oThello   hlinsko

středa 15. 19:30  mezi neBem a zemí   vYsoké mýTo

pátek 17. 19:00  lháři   chrudim ch 
úterý 28. 19:00  mezi neBem a zemí   mladá Boleslav

změNa programu vyhrazeNa



a. neilson / lháři 
lehce morbidní současná komedie, ve které jedna dobře 
myšlená lež přeroste do těch nejabsurdnějších rozměrů. 
v hlavních rolích j. musil a p. borovec. režie z. dušek.

p. pörtner / Bláznivé nůžkY 
kriminální interaktivní komedie z prostředí kadeřnického 
salónu. hrají p. janečková, d. Novotná, p. dohnal, 
a. postler, l. Špiner a m. Němec. režie p. Novotný.

j. Topol / konec masopusTu
básnické drama odehrávající se v době dokončování ko
lektivizace vesnic. v hlavních rolích m.  mejzlík, m. Němec, 
p. borovec, j. ondrušková a j.  pejchal. režie b. rychlík. 

Y. reza / TřikráT živoT  str. 7 
groteskně konverzační komedie o úskalích manželství a vědecké kariéry. tři podoby jednoho zpackaného večera dvou 
manželských párů. hrají j. janoušková, m. sikorová, j. kalužný a j. pejchal. režie m. schejbal.

B. a s. spewackovi – c. porter / kiss me, kaTe  str. 8 – 9 
láska, vášeň a humor v rytmu swingu v americkém komediálním muzikálu, jehož děj se odehrává v provinčním divadle 
v baltimoru 30. let minulého století. v hlavních rolích p. janečková a m. Němec. režie k. dušková.

m. von mayenburg / živý oBraz  str. 22
jedovatá groteska o přepracovaném manželském páru. 
hrají p. janečková, l. Špiner, j. ondrušková, p. borovec 
a o. kraus j. h. režie d. Šiktanc. 

F. hrubín / kráska a zvíře
pohádkový příběh s hudbou a písněmi zpěváka m. hrůzy. 
v titulních rolích v. macková a j. láska. režie p. Novotný.

B. comden – a. Green   str. 18 –19
n. h. Brown – a. Freed / zpívání v dešTi
slavný muzikál. v hlavních rolích j. pejchal, j. musil, m. siko
rová a p. janečková. režie p. Novotný.

m. Forman – j. papoušek – i. passer 
v. morávek / hoří, má panenko! 
Nelítostná komedie líčící peripetie nepovedeného 
hasičského bálu... hrají j. kalužný, j. musil, m. mejzlík, 
m. Němec a další. režie p. Novotný.

W. shakespeare / oThello 
strhující příběh vášní, ve kterém ďábelské intriky udělají 
z čestného člověka vraha milované ženy. v hlavních 
rolích m. Němec, v. macková a l. Špiner. režie p. kracik.

j. lynn – a. jay – k. žantovská 
jisTě, pane minisTře
divadelní verze kultovního britského sitcomu. v hlavních ro
lích p. dohnal, p. kostka j. h. a m. Němec. režie p. Novotný.

d. Goggin / jepTiškY
muzikálová komedie za branami kláštera… hrají j. janouš
ková, p. janečková, d. Novotná, m. sikorová a j. ondrušková. 
režie l. olšovský.

d. seidler / králova řeČ  str. 18 –19
dramatický příběh anglického krále jiřího vi. v hlavních 
rolích m. mejzlík a j. kalužný. režie p. Novotný.

m. Čechová / Tisíce leT hudBY
od pravěku k renesanci s j. ondruškovou a m.  mejzlíkem 
spolu s muzikanty. režie m. čechová. 

k. Čapek / Bílá nemoc
varování před námi samotnými. v hlavních rolích m. Ně
mec, t. lněnička, m. mejzlík a r. žák. režie m. tyc.

r. Bellan / normální deBil
deník puberťáka v socialismu. hrají j. pejchal, j. janouš ko
vá, j. ondrušková a p. borovec. režie r. bellan.

v. mašková / hej, misTře!
životní pouť významného českého skladatele j. j. ryby. 
v hlavní roli t. lněnička. režie m. tarant.

m. riml / seXY prádlo
laskavá komedie o manželství. jak oživit pětadvacetileté 
soužití? hrají r. Chvalová a a. postler. režie a. doležal.

e. albee  str. 18 – 19 
kdo se Bojí virGinie WoolFové?
dráždivá sonda do manželských vztahů. hrají j. janouško   
vá, j. kalužný, j. ondrušková a j.  pejchal. režie p. Novotný.

u. hub / TuČňáci na arše
klauniáda o třech tučňácích. hrají v. macková, j. ondruš  
ko vá, p. borovec a l. Špiner. režie m. pecko. 



PřIPRAVuJeMe NA DuBeN

měsTské divadlo

úterý 18. 19:00  G. verdi / la TraviaTa 
dáma s kaméliemi – příběh nejslavnější kurtizány v operním hávu. dirigent m. doubravský. 
režie m. otava. Divadlo F. X. Šaldy, Liberec / Pardubické hudební jaro 2017 

sobota 22. 19:00  jisTě, pane minisTře 

sobota 29. 19:00  T. Williams / skleněný zvěřinec   
slavná hra se silně autobiografickými prvky, která s humorem i dojetím líčí život opuštěné 
matky, jejího syna a dcery. hrají s. stašová, j. Nosek, k. trnková, k. heřmánek ml. a další. 
režie a úprava v. strnisko. Agentura Harlekýn, Praha

Neděle 30. 19:00  a. chačaturjan / sparTakus 
balet přibližující neopomenutelnou událost v římském dějepisu. Choreografie a režie 
j. pokorný. Divadlo J. K. Tyla, Plzeň / Pardubické hudební jaro 2017

malá scéna ve dvoře

čtvrtek 6. 19:00  od Černého Blues k Bílému rocku 
další díl cyklu hudebnězábavných pořadů o vývoji, ale i současnosti muziky, která změnila 
svět. tentokrát vystoupí pražská bluesová formace Vejfuk a pardubická rocková kapela 
Simulantenbande. Pardubický bigbeat včera a dnes

úterý 18. 19:00  veČer svěTových muzikálů 
koncert v podání předních českých muzikálových a operních zpěváků, v němž se diváci 
vtipnou a komunikativní formou seznámí s tím nejlepším z českého i světového muzikálu. 
účinkují j. kříž, m. křížová a o. kříž.

změNa programu vyhrazeNa
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francouzská spisovatelka Yasmina reza (* 1959), 
autorka komedií, které baví diváky po celém světě, 
jezajímavá už svým původem. Narodila se v židovské 
rodině v Paříži. Matka byla Maďarka, houslistka. 
otec, ruský pianista a diplomat s íránskými předky, 
prchl před bolševiky z Moskvy. 
Yasmina začínala po nedokončeném studiu so-
ciologie a divadelní vědy jako herečka. roku 1983 
napsala scénář k filmu svého budoucího životního 
partnera Didiera Martinyho a také v tomto filmu 
hrála. V osmadvaceti letech napsala svou první hru 
a získala za ni významnou Molièrovu cenu. také 
její následující hry byly velmi úspěšné i v zahraničí 
a celosvětového věhlasu se dočkala její komedie Art 
(1994; u nás uváděna pod názvem obraz či Kumšt). 
stále ještě mladá autorka se stala velmi slavnou.
V Pardubicích, stejně jako v mnoha jiných českých 
a slovenských městech, představilo komedii Art 
bratislavské Štúdio L+s s vynikajícími herci Milanem 
Lasicou, Milanem Kňažkem a Mariánem Labudou.
Konverzačně groteskní komedii Třikrát život 
napsala Yasmina reza v roce 2000, již jako zkušená 
dramatička, zapsaná dobře i v literárních kruzích 
několika prózami. Hra se hrála ještě téhož roku ve 
Vídni, Paříži a Londýně. Českou premiéru uvedlo dva 
roky nato Národní divadlo v brně a půl roku poté hru 
hrálo pražské Divadlo AbC, a to v jiném překladu! 
Není obvyklé u současných her, aby vznikly téměř 
zároveň dva české překlady.

Autorka v komedii líčí jednu obyčejnou situaci ve 
třech podobách, jejichž odlišnost způsobují náhody, 
nálady a nečekaná hnutí mysli. Ines s Hubertem jsou 
pozváni k soně a Henrimu na večeři. Hubert a Henri 
jsou astrofyzikové. Henri už tři roky nepublikoval 
a očekává od výše postaveného Huberta podporu, 
proto mu na pohoštění vzácné návštěvy velmi záleží. 
Jenže Hubert s Ines přijdou o den dříve, než je Henri 
se soňou čekali. Co s poněkud nešťastně načatým 
večerem? 
Autorka nejúspěšnějších francouzských komedií 
nabízí tři různé varianty dalšího vývoje. Každá 
z nich ukazuje jiné nuance lidského chování v dané 
situaci, přestože ve všech třech hrají roli slané 
tyčky namísto humra, nespavost dítěte ve vedlejším 
pokoji, zvětšující se díra na punčoše distingované 
Ines, názory na čištění zubů a diskuse o zplošťování 
galaktických hal.
Komedie Třikrát život se v Pardubicích objevila 
poprvé na GrAND festivalu smíchu roku 2004 v po-
dání simony stašové, Veroniky Gajerové, oldřicha 
Víznera a otakara brouska ml. z Divadla AbC v režii 
Milana schejbala. Po třinácti letech ji Milan schejbal 
inscenuje s našimi herci Jindrou Janouškovou, Marti-
nou sikorovu, Jiřím Kalužným a Josefem Pejchalem. 
Premiéra se uskuteční 4. března v Městském divadle.
 JaP
� y. reza, foto p. viCtor
� NaŠe obsazeNí komedie TřIKRáT žIVOT při fotografováNí 

plakátu k premiéře, foto i. mičkal

TřIKRáT žIVOT YASMINY RezY
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následující rozhovor režisérka kaTeřina dušková nazvala dvě 
v jednom, protože muzikál, který spolu připravujeme, je divadlem 
na divadle. kiss me, kate je o tom, jak herci v americkém Baltimoru 
zkoušejí hru Williama shakespeara zkrocení zlé ženy. Takže vlastně 
regulérně připravujeme dvě hry, tedy i dvě výpravy. jedna předsta
vuje divadlo, ve kterém se zkouší, a druhá kulisy shakespearovy 
hry. v krejčovně vznikají krásné kostýmy ze 40. let (ve kterých se 
hra odehrává) a renesanční modely… a nakonec – jsme dvě a poví
dáme si o jednom, o tom, v čem jsme zainteresované, ponořené, čím 
jsme poblázněné i posedlé. 
muzikál vznikl v roce 1948 v dílně fenomenálního hudebníka, 
skladatele a textaře colea portera, jehož písně dodnes slýcháme 
v rádiu v podání třeba elly Fitzgeraldové či Franka sinatry. zápletka 
je vlastně jednoduchá – během zkoušení, jak už to bývá, může mezi 
herci vzplanout láska, žárlivost i nenávist a za jistých okolností ne
musí inscenace ani dojít ke zdárné premiéře… ale víc prozrazovat 
nebudu. kiss me, kate je komedií o lásce, ve které se kromě vtipné 
konverzace uplatní spousta gagů a humoru z divadelního prostře
dí a kterou korunuje úžasná swingová hudba. naše divadlo bude 
mít po delší době muzikál s živým orchestrem, což vždy pozvedne 
inscenaci na vyšší úroveň. 

