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Vo(sk) Randuli k představení Il Congelatore - Zmrazovač

Za oponou čekají

Musím přiznat, že žánry jako opera nebo opereta nejsou zrovna mým
„šálkem kávy“ (čímž mám na mysli, že jim rozumím jako koza petrželi),
takže na představení Il Congelatore, které do Sázavy přivezli divadelníci
Kočovného divadla Ad Hoc z Prahy jsem šel s nepatrnou obavou, jestli
je pochopím a také zda budu rozumět tomu, co zpívají. Byl jsem však
uklidněn ještě před úvodními tóny, neboť se mi do rukou dostal kvalitně
vytvořený program, jež mi poskytl cenné informace o představení,
o souboru i o „vypůjčených“ áriích. Samotný program je pojatý velmi vtipně a ihned jsem
pochopil, že „komediální operní drama“ zas tak daleko od „mého šálku kávy“ nebude.
A nebylo. No a rozumět zpívanému textu nebyl problém, neboť byl promítán nad stínohrou
orchestru, a to způsobem nerušivým a přesto jasně a čitelně (tedy pokud si člověk
nezapomněl vzít brýle na dálku – já ne).

DS Klicpera, Chlumec nad Cidlinou
Divotvorný hrnec
(režie Jaroslav Málek,
hudba Big Band Melodybrass)
Pohádková komedie, jejíž text je
nadčasový a vede k zamyšlení, jestli se
vše kolem nás tak překotně mění, nebo
jestli v nás ten dojem někdo nebo něco
záměrně vyvolává a ve skutečnosti se
nemění vůbec nic, protože jsme stále
stejní lidé, se svými sny a touhami, se
svými dobrými i špatnými vlastnostmi.

Mám rád inteligentní humor, který je citlivě dávkovaný, mám rád kvalitní a dobře znějící
hudební doprovod, líbí se mi čistě a poutavě zazpívané písničky (v tomto případě árie)
s nápaditým aranžmá, potěší mě funkční a jednoduchá scéna. Miluji slovní hříčky, tím
spíše hrají-li si s fonetickou podobností původního cizojazyčného textu s textem českým
(např. „Nessun dorma – Neser Dona“ nebo „Figaro – fikanost“, apod.), jsem nadšený
z vypointovaných gagů a vyrovnaných hereckých výkonů. Ano, to všechno v představení
bylo a to všechno mi dělalo dobrou náladu. Ad Hoc zkrátka umí pobavit – avšak, a to
zvláště obdivuji, umí i upřímně dojmout – vlastně jedinou vážnou scénou mezi vší tou
legrací mne dokázali přepnout ze smíchu na vážno, přirozeně a hladce, a v mých očích
své představení posunuli ještě o úroveň výš.

www.dsklicpera.eu

Když se divák baví, rád odpustí drobné výkyvy, jako třeba malinko slabší a rozkolísaný
zpěv jedné z postav, drobné technické nedostatky s promítaným textem (když se zasekne
nebo je naopak mírně dopředu) či s nasvícením scén nebo trošku těžkopádnější
závěrečnou scénu, protože u frašky, pokud je předvedena s precizností a nápadem, jsou
tyto nuance téměř dovoleny a přijímány shovívavě.
Po představení jsem si pročítal seznam vypůjčených árií a jejich autorů (Verdi, Puccini,
Mozart, Janáček, Bizet…), a pomyslel jsem si, že se všichni ti pánové musí obracet
v hrobě – ale jen proto, aby lépe viděli a slyšeli. Dokazuje to i fakt, že odcházející diváci si
skoro všichni prozpěvovali, nebo se usmívali, anebo prostě byli v dobré náladě. A to se
cení.
Rozhovor s Barborou Hetmanovou, elévkou Divadelního souboru
Jiřího Voskovce
Jaká byla Tvá cesta k sázavskému divadelnímu souboru?
Do divadelního souboru jsem se dostala přes moji maminku, která učí na
Základní škole v Sázavě a dobře se zná s učitelkami, které hrají
v sázavském divadle. Zeptala se, zda by nevadilo, kdybych se přidala.
Máš s herectvím nějaké předchozí zkušenosti?
Bohužel nemám.
Jaké role už sis měla možnost zahrát?
Do divadla jsem přišla přibližně v lednu, před dvěma lety. A hned po příchodu do divadla
jsem dostala menší, i když pro mě přitom obrovskou, roli novinářky ve hře Dvě gorily proti
mafii. Nyní hraji zpěvačku a tanečnici v Baladě pro banditu.
Máš na jevišti trému?
A jakou! Sice jsem neměla větší roli, ve které bych se více projevila, ale už jen z toho, že
budu vystupovat před lidmi mě tíži tréma.
Jaký máš vztah k divadlu?
Velmi kladný. Ráda jezdím na divadelní představení nebo na muzikály.
Víme, že dalším Tvým velkým koníčkem je atletika. Dokážeš tyto dva zájmy porovnat?
Na tuhle otázku nejde lehce odpovědět, atletiku i divadlo miluji. Už od malička jsem chtěla
být herečka a věnovat se divadlu, ale k atletice mám velmi blízko díky své mamince
a sportovně založené rodině.
Chceš se divadlu nadále věnovat?
Kvůli škole je náročnější dojíždět do Sázavy. I kvůli tréninkům, které mám každý den, ale
divadlu se budu určitě nadále věnovat.
Voskovcově Sázavě je už osmnáct let. Plánuješ už oslavu Tvých narozenin?
Určitě je oslavím jak s rodinou, tak i s kamarády. Ale na plánování oslavy mám zatím ještě
čas.

