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JSME ZASE ZPÁTKY

program

Vážení a milí diváci, milí čtenáři Kurýra. Po kratší odmlce je tu opět váš nepravidelný občasník, váš
průvodce světem kultury na dlani. Poslední čtvrtletí loňského roku se táhlo ve znamení dočasného
pozastavení vydávání našeho Kurýra. Pokud vám chyběl, je nám to líto a věřte, že dluh v pravidelnosti
jsme pociťovali sami.
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HÝ ŠTĚDRÝ VEČER. Režie se ujala naše
dlouholetá, snad mohu říci, kamarádka,
Kateřina Fixová. Není to její první angažmá v našem Divadýlku. Diváci Kateřinu
Fixvou mohli spatřit v roli babičky ve hře
8 žen. To, že si společně okusíme z jiného žánrového koláče, je věc jistá. Navíc
okusíme slasti i strasti profesionální režie, což je pro náš někdy velmi neukázněný a bujarý soubor lekce více jak nutná.
Další novinkou jsou probíhající jednání
s literárním agentem Terryho Prattcheta,
s pane Smithem, o možnosti dramatizace knihy z cyklu Zeměplochy My, svobodnej národ. Průběžně vás budeme informovat, jak jednání probíhají a pokud vše
dobře dopadne, pak příští sezonu bude
právě tato inscenace naší stěžejní.
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Bohužel, souběh mnoha událostí, mezi
než zasáhly i zdravotní indispozice a hektický čas před premiérou Candide, nás
od sebe na čas oddálil. Pokusíme se, aby
se tato situace neopakovala.
Letošní sezona je v mnohém pro naše
(vaše) Divadýlko v mnohém výjimečná.
Zimní část sezony začala premiérou hry
Candide. S touto inscenací se také vypravíme do Rakovníka. To je jedna z nejčerstvějších zpráv. Výběrová komise krajské
postupové přehlídky zařadila v pátek
25. ledna našeho CANDIDA na program
37. ročníku této prestižní soutěže.
Od ledna začínáme zkoušet naši další hru, jejíž premiéra by se měla odehrát nejpozději na Létě na dlani. Jde
o hru Thorntona Wildera PŘÍLIŠ DLOU-
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SOUBOR SE PŘEDSTAVUJE

ky Jenčínkové v Divadle poezie v Mladé
Boleslavi a štěknul jsme si v Hamletovi
v Městském divadle u pana Skřípka.
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Ono to je obráceně. Co mě naučilo jeviště
bylo a je podkladem k práci za mikrofonem i před kamerou.
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Jako divák mám rád hry, ve kterých nehraji. Jako herec epizodních rolí mám rád
všechny mé štěky.
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LUBOŠ DVOŘÁK

Dnes se přátelé spolu podíváme
do historie. Ano, Luboš Dvořák je
totiž prokazatelně našim nejstarším
hercem. Je zvykem takovým osobám
říkát doayen. Já mu budu ze zvyku říkat Luboši.
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Já se cítím velmi dobře. Bez léků a bez jiných podpůrných preparátů, které zatím
nepotřebuji. Dobře a tvrdě spím. Většina
mých vrstevníků i mladších kolegů závidí.
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Princ z pohádky, ale už vím, že toto herecké období jsem prošvihl. No nic, úchylů a jiných podobných postaviček je stále
dost.
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Stojím na jevišti jako moderátor, sedím
v rozhlasovém studiu jako moderátor,
zpracovávám zvuk jako střihač a technik.
A pak rád štípám dříví a plácám se v komunální politice.
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Tak ty sahají do roku 1974 do dětského studia Divadelního souboru Dobrovít
v Dobrovici. Tam jsem potkal za tu dobu
několik osobností a generací. Vtipně se
kruh uzavřel až v loňském roce, kdy jsme
byli hrát Muže ve zbrani v pražském studiu za hotelem Olympic. Na zpáteční cestě jsme se v autě s mladými kolegyněmi
dali do hovoru právě na téma moje herecké angažmá v Dobrovici. S Denisou
Jandovou - Legnerovou jsme pak došli
k památné hlášce, kdy pronesla po chvíli
ticha: „Takže ty mi chceš říct, že jsi hrál divadlo s maminkou dědečka mého muže?“
a já kapituloval se souhlasem za neuvěřitelného výbuchu smíchu celé posádky.
S paní Legnerovou jsem odehrál nekolik
her a představení. Jenže mně bylo tenkrát 20 a jí 80.
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V roce 1996 jsem si koupil I. díl encyklopedie Města a městečka v Čechách,
na Moravě a ve Slezku a letos jsem sehnal poslední 8. díl.
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Samozřejmě, že jsem režíroval a rád
bych to opět zkusil, ale čas je nedostatkové zboží, zatím. Slib režiséra asi splním
a složím do tvých rukou.
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Samozřejmě, že cestuji rád. Vloni to byl
například Tunis, letos chci na víkend
do Paříže a vyhřát se v termálu Velký Medér. V plánu mám toulky po jižní Moravě v okolí Valtic a Mikulova. Moře zase
na pár let pošlu k ledu.
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Tyla jsem „hahahaha“ nestihl, ale 17
sezón v Dobrovici a několik let u Jar-