katko, připravujeme s našimi 
herci americkou muzikálovou 
komedii, divadlo na divadle se 
spoustou krásné swingové hudby. 
co z toho je pro tebe největším 
lákadlem? 
Divadlo je kouzelný, šílený, pekelný, 
božský svět, z něhož diváci smí 
vidět jen část. Miluju dívat se na 

herce v zákulisí mezi šálami, jak se 
připravují na výstup. tohle diváci 
nikdy neuvidí. Každý z herců to má 
trochu jinak, ale ta vteřina před 
tím, než vstoupí na jeviště, to use-
brání, u některých pak vtipy až do 
poslední chvíle… to je úžasná síla, 
krásná energie a já si vždy říkám: 
„Kdyby tohle mohli diváci vidět, 

účastnit se toho rituálu, pocítit tu 
energii…“  Vždy, když herce takhle 
špehuji v zákulisí, připadám si 
trochu jako voyer. A oni jsou rázem 
tak krásní, autentičtí, zvláštní, 
jedineční, soustředění a pravdiví… 
Na své inscenace se raději dívám ze 
zákulisí než z hlediště. (smíCh) byla 
bych ráda, aby diváci směli tohle 
někdy vidět. No a Kiss me, Kate nás 
snad trochu do zákulisí pustí. 
A pardubičtí herci? to je prostě 
„jen“ bonus. Nechci opakovat věty 
svých kolegů režisérů, protože 
vím, že do Pardubic všichni jezdí 
moc rádi. Nemám to jinak. tady 
je opravdu moc dobře!!! Na práci 
v Pardubicích se vždy neskutečně 
těším. ráda jezdím vlakem. (smíCh) 
A máte nejlepší divadelní klub!

máš ráda swing? už ses s ním 
během své kariéry v nějaké insce
naci potkala?
Před dvěma lety jsem v Jihlavě in-
scenovala sugar. byla to jízda, dost 
dynamické zkoušení a můj druhý 
muzikál v životě, tam jsem si swing 
zamilovala, ale že bych si ho doma 
pouštěla po večerech, to ne. tedy 
vyjma včerejška, kdy jsem si pustila 
od Colea Portera všechno, co jsem 
našla, a to na popud mé oblíbené 
dramaturgyně. (smíCh)
sugar se vedle Šumaře na střeše 
stala mou srdeční záležitostí, 
doufám, že s Kate to nebude jinak. 
Navíc záda mi kryjí Pavel Horák 
s radkem Škeříkem, takže po 
hudební stránce to nemůže nedo-
padnout (ťukám na dřevo!!!).

viděla jsem tvé muzikálové 
inscenace v horáckém divadle 
jihlava – sugar i šumaře na stře
še. co tě na muzikálu zajímá? 
já mám za to, že je to velmi 
obtížná „disciplína“…
Kdybych si připustila tvůj pohled 
na věc, nikdy bych se nejspíš do 
takového projektu nepustila! 

Dvě v jeDnom,  
aneb s Kateřinou DušKovou nejen o Kiss me, Kate 

K. DuŠKoVá V DeKorAČNíCH DíLNáCH PřI PřeDáVáNí 
sCéNoGrAfIe kiss me, kaTe, foto J. seJKorA
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Nepřipouštím si složitost té 
„disciplíny“! V tomhle směru jsem 
poměrně lehkovážná. Šumaře na 
střeše jsem potřebovala dělat. 
Cítím v něm téma Šoa, které je 
pro mě životní a nejspíš se k němu 
budu stále vracet. A přes Šumaře 
se o tom dá mluvit nejméně bo-
lestivou formou, navíc ta hudba je 
překrásná. se sugar to bylo jinak 
– měli jsme v té době v Jihlavě 
ideální představitele, byl by hřích 
to neinscenovat. 

pracuješ u nás potřetí a opět 
ses obklopila svým stálým 
týmem spolupracovníků – 
scénografii dělá pavel kocych, 
kostýmy vytváří kristýna matre 
křížová a choreografii jsi svěřila 
aleně peškové. neláká tě změna, 
anebo máš raději jistotu při 
přípravě a realizaci?
Počtvrté. Zapomněla jsi na 
Návštěvníky – IN projekt na Malé 
scéně – ty jsem měla moc ráda – 
můj první krok směrem k vám a byl 
šťastný! Ale k věci, já s tímhle 
týmem dělám po dlouhé době. Po-
slední tituly jsem jim byla nevěrná. 
Pavla jsem oslovila až teď, protože 
je potřeba, aby postavil dvě navzá-
jem funkční scénografie, a vlastně 
jsem potřebovala, aby využil toho, 
že je především architekt. Je to 
nejsložitější scénografie, se kterou 
jsem se dosud setkala. A Kristina? 
Je ve vaší krejčovně jako doma 
a kostýmů potřebujeme také 
na dvě inscenace… Na vteřinu 
jsem neváhala, že bych pozvala 
někoho jiného. A Alena? Je skvělá! 
(smíCh) Mám radost, že pracovně 
nesmírně vytížená šéfka baletu 
Divadla f. X. Šaldy v Liberci měla 
čas. Máme za sebou Šumaře na 
střeše, který dopadl skvěle, a u vás 
Dona Juana.

na sklonku loňského roku ses 
stala uměleckou šéfkou divadla 
na Fidlovačce. a to hned po 
první hostovačce. jaké máš 
s touto scénou plány? 
tohle je otázka, které se v médiích 
zatím dost vyhýbám. Nedělala 
jsem konkurz, nemám připravený 
projekt… Po odchodu z Jihlavy 
jsem se zařekla, že už nechci 

šéfovat, ale dostala jsem se do di-
vadla, které mě nejspíš potřebovalo 
ve chvíli, kdy vedení a soubor byly 
na rozdílných březích jedné řeky… 
Přijala jsem tu nabídku, protože 
vím, jak můžu pomoct.  fidlovačka 
je v dobrém slova  smyslu lidové 
divadlo s konzervativním komediál-
ním repertoárem. tohle není možné 
změnit. Chci stavět na tradici, ale 
oslovím režiséry, kteří kladou důraz 
na hereckou práci, které zajímá he-
recké divadlo, protože i já vnímám 
divadlo hlavně přes herce. Můj úkol 
na fidlovačce teď je především 
„obnovit vypálenou vesnici“, což se 
stalo po odchodu většiny souboru 
na Vinohrady. soubor je potřeba 
postavit, doplnit…

mně se zdá, že se vůbec ne
zastavíš, i sama o sobě říkáš, 
že jsi workoholik. jak vlastně 
odpočíváš? 
to je hodně osobní. (smíCh) Nejlíp 
odpočívám v posteli, dívám se na 
filmy, v zimě lyžuju, v létě plavu… 
Ale popravdě asi moc neodpočí-
vám. Většinou se najde někdo, kdo 
mě z mého shonu na chvíli odpojí 
a donutí mě odpočívat.

na premiérách tě často dopro
vází dcera, která je ve věku, kdy 
se vážně začíná uvažovat o bu
doucnosti, o možném povolání. 
je dcerou režisérky a výtvarníka 
a vnučkou herce… co z toho 
v jejím případě vyplývá? přita
huje ji divadlo? 
Anna je ještě vnučkou akade-
mického sochaře a majitelky 
čajovny! (smíCh) Moje dcera divadlo 
akceptuje jako součást života své 
matky. Naštěstí jí nevoní tak, jako 
vonělo mně v jejím věku. Je skvělá 
v češtině, rozumí jazyku a má pro 
něj cit, miluje přírodu a je velmi 
angažovaná, co se týká politického 
a společenského života. Divadelník 
z ní, doufám, nebude. Má plno ta-
lentů. Když někdo v její škole vede 
revoluci, bývá to zpravidla ona… 
Letos dělá zkoušky na gympl, který 
si sama vybrala, má trochu tvrdší 
hlavu a dělá jen to, co ona sama 
chce, a také to většinou dokáže. 
Miluje koně a jezdí na nich. Má 
velký výtvarný talent, ale zatím ho 

nehodlá uplatnit. Gympl považuje 
za jakýsi odklad rozhodnutí, co dál. 
Já měla v jejím věku jasno, věděla 
jsem, že budu herečkou. (smíCh)

máme před sebou spoustu 
práce na muzikálu, ale už jsme 
se společně s ředitelem bavili 
o další možné spolupráci a ty 
jsi vyslovila přání režírovat hru 
mikve. proč? 
to nebylo vyslovení přání, já jeho 
i tebe k Mikve dost agresivně tla-
čila! (smíCh) Mikve je jednou z nej-
lepších her, které jsem za posled-
ní měsíce četla. Cítím, že žijeme 
životy tak nějak uzavřeně, kaž-
dý sám za sebe – pojmy společen-
ství, soucit, solidarita a nezištná 
pomoc jako by se ocitly na okraji 
našich bytí. Cítím, že se blíží doba, 
kdy každý sám nepřežije, kdy bude 
nezbytně nutné začít si pomáhat, 
vnímat se jako součást celku. Štve 
mě uzavírání se za dveřmi vlast-
ních bytů. to, jak myslíme každý 
jen sám na sebe a svou rodinu… 
Vždyť žijeme všichni jeden svět.  
A tahle hra o tom je, o solidaritě, 
o ženské solidaritě, o pozornosti, 
o uzavřených komunitách a mož-
nostech vystoupit z řádu, o svobo-
dě, o lásce. Je to krásná hra! A nej-
lepší na tom je, že teď na to máte 
ideální obsazení. Proto jsem na pa-
na ředitele tak tlačila, abyste tu 
hru hráli co nejdřív! (smíCh)
 
co je pro tebe na divadle nejdů
ležitější? Bez čeho se divadlo 
nedá dělat? 
bez lásky.

asi je hloupost ptát se na 
tajná přání… ale přesto by mě 
zajímaly tituly či témata, která 
v sobě nosíš. můžeš něco z toho 
prozradit? 
Myslím, že jsem o tom v průběhu 
našeho rozhovoru už promluvila. 
Šoa stále nosím v sobě, o lásce 
máme mluvit, jsem feministka, 
zajímají mě všechna ženská téma-
ta. Ale já mám velké štěstí. Je mi 
dopřáno si přání plnit. třeba Juan 
u vás byl jedním z nich. Nedělám 
si plány. od divadla chci, aby mi 
přinášelo radost. Nic víc. A u vás 
jsem šťastná! jau
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CeNY 17. ROČNíKu GRAND FeSTIVALu SMíCHu 
JSOu PřeDáNY. Ať žIJe 18. ROČNíK!

Poslední lednový týden se Pardu -
bice znovu staly centrem nejlep-
ších divadelních komedií a hlavním 
městem smíchu České republiky! 
Hostili jsme totiž již 17. roč ník 
Grand Festivalu smíchu – 
přehlídku nejlepších divadelních 
komedií, které v loňském roce 
vznikly na jevištích českých a mo-
ravskoslezských profesionálních 
divadel. sedm nominovaných ko-
medií se účastnilo soutěže, řadu 
dalších komediálních představení 
nabídl doprovodný program, 
prolog i epilog festivalu. 
Ceny letošního ročníku byly 
slavnostně rozdány 30. ledna na 
závěrečném Galavečeru smíchu, 
který v režii Jana brichcína 
uváděli Lucie Zedníčková a Milan 
Němec. Program večera opět 
snímala Česká televize, která 
ho poté v posunutém přímém 
přenosu odvysílala na programu 
Čt art (na webu Čt je stále ke 
zhlédnutí).
o titul Komedie roku 2016 se 
v letošním ročníku utkaly gang-
sterka se zpěvy Frank v. Měst-
ského divadla brno, bláznivá krimi 

s nebožtíkem v patách Městské-
ho divadla Mladá boleslav, soubor
né dílo Williama shakespeara ve 
120 minutách českobudějovického 
Jihočeského divadla, saturnin 
v podobě swingové grotesky pro 
celou rodinu v podání Národního 
divadla brno, temperamentní 
komedie ze slunné Itálie poprask 
na laguně libereckého Divadla 
f. X. Šaldy, hudební komedie 
proč muži neposlouchají a ženy 
neumí číst v mapách pražského 
Divadla AbC a divadelní verze 
kultovního britského televizního 
sitcomu jistě, pane ministře 
pořádajícího souboru.   
soutěžní komedie hodnotila 
odborná porota, kterou tvořili 
divadelní recenzenti Jana Pa-
terová a Jan Kolář, dramaturg 
České televize a pedagog DAMu 
Zdeněk A. tichý, režisér otakar 
Kosek a dramaturg Petr Klár. 
Alternativou odborné poroty byla 
stejně jako v minulých ročnících 
studentská porota sestavená 
tentokrát Kristýnou Pleškovou 
ze slezské univerzity opava, 
terezou blažkovou z Masarykovy 

univerzity brno a Martinou Žáč-
kovou z Karlovy univerzity Praha. 
své hlasy samozřejmě odevzdá-
vali i sami diváci.
Vedle tradičních festivalových 
cen – komedie roku, ceny 
odborné a studentské poroty, 
ceny diváků a ceny za nejlepší 
herecké výkony – byla pošesté 
v historii festivalu udělena také 
cena Genia smíchu, která je 
oceněním za mimořádný přínos 
v herectví, režii či jiné oblasti 
divadelnictví komediálního žánru 
v posledních letech. o držiteli 
této ceny, jejíž název je odvozen 
od sochy Genia akademického 
sochaře bohumila Kafky umístěné 
v průčelí historické budovy Vý-
chodočeského divadla, rozho-
duje akademie složená z kritiků, 
divadelních publicistů, teoretiků, 
ale i režisérů a dramaturgů. Jejími 
předchozími laureáty jsou Jiří 
suchý, Lubomír Lipský, Jan borna, 
David Drábek a Jan Vodňanský. 
ocenění doprovází cena v podobě 
jedinečné a každoročně nově 
realizované plastiky akademické 
sochařky Kláry Klose. ras

sPoNtáNNí A ZábAVNá MoDerátorsKá DVoJICe GalaveČera smíchu M. NěMeC A L. ZeDNíČKoVá, foto M. KLíMA
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VýSLeDKY FeSTIVALu

nejlepší ženský herecký výkon
karolína Baranová v roli lucietty  
Carlo Goldoni / poprask na laGuně
divadlo F. X. šaldy, liberec

nejlepší mužský herecký výkon
marTin polách v roli patrona Fortunata 
Carlo Goldoni / poprask na laGuně
divadlo F. X. šaldy, liberec

komedie diváků
Allan a barbara Peasovi – Miroslav Hanuš
proČ muži neposlouchají a ženY 
neumí ČísT v mapách
režie miroslav hanuš
městská divadla pražská, divadlo aBc, praha

cena Genia smíchu 2015
ivan Trojan 
za mimořádné herecké umění v komediálním žánru, 
zejména v inscenaci Vzkříšení

cena odBorné poroTY
Carlo Goldoni / poprask na laGuně
Úprava a režijní koncepce ivan rajmont 
režie martin Černý divadlo F. X. šaldy, liberec

cena sTudenTské poroTY
Jess Winfield – Adam Long – Daniel singer
souBorné dílo W. shakespeara  
ve 120 minuTách
režie šimon dominik
jihočeské divadlo, České Budějovice

CeNu PřeVZALI reŽIsér M. ČerNý, HereC L. DuŠeK, řeDIteLKA DIVADLA f. X. ŠALDY J. LeVKo A HereČKA J. stráNsKá, foto M. KLíMA

KOMeDIe ROKu 2016
carlo Goldoni / poprask na laGuně  
Úprava a režijní koncepce ivan rajmont režie martin Černý divadlo F. X. šaldy, liberec
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týDeN sMíCHu A ZábAVY ZAHáJILA trADIČNí KLAuNIáDA V PoDáNí 
PetrY JANeČKoVé A LáDI ŠPINerA, Do Které se s CHutí ZAPoJIL 
I PrVNí festIVALoVý Host MArtIN DeJDAr. 

běHeM festIVALu DoCHáZí K MILýM A rADostNýM setKáNíM. 
tAKto se V DIVADeLNíM KLubu VítALI KAMAráDI Z DětstVí 
V ostrAVě MIrosLAV etZLer A LeXA PostLer.

JIHoČeŠtí HerCI NA sPoLeČeNsKé setKáNí V DIVADeLNíM KLubu 
PoZVALI DIVAČKu, Kterou V ráMCI ÚsPěŠNéHo A NA ZáVěr oCeNě-
NéHo PřeDstAVeNí ZAPoJILI Do DěJe.

KMotrY soutěŽNíCH KoMeDIí Do PArDubIC PřIVáŽeL ZAPůJČeNý 
suPerb fIrMY LouDA Auto, V NěMŽ ZA NáMI beZPeČNě DorAZIL 
tAKé MArtIN ZouNAr I se sVou feNKou LIMPY.

roLI GArANtA JeDNé Z festIVALoVýCH KoMeDIí sI „střIHNuL“ tAKé 
MIrosLAV HANuŠ, JeHoŽ INsCeNACe ProČ MuŽI NePosLouCHAJí… 
NA ZáVěr festIVALu I soutěŽILA. A ZísKALA DIVáCKou CeNu!

sPoLeČNě s LíDou VLáŠKoVou A Petrou JANeČKoVou se NA 
PArDubICKá DIVADeLNí PrKNA ZNoVu PostAVIL JIří DVořáK, JeNŽ 
u Nás V roCe 1999 HostoVAL V KoMeDII MNoHo PoVYKu Pro NIC.

FeSTIVALOVé OHLéDNuTí
Ve FOTOGRAFIíCH MICHALA KLíMY
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s LIbereCKýM souboreM se Do VýCHoDoČesKéHo DIVADLA, 
sVéHo PrVNíHo PůsobIŠtě, NAVrátIL MArtIN PoLáCH, JeNŽ bYL 
o Pár DNí PoZDěJI VYHLáŠeN NeJLePŠíM HerCeM festIVALu. 

festIVALoVé DIVáKY I HereCKé KoLeGY PřIJeL Do PArDubIC 
PoZDrAVIt tAKé VáCLAV VYDrA, JeMuŽ NA JeVIŠtI ZDárNě seKuN-
DoVALI PePA PeJCHAL s PetreM boroVCeM.

řeDIteL JIHoČesKéHo DIVADLA LuKáŠ PrůDeK DěKoVAL ZA stuDeNt-
sKou CeNu NA Port MoDerátorKY GALAVeČerA LuCIe ZeDNíČKoVé. 
PoruCHA MIKrofoNu PobAVILA NeJeN DIVáKY, ALe I MILANA NěMCe 
A ŠéfKu ČesKobuDěJoVICKé ČINoHrY JANu KALIŠoVou.