Děkuji za rozhovor
Ptal se Petr MATOUŠEK
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Pivo.

KRÁTCE NEBOLI BRIEFLY
Dětské divadelní studio

Dětské divadelní studio uvedlo 9. ledna
2013 v premiéře své představení ABC ANEB
ZÁBAVNÁ MATEMATIKA. Představení bylo
navštíveno především rodiči mladých adeptů
činoherního herectví, ale našli se i diváci
přichozí, takříkajíc z ulice.
Představení se dětem povedlo. Divadýlko
zvažuje po drobných úpravách v textu, že
jej zařadí do běžného repretoiru. Zvláště
vhodné by bylo zařadit jej jako „předskokana“
některého z večerních představení.

Popelka na dlani

I v letošním roce plánujeme pořádat další
ročník krajské postupové přehlídky Popelka
na dlani. Soubory, které hrají pro nejmenšího
diváka a mladou generaci se v divadelním
sále Domu kultury v Mladé Bolesalvi objeví
ve dnech 23. - 26 května.

Kulturní přehled

Abychom nebyli pouze sebestřední, rozhodli jsme se uvádět na stránkách divadelního Kurýra zajímavé akce, které se
konají v Mladé Boleslavi či blízkém okolí.
Takže drazí kulturní nadšenci můžete začít rotovat po našem okrese...
MNICHOVO HRADIŠTĚ - DIVADLO
SOBOTA 16. ÚNORA, 19,30
PREMIÉRA

J E Z I N K Y a  B E Z I N K Y
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Gulášová a nebo frankfurtská polévka.
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Lyže, kolo, loď a caravaning.
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Film? Dostala mě brutálně Anna Karenina. Televize je akustický a vizuální smog.
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Samozřejmě. Co mě vzalo vloni, tak to
byla byla inscenace Korespondence V+W
v podání ND Brno.

PŘÍŠTĚ: MARTIN HERRMANN

Jedna z nejslavnějších detektivních komedií světové dramatiky se odehrává
v poklidném domě newyorského Brooklynu čtyřicátých let. V této rajské pohodě se však dějí věci nadmíru podezřelé…
Uvádí: Občanské sdružení DS TYL Mnichovo Hradiště
Režie: Rudolf Vízek
BĚLÁ POD BEZDĚZEM
PÁTEK 2. ÚNORA, 19,30
komorní sál MKZ

FILMOVÉ POLÍČKO NEORANÉ

Nový komponovaný pořad Městský kulturních
zařízen je tu pro všechny milovníky filmu. Pro
úvodní díl připravil Martin Weiss setkání s režijně dramaturgickou dvojicí Ján Kadár, Elmar Klos.
Tato úspěšná dvojice, pracující spolu i na Oscarem ověnčeném filmu OBCHOD NA KORZE, vás
tentokrát potěší snímkem TŘI PŘÁNÍ.
pátek 15. března 2013, 19,30

filmový klubíček
ondřeje suchého

Vyprávění o osobnostech českého filmu, doplněné krátkými filmy: Frič byl pryč ... ale už je
zpátky (2009) - Experimentálka Franka Towena (1985) - Jonáš a Melicharová: Tři důvody
k smíchu (1991). V úvodu navíc vzpomínka
na filmového historika KARLA ČÁSLAVSKÉHO
s projekcí jeho vlastnoručně vyrobeného krátkého kresleného filmu Závod smrti.

z hudebního pytle
Saloon v modrém vstoupil do roku 2013
lednovým pořadem, na kterém kromě skvělých
výkonů kapel Flastr a Sunny Side měli diváci
možnost seznámit se s historií bluegrassové
hudby. I v dalších pravidelných večerech se
budeme tématicky vracet k významným
milníkům a osobnostem bluegrassové
a country hudby.
Na únorovém Saloonu 14.2. vystoupí legendární česká bluegrassová skupina Modrotisk,
která nám kromě svého osvědčeného
hvězdného repertoáru připomene též vlnu
newgrassu 80tých let. Společně s nimi se
můžeme těšit na pražskou kapelu Veget
složenou ze zkušených bluegrassových
harcovníků se zpěvačkou Lenkou Krausovou.