IVAN troJAN PřeVZAL CeNu GeNIA sMíCHu Z ruKou KAteřINY 
KALIstoVé, NáMěstKYNě MINIstrA KuLturY Čr Pro říZeNí seKCe 
ŽIVéHo uMěNí, Která ZAstuPoVALA PrACoVNě VYtíŽeNéHo MINI-
strA DANIeLA HerMANA, PoD JeHoŽ ZáŠtItou se festIVAL KoNAL.

KoMeDII DIVADLA AbC uVeDLI HYNeK ČerMáK s DáŠou NoVotNou 
– MIMoCHoDeM HYNeK bYL NěKoLIK Let V toMto DIVADLe 
V ANGAŽMá A DáŠIN sYN toMáŠ Je JeHo souČAsNýM ČLeNeM. 

HerCI MěstsKýCH DIVADeL PrAŽsKýCH sVou HuDebNí KoMeDIí 
o toM, JAK PřeDCHáZet PArtNersKýM KrIZíM, NADCHLI DIVáKY 
NAtoLIK, Že Je oDMěNILI bouřLIVýMI oVACeMI VestoJe!

Celou fotogalerii NalezNete Na www.FeSTIVALSMICHu.Cz.
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Na startu GrAND festivalu smíchu 
2017 se shromáždil tradiční počet 
sedmi divadelních týmů se sedmi 
komediemi, to vše podřízeno sedmi 
různým režisérským strategiím, 
které ale všechny směřovaly 
k jedinému cíli: rozesmát publikum. 
A bylo by spravedlivé ještě dodat 
– a taky se pokusit rozesmát 
porotu… Neboť někdy mohou herci 
považovat za úspěch, když se jim 
podaří na tváři otrlého porotce 
alespoň vyloudit úsměv.
Nakonec z tohoto klání vykrystali-
zovala silná trojka, která obsadila 
pomyslné stupně vítězů. Jedno 
z míst si na nich vybojovalo Jiho-
české divadlo se souborným dílem 
Williama shakespeara ve 120 mi-
nutách, které předvedlo obrovské 
nasazení, chuť do hry i nefalšova-
nou radost z ní. Co na tom, že sem 
tam komediální přihrávka minula 
spoluhráče a že v některých fázích 
hry jihočeský tým sázel více na 
intuici než na důkladně promy-
šlené kombinace… Koneckonců 
za Jihočechy nastoupila trojice 
mladých herců, a tak není divu, že 
jim festivalovou cenu přisoudila 
právě studentská porota.

Další ze silné trojky, tým Měst-
ských divadel pražských vsadil 
na hudební komedii Proč muži 
neposlouchají a ženy neumí číst 
v mapách. Jistě, tenhle kousek 
není ani shakespeare, ani Gol-
doni, ale bylo by omylem takové 
ambice adaptaci populární knížky 
o „nemožných ženách“ a „ještě 
nemožnějších mužích“ přisuzovat. 
Miroslav Hanuš naordinoval svému 
týmu taktiku revue a kabaretu 
a ta mu vyšla výborně. Pražáci se 
nepokoušeli o nic komplikovaného 
a předvedli razantní přímočarou 
hru: bonmot, gag, písnička, vtip, 
komická maska, písnička, parodie, 
bonmot, písnička… A jejich výkon 
zvedl pardubické diváky ze sedadel 
– a to jak obrazně, tak doslova!
soubor v barvách Divadla f. X. Šaldy 
obhajoval a obhájil (!) na festivalu 
absolutní prvenství z loňského 
roku a navrch ještě posbíral 
herecké ceny i perníkovou trofej 
od poroty. Liberecký Poprask na 
laguně byl ukázkou toho, jak se 
hraje komediální liga mistrů – 
precizní souhra týmu, v němž ale 
v klíčových situacích dostanou 
prostor silné  individuality. 

severočeši dobře vědí, jak si 
důkladným vybudováním situace, 
domýšlením souvislostí a využi-
tím celého prostoru scénografie 
včetně drobných detailů připravit 
komediální útočnou smršť, v které 
po sérii přesných gagů následuje 
rafinované zakončení překvapivou 
pointou. bylo příjemné zjistit, že 
ansámbl ctí odkaz Ivana rajmon-
ta, a nezbývá než doufat, že se 
obdobně bude dařit i jeho násle-
dovníkům na trenérském postu. 
A co další účastníci? určitě nezkla-
mali domácí, kteří v adaptaci seriá-
lu Jistě, pane mistře předvedli, jak 
se styl české hry může obohatit 
inspirací britskou komediální 
Premier League. Vedle hrajícího 
kapitána pardubického týmu Petra 
Dohnala v roli Jamese Hackera byl 
jedním z kandidátů na hereckou 
trofej Petr Kostka hostující v roli 
sira Humphreye; v takových 
chvílích zbývá jen povzdech, že 
na stálé angažmá v Pardubicích 
nejspíš nekývne… 
Z brna postoupily do velkého 
komediálního finále sice hned dva 
týmy, ale ani jeden z nich výrazně-
ji nezabodoval. tým Národního di-
vadla brno byl trochu příliš svázán 
konzervativní taktikou trenéra – 
v jeho saturninovi zazněly dobře 
známé repliky z Jirotkovy knížky 
i půvabné prvorepublikové hity, ale 
výkonu chyběla schopnost překva-
pivého přenesení hry a zrych-
lení tempa. Jeden z obvyklých 
festivalových favoritů, Městské 
divadlo brno, vsadil na moderní 
divadelní klasiku – Dürrenmatto-
va franka V. – a bylo zřejmé, že 
prošel důkladným tréninkem a do 
festivalového turnaje nasadil 
silnou hráčskou sestavu. Jenže 
vše marné – obvyklá lehkonohost, 
jiskra a vtip se z jeho komediální-
ho projevu vytratily a bylo to jako 
sledovat tým Arsenalu, jak se po 
celý zápas marně snaží vstřelit 
branku.  �

Letošní GRanD FestivaL smíchu 
očima oDboRné poRoty

Z. A. tICHý, foto M. KLíMA

14



…a očima stuDentsKé poRoty

Pokud by se snad vedla festivalo-
vá tabulka, tak by nejspíš na jejím 
dně skončili středočeši. Zpočátku 
to přitom vypadalo, že mladobo-
leslavské Městské divadlo možná 
přivezlo černého koně letošní sou-
těže – neznámá americká komedie 
od autora, který spolupracoval 
s Hitchcockem… Avšak příslib se 

nepřetavil do silné ho výsledku 
a po závěrečném hvizdu bylo zřej-
mé, proč po komedii s nebožtíkem 
v patách žádný český divadelní 
tým dosud nesáhl. 
Jaká tedy byla letošní Velká 
komediální pardubická? sečteno 
a podtrženo – zvítězila silná 
trojka. Je to hodně, nebo málo? 

Zas tak vážně a do krve bych ko-
mediální klání nepitval, lépe bude, 
když si každý přebere své zážitky 
sám – neboli, řečeno slovy jedné 
z největších komediálních hvězd 
dosavadní historie lidstva: „Jak se 
vám líbí…“   

Zdeněk A. tichý, 
programový dramaturg Čt art

Přestože GrAND festival smíchu dosáhne plnoletosti 
až v příštím roce, jeho letošní a zatím ještě nezletilý 
17. ročník oplýval kvalitami, kterými se může směle 
zařadit vedle svých starších a zkušenějších festivalo-
vých kolegů. 
Jednou ze silných stránek letošního a téměř na prahu 
dospělosti stojícího ročníku byla dramaturgická 
skladba nejen hlavního soutěžního programu, ale také 
doprovodného programu.
Pro nezasvěcené se může festival založený pouze na 
komediích jevit jako monotónní záležitost. opak je 
ale pravdou. Komediální žánr je natolik rozmanitý, že 
se dramaturgyni Janě uherové podařilo do jednoho 
týdne vměstnat hudbou okořeněnou grotesku, krimi 
komedii, improvizačně interaktivní stand up comedy, 
swingovou retro humoresku, zdivadelněný sitcom, 
italskou frašku, hudebně komediální revue a mnoho 
dalších komediálních odnoží. Z tohoto důvodu bylo také 
velmi náročné soudit a porovnávat soutěžní komedie, 
které sice spadaly pod jeden dramatický žánr, avšak 
téměř ve všem byly rozličné. Málo platná mi v mém 
rozhodování dokonce byla po cimrmanovsku speciálně 
sestavená stupnice zaznamenávající co největší hla-
dinu, sílu, délku, šířku, hloubku a hustotu smíchového 
rozpětí u jednotlivých inscenací. Některé komedie sice 
pro mě nebyly vyloženě tzv. „řachandy“ od začátku do 
konce, ale přesto mě dokázaly něčím zaujmout, pobavit 
a přinést mi nezapomenutelný divadelní zážitek. 
Do této měřítkové trojkombinace se vešlo představení 
domácího souboru Jistě, pane ministře, liberecký 
Poprask na laguně Divadla f. X. Šaldy a souborné dílo 
Williama shakespeara ve 120 minutách v podání Jiho-
českého divadla. u inscenace Jistě, pane ministře mě 
vedle hereckých vtipných výkonů Petra Kostky, Milana 
Němce a Petra Dohnala nesmírně bavila také scéna 
Ivo Žídka a samozřejmě nezaměnitelný suchý britský 
humor, který však není pro každého. Poprask na 
laguně zase byla jedna velká italská mela s nádechem 
neorealismu, který dokreslila ohromující scéna Mar-
tina Černého a kostýmy Marty roszkopfové. V této 
inscenaci dostala konečně velkou příležitost zazářit, 
uchvátit a prosadit svůj temperament také něžnější 
část hereckého souboru. Jiné inscenace totiž byly na 

krásné a velké role pro herečky jaksi skoupé. Přestože 
inscenací nejvíce zmítal estrogen, u mě největší po-
prask vyvolal výkon Martina Polácha, jehož vysvětlo-
vací schopnosti byly zkrátka dokonalé. Velké herecké 
vypětí se osvědčilo také budějovickému hereckému 
trojlístku tomáši Drápelovi, tomáši Havlínkovi a také 
Pavlu oubramovi, kteří stihli zábavnou a originální 
formou seznámit diváky s celou tvorbou anglického 
divadelního giganta Williama shakespeara. 
Milým překvapením pro mě byly inscenace, jež se 
uváděly v rámci prologu či jako doprovodný program 
na Malé scéně. Myslím, že některé z nich byly natolik 
kvalitní, že bych se je nebála zařadit do soutěžní 
sekce festivalu. 
Jsem proto velmi ráda, že jsem se mohla poprvé 
účastnit coby členka studentské poroty této týdenní 
kratochvíle, jež mi přinesla nejen smíchem prošpikova-
né divadelní zážitky, ale také zajímavá setkání s ještě 
zajímavějšími osobnostmi. GrAND festivalu smíchu 
a jeho organizátorům bych vedle vzdání díku chtěla 
také popřát, aby byl 18. ročník stejně tak pestrý 
a úspěšný jako letošní 17. ročník a aby do dospělosti 
vykročil pravou nohou.

tereza blažková, 
studentka Masarykovy univerzity brno

t. blažková s kolegou z odborNé poroty p. klárem, foto m. klíma
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jaRní inpRojeKt  
KanaDě K naRozeninám

v pondělí 20. března uvedeme na malé scéně v rámci cyklu 
scénických čtení inprojekty další českou premiéru. Tentokrát se 
výjimečně vydáme až za oceán a inscenací hry kanadské autorky 
Wendy lillové (* 1950) se připojíme k oslavám 150. výročí nezávis
losti kanady. oceňovaná dramatička napsala hru povolání heather 
roseové v roce 1986 na základě vlastní zkušenosti ze severního 
ontaria. i po třiceti letech je však příběh mladé sestřičky heather, 
vydávající se do indiánské rezervace, stále živý a překvapivě blízký 
i nám na opačném konci světa. po představení, které vzniká pod 
záštitou velvyslanectví kanady v České republice, se můžete jako 
vždy těšit na diskuzi s tvůrčím týmem, herečkou martinou sikorovu 
a překladatelkou hry klárou kolinskou.

o naší budoucí inscenaci hry, 
kterou už familiárně nazýváme 
heather, jsem si povídala s ko
legou a bývalým „spolužákem“ 
z pražské divadelní vědy (kde 
jsme se o pár let minuli), hercem 
radkem žákem. radek se coby 
režisér představil v pardubickém 
divadle už několikrát, naposledy 
na malé scéně hrou lenky lag
ronové po pláči smích (premiéra 
18. října 2014). k našemu roz
hovoru v divadelním klubu přišel 
perfektně připraven a navíc 
i stylově oblečen – nápis canada 

proud and Free est. 1867, 
který se mu skvěl na prsou, 
nebylo možné přehlédnout.

radku, kde jsi poprvé narazil na 
hru povolání heather roseové? 
a co bylo prvotním impulzem 
k tomu, aby ses rozhodl ji 
zkoušet?
snažím se pořád číst. Předloni 
vyšel sborník kanadských her. 
A Heather byla jedna z her, které 
jsem dočetl do konce. Přitom jsem 
byl zpočátku vůči hře nedůvěřivý, 
stejně jako ty, jak jsi mi přiznala. 

„Monodrama – to bude nuda, 
myslel jsem si.“ Když mě pak 
ředitel Petr Dohnal oslovil, jestli 
bych chtěl dělat v této sezóně 
INprojekt, hned jsem si na Heather 
vzpomněl. Napadla mne též hra 
pro dva chlapy, ale Heather stála 
výš, a i pro divadlo, z provozních 
důvodů to je jednodušší. Přečetl 
jsem si hru ještě jednou a zase 
jsem si musel říct, že je fakt dobrá.
Především samotná role zdravotní 
sestry Heather dává herečce 
příležitost tolika emočních proměn, 
že být žena mezi dvaceti a třiceti, 
chtěl bych, aby ji se mnou někdo 
nazkoušel. takto napsaná role 
je pak automaticky i velkou 
příležitostí pro diváka… Druhý 
neméně důležitý důvod, proč jsem 
po Heather sáhl, je jedno z témat, 
které ve hře je a které mě dlou-
hodobě dráždí (a to myslím můžu 
prozradit) – nadřazenost. to, jak si 
člověk myslí, že právě jeho pravda 
je ta jediná. Jak se člověk cítí být 
nad ostatními, jak je neskutečně 
omezený.
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jak už bylo řečeno, heather je monodrama, vše je 
tedy na bedrech jedné herečky, která hraje kromě 
postavy mladé zdravotní sestřičky heather i ně
kolik dalších postav. inscenační tým je tentokrát 
opravdu malý, a i díky tomu jsi měl možnost sejít 
se nad textem s martinou sikorovou ještě před 
zahajovací zkouškou. jak si podle tebe martina 
rozumí s textem?
Martina je Heather. text jako by byl psán pro ni. 
Možná budu až moc otevřený… Dívám se na herce 
a často mě mrzí, že jejich potenciál není využitý, že 
ani nemůže být, když jsou tak jednostranně obsazo-
váni. Martina je třeba pro mne tajemná bytost, která 
zdánlivě vypadá čitelně. Její postava ve hře mluví 
o tom, že vždy chtěla být záhadná, tajemná, a ne 
otevřená kniha, to mi přijde jako vtipný paradox.

hra je starší, než bývá u inprojektů zvykem, byla 
napsaná už v polovině 80. let minulého století. 
Čím, kromě toho, co jsi už prozradil, je podle tebe 
aktuální i dnes?
Ano. Autorka vychází z vlastních zkušeností z indián-
ské rezervace, z toho, co v 70. letech sama prožila. 
V 80. letech o tom napsala a my to teď inscenujeme. 
Proč? Vztah k „prvním národům“, jak jsou dnes 
hezky, ale mírně odtažitě jmenováni v usA a Kanadě 
indiáni, si prošel všemi možnými turbulencemi – pře-
sídlováním, vyvražďováním, upřímnou pomocí, pomo-
cí, „aby se neřeklo“, ale vždy šlo a dodnes jde o vztah 
problematický. A není nic nezajímavějšího než pohled 
z druhé strany, tedy pohled indiána na bělocha 
a obráceně, a to nám tato hra umožňuje a v tom je 
taky přesah do našeho „dnes“. Jen tímto pohledem 
z druhé strany, tedy se všemi souvislostmi, můžeme 
pochopit našeho kolegu, matku, souseda, a možná 
i sami sebe. Ale prosím tě, ta hra opravdu není tak 
nudná a didaktická, jak já tady blekotám.  

hru sis pro potřeby scénického čtení sám upravil. 
v čem tvoje úprava spočívá?
bral jsem ohled právě na formu scénického čtení. 
Nejde jen o čtení textu, kdy vzniká v podstatě 
rozhlasová hra. Přistupoval jsem k tomu tedy jako 
k regulérní inscenaci, i když samozřejmě herečka 
bude mít text v ruce (ale taky ne vždycky). Ne všech-
na omezení jsou vždy na škodu, dokonce můžou 
i pomoct. Úprava je tedy taková, že to, co vypisovala 
autorka v textu monodramatu, leckdy dáváme do zá-
vorek jako scénickou poznámku, tedy informaci pro 
režiséra a pro herečku. Než bychom ji četli, raději ji 
zahrajeme. A i proto mě bude zajímat, jak se to moje 
zdánlivé zúžení bude líbit paní překladatelce. Ačkoli 
zúžení není správné slovo, spíš zestručnění. Mám 
totiž dojem, že autorka chtěla dát do textu všechno, 
a pokud bychom to tak nechali, dramatický moment, 
který ve hře je, by se mohl snadno rozplynout.

jako ke svému minulému inprojektu (lenka 
lagro nová: Tanečník, 2012) sis do týmu přizval 

rekvizitáře vladimíra chmelaře jakožto 
výtvarníka. můžeš prozradit něco o scé
nickém řešení?
scéna je vlastně předepsaná od autorky, 
a toho se držíme. takže nejde o to, že by si 
scénograf musel něco vymýšlet. scénografie 
je sice neodmyslitelná složka inscenace, ale 
tady důsledně ve službách textu. Důležité 
jsou různé indiánské propriety, které mohou 
zajímavě dotvořit atmosféru. I když mám 
celkem jasnou představu, jak bude vše 
vypadat, neberu to na lehkou váhu. Jsem 
rád, když můžu mít v týmu lidi, se kterými 
se dobře znám a kteří mi upřímně řeknou: 
„Hele, tohle fakt ne…“ Vláďa je výtvarně nadaný, má 
vystudovanou grafiku a je to člověk s vkusem, takže 
jeho názory jsou pro mě důležité. I když pravda, jeho 
křiklavě zelené kalhoty, které si opakovaně bral na 
zkoušky othella, dráždily i nejmenovaného režiséra.

máš i další režijní ambice? napadlo tě někdy, že 
bys třeba nechal herectví a živil se jako režisér?
samozřejmě ambice mám a mluvím o nich vždycky. 
Ale v poslední době jsem nikde nedělal. Měl jsem 
jednu nabídku na spolupráci právě po tom, co jsem 
naposledy režíroval na Malé scéně. (po pláči smíCh – 
pozN. red.) Nabídka to byla ale nekonkrétní, takže jako 
by nebyla… A s herectvím určitě neseknu! I když si 
myslím, že jsem lepší režisér než herec. Nebo spíš 
jinak – herectví beru jako odměnu. Když hraju cokoli, 
nemám pocit, že bych pracoval. režie, tím že mi 
přijde komplexnější, je těžší, a tedy pro mne bohatší. 
Když hrajete pořádnou roli, tak máte chuť se zprás-
kat, ale když se poctivě snažíte o režii, tak na to ani 
nemáte sílu. anh

spoNzor pořadu

záŠtitu převzalo velvyslaNeCtví kaNady v čr
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v březnu náš repertoár opustí 
tři inscenace, na kterých jsem 
spolupracovala. první z nich 
bude zpívání v dešTi. slavný 
komediální muzikál se známými 
písněmi a velkolepými tanečními 
a stepařskými čísly. divácky to 
byl velmi přitažlivý kus, o čemž 
svědčí 56 odehraných repríz 
během pěti let (!) – v poměrech 
regionálního divadla věc neob
vyklá. v hlavních rolích se před
stavili martina sikorová a josef 
pejchal. v případě martiny bylo 
obsazení do postavy kathy 
seldonové logickým vyústěním 
předchozího úspěchu muziká
lové role roxie hart z chicaga. 
herecky i pěvecky zralá herečka 
zvládla svou figuru s grácií 
a šarmem sobě vlastním.

martino, bude ti kathy chybět? 
Moc, ale už to hrajeme tak málo, 
že si před každým představením 
musím opakovat text, písně 
i choreografie a vždy trnu, jestli to 
všechno bude, jak má být.