NEKUPUJTE ZAJÍCE V PYTLI

V TÉHLE RUBRIČCE SE DOZVÍTE NĚCO VÍCE O PLÁNOVANÝCH PŘEDSTAVENÍCH.
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aneb horror v horárni
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Březnový Saloon 14. 3., bude ve znamení
western-swingu Jirky Králíka a jeho
Rowdy Rascals a bluegrassu mnoha tváří
v podání skupiny Barbecue, která zde
publiku představí svého nového člena.

pít či nepít

aneb to je oč tu běží
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30. LEDNA - bezefšeho
aneb na scestí

Na některém z dalších saloonů bychom
se rádi dotkli tématu „ženy v bluegrassu“,
ale o tom až někdy jindy. Pravidelný bod
každého saloonu „sladká tombola“ zůstává
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28. února - jauvajs
aneb na scestí

nezměněn stejně jako naše věčná touha
po tom, abyste se u nás vždy dobře pobavili.
Těšíme se na Vás
Pavel Handlík
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O tom, že byl
Karel Hynek
Mácha
velký básník, se
můžeme přít,
můžeme s tím
MÁG (1987)
nesouhlasit,
ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat. Jaký však byl
jako osobnost? Divadýlko na dlani ve své dramatické koláži
Tam na své pouti pozdravujte zemi vykresluje poetu jako
figuru značně problematickou a tragickou, ale též jako postavu nebránící se humornému uchopení (ještě aby se víc
než 170 let po smrti bránil, pozn. aut.). V tomto příspěvku
bych rád čtenářům přiblížil poslední film režiséra Františka Vláčila Mág, který se
máchovskému
tématu
věnuje jaksi z druhé strany, totiž způsobem daleko
tísnivějším.
Přestože Vláčil natáčel
i filmy zcela jiných žánrů,
je v širokém povědomí zapsán zejména jako nepřekonatelný režisér historických filmů. Jeho Marketa
J. SCHWARZ V ROLI K. H. MÁCHY

Lazarová či Údolí včel po právu patří do zlatého fondu československé kinematografie. Cit pro lyriku, obrazotvornost,
a přesto také historická věrohodnost, jakoby jej předurčovaly pro natočení filmu o posledních letech Máchova života. Výsledek však působí poněkud těžkopádně.
Samotná postava Máchy je podána přesvědčivě, tedy nejednoznačně. Snoubí se v ní neuvěřitelný cit s krutostí, laskavost s egocentrismem, domýšlivost s pokorou a nechybí
ani elektrizující charisma. Film však lavíruje na hranici mezi
lyrikou a povinnou epikou. Proč povinnou? Aby si zachoval
svůj životopisný rozměr, musí přece divákovi sdělovat faktické informace. Pokud by však na tuto nutnost rezignoval
a zůstal dílem pouze lyrickým, udělal by lépe. Vždyť snahy
zpodobnit a rekonstruovat pomocí kamery výjevy, které fi-

gurují v Máchových dílech, a s jejich
pomocí předat určitou emoci či náladu, fungují. A to zejména ve chvílích, kdy se obraz propojí s operní
hudbou či recitací Rudolfa Hrušínského nejst. Koneckonců, zájemci
o fakta mohou sáhnout do odborné
literatury.
Snahou o kombinaci diváckosti
REŽISÉR F. VLÁČIL
a uměleckosti dochází k fragmentarizaci vyprávění. Sledujeme řadu takřka samostatných
výjevů: Mácha (J. Schwarz) přichází do Prahy, dělá zlou
krev v kajetánském divadle, svádí Lori (V. Žilková), setkává
se s Márinkou (M. Vančurová), toulá se přírodou a po hospodách, vydává Máj a umírá v Litoměřicích. Ačkoliv tuto
roztříštěnost můžeme vnímat jako znak romantické rozervanosti, jež prostupuje Máchovým dílem, je zdrojem minimálního napětí.
Zásadním nedostatkem Vláčilova filmu je neurčitost toho,
čím chce být. Pokud by režisér zvolil jeden konkrétní způsob, jak k látce přistoupit, jistě by se jednalo o nadprůměrný snímek. V tomto tvaru je to pouze mdlý exkurz do konce
básníkova života. Pokud se chcete o K. H. Máchovi skutečně
něco dozvědět a zároveň neodcházet domů s myšlenkou
na vlastní skok do jezera, přijďte na naše historicky první
didaktické představení Tam na své pouti pozdravujte zemi.

Divadelní kurýr
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