Tvou roli vnímám jako kome
diální postavu s nadsázkou 
a lehkostí. vedle ní jsi však 
hrála i dramatičtější postavu 
sally v muzikálu cabaret. Bylo 
pro tebe zajímavé mít na reper
toáru dva tak rozdílné úkoly? 
Já Kathy nevnímám až tak 
komediálně, to je spíš role, kterou 
hraje Petra Janečková. Pro mě 
je to více méně lyrická postava. 
Chtěla jsem ji udělat konkrétní, 
ne aby byla obecná, v tom to 
bylo těžké. I písně byly dost 
složité, vypadaly jednoduše, ale 
byly možná nejtěžší, jaké jsem 
v tomto divadle zpívala. Jsou 
komplikované intonačně, v pře-
chodech tónů, nedají se zpívat 
jedním rejstříkem. 

k hudebnědramatickému diva
dlu máš velmi blízko. je nějaký 
titul, po kterém toužíš? 
tos mě zaskočila … (smíCh) Vím, že 
v brně v Městském divadle dělají 
spoustu zajímavých muzikálů, 
třeba jsem zde viděla flashdance. 

sice netuším, jestli bych to doká-
zala zatančit nebo zazpívat, ale 
tenhle muzikál se mi líbil, je moc 
krásný. 

vím, že martina by to dokázala! 
je pěvecky i herecky připravená 
čelit těžkým úkolům a věřím, 
že ji ještě potkají krásné, třeba 
i muzikálové role. 

dalším titulem, který se pře
stane hrát, je králova řeČ, 
úžasný, strhující příběh prince 
Bertieho, který ač nechtěl, stal 
se králem, dokázal se porvat 
se svým údělem a silou vůle 
překonal i řečový handicap. 
hlavní postavu ztvárnil martin 
mejzlík, pro nějž to samozřejmě 
byla obrovská příležitost, ale 
hlavně role, která přišla v pravý 
čas a které se chopil s velkou 
vnímavostí a zjitřeností. 

martine, jaké bude loučení s rolí 
krále jiřího vi.?
Já to moc neprožívám, beru věci 
tak, jak jsou, prostě staré role 
odcházejí a nové přicházejí – a tak 
to být musí. Nejsme na broadwayi, 
kde se jedna věc hraje deset let… 
Po postavě bertieho mi bude smut-
no, to nezapírám, ale na druhou 
stranu řeč již hrajeme jen jednou 
za měsíc, a pak je to spíš trochu 
dobrodružství a člověk to odehraje 
s vyděšenýma očima… Je lepší, 
když hra skončí, než ji uměle udržo-
vat při životě. Ale bude mi to líto, 
protože jsem to měl rád a moje 
postava mi byla hodně blízká. Jeho 
charakter a jeho životní boj. 

od spousty diváků, ale i lidí od 
divadla jsem slyšela, že ti ta 
postava skutečně sedla. a i když 
nás někdo srovnával se slavným 
filmem, nikdy jsme z toho nevyšli 
špatně. jaké jsi měl ohlasy ty? 
to je pravda, ale je otázka, do jaké 
míry to člověk má brát vážně. 

TřI BřezNOVé DeRNIéRY 
ANeB VŠeCHNO Je JeDNOu NAPOSLeD
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Já to nemůžu asi posoudit, když 
jsem v inscenaci zainteresovaný, 
ale myslím, že jsme obstáli a že 
je to větší zábava než ve filmu. 
Jeden můj příbuzný, který byl po 
deseti letech v divadle a film viděl 
až potom, byl z něj zklamaný, divil 
se, že snímek získal oscara… Ale je 
otázka, jak to koho zasáhne.

Bertie, kterého hraješ, je intro
vert, navíc koktá, zadrhává se. 
Byla pro tebe role výjimečná 
i tímto postižením?
Ano, samozřejmě… Ale já se obvyk-
le snažím jít do hloubky charakteru 
postavy a ne ji brát jenom přes 
vnějškové projevy. tato role pro 
mě však paradoxně byla snazší, 
protože povahově jsem jí blíž, než 
kdybych hrál nějakého extroverta, 
který je sebevědomý. ten jeho 
postoj mi je sympatičtější – byl 
vzdělaný, významný, a přitom nebyl 
suverén jako třeba Donald trump. 
(smíCh)

poslední březnovou derniérou 
bude dramatická sonda do man
želských vztahů kdo se Bojí 
virGinie WoolFové?, která se 
hraje na malé scéně ve dvoře. 
vedle jiřího kalužného, josefa 
pejchala a jany ondruškové 
v ní zazářila jindra janoušková, 
která byla za roli marthy navr
žena do užší nominace na cenu 
Thálie 2015, což je pro herečku 
nesmírná pocta. 

ptát se jindry, jestli měla svou 
postavu ráda, určitě nemá 
smysl. ale chtěla jsem vědět, jak 
jí bude chybět… 
strašně! Moc mi bude chybět. 
Chápu, že se to už vyhrálo, konec-
konců jsme měli dost repríz, ale je 
to jako když ti berou dítě od prsu! 
Je to konec a takovou roli už nikdy 
nedostanu. Něco jsem ukázala, 
ale když jsem byla navržená na 
thálii, byla jsem fakt vyděšená… 

A i když jsem tu šanci neproměnila, 
nevadí, měla jsem tu roli moc ráda, 
přestože byla těžká, komplikovaná 
a vyčerpávající. Martin Damashko 
z našeho divadelního klubu, který 
se stará o občerstvení i na Malé 
scéně, mi říkal, že nikdy si diváci 
během pauzy nedali tolik alkoholu 
jako během Virginie, takže to s nimi 
asi taky zamávalo… (smíCh) Myslím 
si ale, že to byl pro diváky zážitek. 
Dokonce mě zastavovali i lidé na 
ulici a říkali, jak je to zasáhlo. užili 
jsme si prostě svou slávu. bohužel 
nevím, jestli mě ještě něco tako-
vého potká. rolí pro ženy v mém 
věku je málo, proto jsem šťastná, 
že jsem na ní mohla pracovat.

po derniéře je vždy smutno, ale 
život jde dál. doufám, že všichni, 
kteří v březnu „přijdou“ o své 
role, něco jiného zase získají. 
a hlavně, že dostanou další 
krásné příležitosti.   jau

� m. sikorová s j. pejChalem ve zPíVáNí 
V DeŠTI, foto m. klíma

� m. mejzlík s j. kalužNým v KRáLOVě 
řeČI, foto j. vostárek

� j. jaNouŠková v KDO Se BOJí VIRGINIe 
wOOLFOVé?, foto j. vostárek
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letos 11. března by oslavil 90. narozeniny 
vynikající a nezapomenutelný pardubický herec 
milan sandhaus (11. března 1927 – 17. dubna 
1998). v pardubickém divadle strávil bezmála 
45 let a diváci si ho jistě dobře pamatují nejen 
jako představitele dramatických rolí, milovníka, 
ale především jako vynikajícího komika. i když od 
té doby, co je sandy opustil, uplynulo téměř dva
cet let, jeho bývalí kolegové na něj stále s láskou 
vzpomínají:

dáša novotná: sandy. Jinak jsem ho neoslovila. 
Člověk plný energie, humoru, báječný kolega a trou-
fám si říct i kamarád. Patří k lidem, které máte pod 
kůží a v srdci a už tam prostě zůstanou. A i po těch 
mnoha letech mi v našem divadle pořád chybí.

zdeněk rumpík: se sandym jsme toho zažili! třeba 
jednou jsme hráli v opatovicích pro vojáky, chystal 
jsem na jevišti scénu, když vtom se ozval z šatny 
hrozný řev. Vlítnu tam a vidím sandyho úplně nahoře 
na vysokém železném věšáku a Zdenu bittlovou, 
která zřejmě nebyla dost rychlá, visící pod ním. 
Když jsem se podíval pořádně, uviděl jsem na zemi 

zmateně pobíhat malinkou myšku. (smíCh)
Jindy jsme se sandym seděli v šatně a bavili se o po-
pularitě a slávě tady v Pardubicích. A já jsem říkal: 
„sandy, dyť vy točíte ty filmy…“ A on mi povídá: 
„Zděnku!“ to byl jediný člověk, který mi říkal Zděnku. 
„Zděnku, tady v Pardubicích jste populární od 
benzinové pumpy na Chrudim po benzinovou pumpu 
na Hradec.“ Přitom takový herec, vynikající komik! 
Nechtěl jsem tomu věřit, ale mnohem později se mi 
to, co říkal, potvrdilo.

jindra janoušková: Když jsem nastoupila do Pardu-
bic, sandy nade mnou držel ochrannou ruku. Měl mě 
moc rád a já jsem s ním hodně hrála. bavila mě jeho 
improvizace. Mám ráda, když partner něco změní, na 
to já slyším. A se sandym to bylo vždycky napína-
vé. Pamatuji si na inscenaci Ženský boj. to byl boj 
pokaždé jiný… (smíCh) Moc jsem se tím bavila. Já mám 
legraci ráda a on ji měl taky rád. Nezapomenu na 
naše cesty na zájezdy. A později když se mi narodily 
dcery, nebyly Velikonoce, aby se u nás nezastavil, 
měl moc rád děti. Je strašná škoda, že zemřel tak 
mladý. ten humor odešel s ním a v současné době mi 
moc chybí.

Milan Sandhaus 
by oslavil devadesátiny!
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Závěrem ještě úryvek z knihy ...a na co jsem nezapomněl 
sandyho kamaráda a kolegy, herce alexeje Gsöllhofera 
(1925–2010):
Stalo se vám někdy, že jste se setkali s člověkem, je jedno, 
jestli je to muž či žena, a najednou jste měli pocit, že toho 
člověka odněkud znáte, že je vám nějak povědomý, dali jste se 
s ní nebo s ním do hovoru a najednou jste zjistili, že je opravdu 
naprosto vyloučené, že byste se s ním už někdy předtím byli 
setkali? Stejně ale sledujete jeho pohyby, způsob řeči, chůzi 
a děláte to nějak mimoděk, nechtěně, ne cílevědomě. Stejně 
vás to k tomu člověku přitahuje, je vám sympatický, souhlasíte 
s tím, co říká, a vaše myšlenky se shodují s jeho názory, a navíc 
máte smysl pro vtip, legraci a on taky. V takovém případě stačí 
zavolat:
„Haló, klaune.“
„To na mě voláte klaune?“
„Na vás, proč?“
„Protože už dlouho na mě nikdo klaune nevolal.“
„Já už jsem to taky dlouho na nikoho nevolal. Ale vy jste mi 
tak nějak připad.“
„Vy jste klaun?“
„Byl bych rád.“ anh

Národní střediska Mezinárodního 
divadelního ústavu již od roku 
1962 slaví 27. březen jako svě
tový den divadla. Jeho smyslem 
a cílem je vést herce na jevištích 
i obecenstvo v hledištích k za-
myšlení nad posláním a úlohou 
divadla, vyjádřit sounáležitost 
divadelníků celého světa a pod-
pořit jejich úsilí o prosazování 
základních morálních a spole-
čenských vlastností uměleckými 
prostředky. 

Při této příležitosti je každoročně 
vyzvána některá z význačných 
divadelních osobností, aby se 
podělila o své úvahy o divadle. 
to, co je známé jako mezinárodní 
poselství, se překládá do více než 
20 jazyků a 27. března předčítá pro 
desítky tisíc diváků před předsta-
veními v divadlech na celém světě. 

tvůrcem letošního poselství je fran-
couzská divadelní a filmová herečka 
isabelle huppert. Mimochodem 
v roce 1994 byl autorem tohoto 
provolání také Václav Havel. 
světovému dnu divadla předchází 
světový den divadla pro děti 
a mládež, který se po celém světě 
slaví 20. března. ras

V BřezNu SI DIVADLA PO CeLéM SVěTě 
PřIPOMíNAJí SVůJ SVáTeK 

I. 
Hu

PP
er

t

JAKo HorAtIo DArDA s A. GsöLLHofereM  
V neBe na zemi, VČD 1978
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k nastudování obou inscenací, které měly premiéru na konci 
loňského roku, jsme si vypůjčili dva absolventy herectví z brněnské 
janáčkovy akademie múzických umění. zatímco v komedii hoří, má 
panenko! uvedené v městském divadle se pardubickému publiku 
představila Barbora Goldmannová (roli alternuje s eliškou dohnalo
vou), její spolužák a partner ondřej kraus vyzkoušel prkna naší 
malé scény ve dvoře. nyní zde hraje v mayenburgově živém obrazu 
roli vincenta, pubertálního syna přepracovaného manželského páru, 
který se rozhodl svou krizi vyřešit zaměstnáním uklízečky. proč kluk 
ze statku přesedlal z koní na herectví, jaké to je přejít ze školy do 
reality profesionálních divadel a jak na to, aby se z vás jednou stala 
hvězda, se dozvíte v následujícím rozhovoru.

kdy se u tebe projevil zájem 
o herectví? ovlivnil tě tvůj starší 
bratr martin? nebo jak to tak 
přišlo na samotě u lesa?

Hmm… Na samotě u lesa. (smíCh) 
Pravdou je, že mě ovlivnil můj bratr, 
protože by mi jinak asi tahle životní 
cesta vůbec nepřišla na rozum 

a byl by ze mě asi právník nebo 
veterinář. Každopádně tak lehké to 
nebylo. Neřekl jsem si hned, že budu 
hercem. Nechtěl jsem. Asi proto, že 
jím byl brácha a já nechtěl dělat to 
samé co on, nicméně nahlédnout 
do světa umění jsem chtěl. Napadlo 
mě tehdy, že bych zkusil filmovou 
režii na fAMu. bavilo mě natáčet, 
stříhat a něco hmatatelného tvořit. 
Nicméně zkoušky se nepovedly 
a jinou alternativu než herectví 
jsem neměl. Ale aby to nevypadalo, 
že mě hraní nebaví. to vůbec není 
pravda! Po přijetí na JAMu do ate-
liéru prof. Niki brettschneiderové 
a Mgr. Igora Dostálka jsem zjistil, 
co všechno herectví obnáší, jaké 
šuplíky musí umět člověk otevřít, 
aby se z toho nezbláznil, a hlavně, 
jaký to je pocit stát na prknech 
před vyprodaným sálem… Jednodu-
še nádhera. 

říkala jsem, že jsi ze „samoty 
u lesa“ – to asi není úplně přes
né, je to spíš vesnický statek. 
narodil ses ale v praze, jak 
jste se s celou rodinou ocitli na 
statku u orlické přehrady?
táta je z vesnice, na tom statku se 
narodil. Maminka je z Prahy. Když 
byla malá, měly se sestrou dva 
koně. Jezdily s nimi na prázdniny 
na orlík na chatu, jenže ty koně 
neměly kam dávat. A děda se 
tenkrát dozvěděl, že nějaký pan 
Kraus prodává statek. takže koupili 
statek, kde se mamka seznámila 
s tátou, dali se dohromady, a táta 
se tím pádem na ten statek zase 
vrátil – přiženil se zpátky. Mamka 
tam přivedla svoje koně, pak 
s tátou stáj rozšířili a ze dvou koní 
se stalo čtyřicet.

a tu maminčinu koňařskou vášeň 
jsi podědil ty i brácha… To je 
jako z pohádky. až na to, že se 
čtyřiceti koňmi je i dost práce, 
ne? co třeba nějaký personál? 
nemyslím zrovna uklízečku…

JAK Se z KLuKA ze STATKu STAL 

KLuK z PLAKáTu
Východočeské divadlo Pardubice

Marius von Mayenburg 
Česká premiéra 17. a 18. prosince 2016  

na Malé scéně ve dvoře

Režie
David Šiktanc

Hrají
Petra Janečková 
Ladislav Špiner 
Ondřej Kraus j. h. 
Jana Ondrušková 
Petr Borovec

generální partner mediální partneřivýznamní partneři

Zřizovatelem VČD je statutární město Pardubice. Inscenace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje.
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(smíCh) Nemáme tam uklízečku, 
máme uklízeče, který chodí každé 
ráno pomáhat uklízet hnůj. Ale 
táta je hrozně šikovný a v pod-
statě si to všechno dělá sám. 
Mamka pracuje jako vychovatelka 
v diagnostickém ústavu v Praze, 
brácha pendluje mezi zkouškami 
a natáčením a já jsem taky pořád 
pryč – buď v brně, nebo teď tady 
v Pardubicích. takže táta je tam na 
to sám. suší seno, stará se o koně. 
samozřejmě, když jsme o víkendu 
doma, staráme se, co můžeme, 
ale není to určitě tak, jak by si 
zasloužil.

co tě baví mimo divadlo?
toho divadla je, zaplať pánbůh, 
hodně, takže na jiné věci moc času 
nemám. teď když jsem nastou-
pil do čtvrťáku, přišla nabídka 
z Národního z brna, hned potom 
z Pardubic, což je nádherný, to se 
nestává jen tak někomu. Měl jsem 
obrovský štěstí. Jdu ze zkoušení 
do zkoušení a veškerý volný čas se 
snažím trávit u koní, protože tam 
mám i svoje koně, které trénuju 
a nechci je zanedbávat. Je to tako-
vá moje pozitivní energie, nabírám 
s nimi síly na divadlo. A jinak mě 
taky baví trávit čas s přítelkyní, 
pochopitelně.

což jsi měl možnost dokonce 
i tady v pardubicích, když jste 
tu zkoušeli oba zároveň. nelezli 
jste si už na nervy?

to ne, naštěstí jsme nezkoušeli 
stejnou věc, takže jsme spolu 
nebyli pořád. bylo fajn, že to takhle 
vyšlo a mohli jsme tu zkoušet 
ve stejnou dobu. Ani jeden z nás 
nemá rád dlouhé odloučení od 
toho druhého, jsme na sebe dost 
fixovaní. stále bláznivě zamilovaní. 
(smíCh)

jak na tebe působí přechod ze 
školního prostředí k profesionál
nímu divadlu? je rozdíl mezi tím, 
co ses dozvěděl o herectví ve 
škole, a praxí?
Hlavní rozdíl je v tom, že když si 
člověk neví rady, ve škole mu po-
může pedagog. Je tedy jednodušší 
nalézt správnou cestu, pedagog 
se snaží studenta vést, ukazovat 
mu cestičky, učí nás třeba i to, 
jak se správně ptát atd. V profe-
sionálních divadlech musí člověk 
pracovat samostatněji, dávat si 
sám dohromady všechno, co by mu 
ve škole někdo řekl. Je to o větší 
samostatnosti, a tudíž i větší 
zodpovědnosti.

vnímáš divadlo jako jistý druh 
osudové posedlosti, nebo ho 
bereš jako každé jiné povolání?
to je těžký… Konkrétně herectví 
je řemeslo jako každé jiné. Člověk 
se jím prostě živí, i když se u něj 
rozhodně nepředře (ačkoli záleží 
asi na roli). Každopádně s hor-
níkem bych to asi nesrovnával. 
(smíCh) Ale jinak beru herectví jako 
každou jinou práci. Nezastávám 
ten názor, že jsem bohém, jen 
kvůli tomu, že dělám divadlo. 
A jestli je to posedlost? Divadlo je 
velmi důležitým prostředkem ke 
sdělení myšlenek širšímu publiku. 
I když musí v dnešní době konku-
rovat filmu, což není jednoduché, 
myslím si, že je potřeba, aby lidé 
chodili do divadla a nechávali na 
sebe působit emoci, která není 
postprodukčně zpracovaná jako 
ve filmu. Dalším důležitým aspek-
tem divadla je text, respektive 
způsob vyjadřování a interpre-
tování. Divadelní texty jsou 
krásné v tom, že je v nich často 
více životní pravdy než třeba ve 
filmu. takže ano, divadlo je jistou 
posedlostí.

jaká je tvá vysněná role?
Cyrano z bergeracu, až do něj jed-
nou dorostu. Až budu starší a budu 
mít ještě větší nos, než mám teď, 
tak si myslím, že v ten moment 
bych mohl přestat dělat divadlo – 
až si zahraju Cyrana. (smíCh) to je 
můj obrovský sen.

přemýšlíš o budoucnosti? jaké 
jsou tvé profesní plány? máš 
nějaké vysněné divadlo, kde bys 
chtěl být v angažmá?
Je to těžké. teď po zkušenosti 
v brně, tady v Pardubicích a před-
tím v Divadle u stolu, kde jsem 
dělal pár inscenací pod záštitou 
Divadla Husa na provázku, úplně 
nevím, v jakém divadle konkrétně 
bych se chtěl „uvrtat“ do angaž-
má. V poslední době přemýšlím, 
jestli vůbec je angažmá zapotřebí. 
Jestli bych spíš nechtěl být na 
volné noze, nebyl bych zdaleka 
jediný. Akorát si myslím, že to 
může být trochu nebezpečné pro 
tak mladého herce, jako jsem já. 
Nemám ještě „ksicht“, žádné velké 
renomé…

myslíš, že pro začínajícího herce 
je důležitá pokora? nebo je 
v dnešní době naopak důležitější 
sebedůvěra, ostré lokty a umění 
se prosadit?
to se podle mě vůbec nemusí 
vylučovat… Člověk musí být po-
korný a není to jen o věku. Já jsem, 
myslím, dost pokorný člověk, ale 
jsem i dost velký ranař a dokážu si 
stát za svým, jít si za svým cílem – 
ne teda přes mrtvoly, ale rozhodně 
umím říct svůj názor. Pokud mladý 
herec pokoru má, měl by si ji nést 
až do stáří. teprve potom z něj 
bude hvězda. (smíCh) anh

s J. oNDruŠKoVou V živém oBrazu,  
foto K. KALINA
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Divadlo je místem, kde si tradice podává ruku s historií a noblesa s krásou a jedinečností. Jednou z nejno-
vějších tradicí v pardubickém Městském divadle jsou plesy. už popáté se i letos nádherné secesní prostory 
našeho divadla promění v plesový sál. Inspirací jsou velké evropské operní domy, především Vídeňská státní 
opera, ale také třeba slovenské národní divadlo v bratislavě. stejně krásné, plné lesku i špetky luxusu, jsou 
i ty naše (divadelní a městský), ale troufám si říct, že méně snobské a rozhodně ne tak drahé! 

V pátek 31. března se uskuteční divadelní bál, který 
bývá proslulý svou veselou neformální atmosférou, ale 
i příležitostí potkat spoustu herců, kteří se sem chodí 
bavit. Letošní téma je nasnadě – hrajeme v rytmu 
swingu. tanečním číslem si tak připomeneme pre-
miéru, která bude bálu předcházet – Kiss me, Kate, což 
je americká muzikálová komedie Colea Portera, krále 
swingových písní. Zároveň si po loňském úspěchu opět 
zatančíme za doprovodu swingového a jazzového or-
chestru JK bAND Pardubice. tomuto tématu podřídíme 
také další program i malé dárky pro dámy a pány, které 
budou jako vždy originální a vtipné. 
Kromě přehlídky divadelních kostýmů, kterou jsme 
nazvali podle našeho nedávného představení z Malé 
scény ve dvoře Živý obraz, budeme spolu s herci 

napjatě čekat, který a která z nich se stanou 
nejoblíbenějšími u svých diváků. oku rovněž polahodí 
orientální tanec v podání Heidi Dahab i předtančení 
taneční skupiny flamenca La Pasión. Zavzpomínáme 
na komedii Hoří, má panenko! a zatančíme si na 
hity let šedesátých v bloku nazvaném „Co se do 
Panenky nevešlo“. K tanci vyzvou i herci v plesovém 
„rychlokurzu swingu“. A před půlnocí se parket 
zavlní v moderním rytmu, protože zahraje a zazpívá 
Michal Hrůza a jeho KAPeLA HrůZY. tradičně bohatá 
tombola je už samozřejmostí. 
Věříme, že divadelní bál bude jedním z nejpříjemněj-
ších a nejkrásnějších, které plesoví hosté letos zažijí, 
a že nám zachovají přízeň i jako diváci a návštěvníci 
našeho divadla.  Jau

DIVADeLNí BáL 
TeNTOKRáT V RYTMu SwINGu

PřIJďte sI I VY ZAtANČIt NA PrKNA, Která ZNAMeNAJí sVět, K tANCI VáM oPět ZAZPíVAJí M. sIKoroVá I P. JANeČKoVá, foto J. seJKorA
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Koláže s divadelní tematikou britské výtvarnice 
emmy Margaret smith ve foyer vystřídají abstrakt
ní díla malířky lucie staňkové, jejíž výstava zde 
bude slavnostně zahájena v sobotu 4. března před 
premiérou komedie Yasminy rezy třikrát život. 
obrazy budou ve foyer k vidění do květnové premiéry 
dramatu Lovecké scény z Dolního bavorska.
Život lucie sTaňkové (* 1966) je spjat s Hradcem 
Králové. Dcera hradeckého malíře Jiřího Šindlera zde 
vystudovala Gymnázium J. K. tyla ve třídě s výtvar-
ným zaměřením, pak pokračovala ve studiu textilních 
technik na VuPŠ v Praze. Po ukončení studií žila 
a pracovala v Praze, zabývala se tkaním gobelínů, 
tapiserií a paličkovanou krajkou, později i malbou. 
Po narození dvojčat se roku 1995 vrátila i s rodinou 
zpět a nyní žije a pracuje ve svém domě na Novém 
Hradci Králové.
Zde založila Ateliér LAbYrINt, což je domácí 
podkrovní a v létě i zahradní výstavní prostor, kde 
pravidelně vystavují svá díla malíři, grafici, sochaři 
a fotografové hledající své vyjádření spíše v abs-
trakci. spolupracuje také s interiérovými architekty 
a designéry.
V současnosti se věnuje především malbě. Na plát-
nech a deskách maluje olejem i akrylem, kombi-
nuje také techniky malby na hedvábí s akrylovými 
barvami.

Je členkou unie výtvarných umělců v Hradci Králové, 
zúčastnila se mnoha skupinových i samostatných 
výstav v Čechách i v zahraničí, kde je také zastoupe-
na v mnoha soukromých sbírkách.
„Nejsem impulzivní, expresivní typ, zřejmě proto jsem 
v mládí začínala tkaním gobelínů a tapiserií. Struktury 
mě velmi přitahují. Jsou viditelným znamením vztahu. 
Mám ráda hrubá plátna, která mi připomínají gobelín. 
Struktura podkladu dává obrazu další rozměr, hloubku, 
charakter, ale musí být přirozená. Souvisí to i s téma-
tem, někdy spolu souzní, někdy jsou zajímavé v kontra-
stu, někdy umožňují dvojí pohled na to, co je prostor 
a co hmota. Lze to vidět také na dřevoštěpkových 
deskách. Síla, která štěpky spojila, už sama vytvořila 
určitý děj, strukturu vztahů a nakonec ornament. To je 
základní přírodní prvek, který prochází historií výtvarné 
kultury od počátku,“ říká Lucie staňková.
Autorka nemá program, není vyhraněná žádným smě-
rem, a jak sama říká, ani nechce být: „Snažím se být 
otevřená. Jedno proměňuje druhé a naopak. Vše exis-
tuje jen ve vztahu. Stejně i umění je znamením vztahu. 
Samo pro sebe ztrácí smysl. Má být pro druhé. Obraz 
maluji proto, aby k němu divák získal takový vztah, že 
si ho bude chtít doma pověsit na zeď, protože je něčím, 
co k němu promlouvá. Chci, aby mé obrazy vzbuzovaly 
emoce, ale takové, které zakládají dlouhodobý vztah. 
Provokace a demonstrace jsou mi cizí. Zajímá mě har-
monie, soulad, krása… To jsou pojmy, které se sice dnes 
moc nenosí, ale vždycky budeme mít potřebu něčeho 
krásného. Vnímání krásy je ovšem ryze individuální, má 
tisíce podob a záleží na každém člověku, jakou cestu 
k ní zvolí.“ ras

FOYeR ROzzáří OBRAzY LuCIe STAňKOVé
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ZřIZoVAteLeM VČD Je stAtutárNí Město PArDubICe
ZA fINANČNí PoDPorY MINIsterstVA KuLturY Čr A PArDubICKéHo KrAJe

DIVADeLNí ZPrAVoDAJ březen 2017 připravil: radek smetana design: alžběta harvanová
foto na titulní straně: m. sikorová a taneční company, zpívání v dešti, foto m. klíma

geNerálNí partNer včd

prvNí hlavNí partNer včd hlavNí partNer včd

VýCHoDoČesKé DIVADLo
u divadla 50, 

531 62 pardubice
telefon: 

466 616 411
w

w
w

.vcd.cz
w

w
w

.facebook.com/vcd.pardubice

PřeDProDeJ VstuPeNeK
telefon: 

466 616 432
 

466 616 402
pondělí - čtvrtek 

10:00 - 18:00
pátek 

10:00 - 15:30
e-mail: obchod@

vcd.cz

VeČerNí PoKLADNA
telefon: 

466 616 430

pŮJčovna kostÝmŮ
Jaroslava kreJčová 
čtvrtek 

15:00 - 17:00
telefon: 

466 616 423
 

602 405 379

restAurACe DIVADeLNí KLub
pondělí - čtvrtek 

10:00 - 23:00
pátek  

10:00 - 24:00
sobota 

16:00 - 24:00
neděle 

16:00 - 22:00

PArKoVACí DůM
 CeNtruM

ulice karla iv., pardubice
2 hodiny parkování zdarma
po předložení vstupenky do včd

výzNamNí partNeři včd

partNeři včd

mediálNí partNeři včd