Příští týden se můžete těšit
Divadlo Stodola, o.s., Jiříkovice
Rebelové ze Stodoly
(režie Marek Šudoma,
choreografie M. Šudoma a M. Mášová)
Muzikálová hra dle slavné filmové
předlohy. Jedná se o příběh vojáků na
útěku za svým snem o svobodě a jejich
setkání s maturantkami, které hledají
svou lásku. Vše na pozadí událostí
srpnové
okupace
roku
1968,
s nadsázkou a humorem, ale i lehkým
mrazením v zádech.
www.divadlostodola.cz

Chybí vám nějaké číslo Vosk(n)ovin
nebo jste ho snad ztratili? Snadná
pomoc! Všechna vydání budou
postupně zveřejňována na webových
stránkách a facebooku Divadelního
souboru
Jiřího
Voskovce
na
odkazech:
www.divadlo-sazava.cz
www.facebook.com/dsjv.sazava

Pokud vás k dění přehlídky cokoliv
zajímá nebo chcete vyjádřit svůj názor
na hru Divotvorný hrnec, napište nám na
redakční e-mail vosknoviny@seznam.cz
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Kočovné divadlo Ad Hoc je seskupením hudebních a divadleních nadšenců. Soubor nemá
domovskou scénu, můžeme ho nepravidelně vidět v různých menších divadlech a klubech po celé
republice, kde jeho přestavení sklízejí jedno ocenění za druhým.
Il Congelatore – Zmrazovač je komediální operní drama plné napětí a morálních dilemat, je
prošpikováno hudebním géniem Verdiho, Pucciniho, Leoncavalla, Bizeta a dalších mistrů. Diváci se
ocitají v USA v podivné době prohibice. Hra vypráví o osudech dobře etablovaného mafiánského klanu
a sleduje cesty přistěhovalců v Novém světě.
www.divadloadhoc.cz

Rozhovor s Janem Duchkem, autorem scénáře a libreta
Kde se vzala první myšlenka k této inscenaci? Kdo řekl: „Pojďme udělat
operu.“?
To se ptáte toho pravého, protože já už to po těch letech ani nevím. Myslím, že
jsme se o tom bavili s Lukášem Habancem (dirigent, pozn. redakce), ale koho ta
šílenost napadla úplně prvotně?
Inscenace Zmrazovač sklízí jeden úspěch za druhým. Vypíchnete nějaké
ocenění, které má pro Vás osobně největší hodnotu?
Hráli jsme na festivalu Opera 2015, v doprovodném programu reálného operního festivalu. Měli jsme
strach z publika, protože diváci měli jistě operní znalosti. Báli jsme se, že nás vynesou v zubech.
Nakonec byly ovace ve stoje a potom ještě přišla recenze, ve které jsme získali 95 %. Není to sice
cena v pravém slova smyslu, ale je to ocenění, kterého si vážím.
Musíte mít velké znalosti opery, abyste
dokázal napsat hru jakou je Il Congelatore.
Mám běžné popkulturní znalosti. Pro účely této
hry jsem musel hodně věcí dostudovat. Když
jsem chtěl nějakou známou árii použít, musel
jsem znát celý kontext opery. Není přece jenom
dobré dopustit se urážek operního publika.
V některých okamžicích jsme byli drzí, to ano, ale
myslím, že to nebylo přes čáru.
O úspěchu Zmrazovače svědčí i to, že se
dožil více než stovky repríz. Kde všude jste
schopni zahrát? Zřejmě se nejedná jen
o kamenná divadla…
Dnes je to repríza sto první. Snažíme se, aby na
operu byl vždycky klid, ale nepodařilo se nám
odmítnout několik open air představení. Hraní
venku má vždy jinou atmosféru, děláme to
neradi. Hlavně kvůli akustice a kvůli rušení
publika vnějšími vlivy. Navíc se většinou jedná
o hraní v létě, kdy večer nebývá ještě ani tma.
Máte mezi svými hrami nějakého favorita?
Tak to asi ne, to opravdu neumím říct. Já to mám
tak, vždycky, když napíšu novou hru, tak mám
pocit, že je blbá. To mi vydrží poměrně dlouho, až
dokud mě někdo nepřesvědčí, že to tak není.
Pak mám tu hru rád. Ale všechny hry mám rád
stejně, každá je přeci jenom jiná.

Máte teď nějakou novou hru? Jste kočovným
divadlem, což znamená, že nemáte žádnou
stálou scénu, kde zkoušíte?
Zítra, než budeme hrát v divadle DISK inscenaci
Nové TV, bychom měli mít čtenou zkoušku
scénáře, který soubor ještě ani neviděl. Pokud se
ujme a soubor mě s ním nevyhodí, tak proběhnou
nějaké korespondenční zkoušky, kdy si budeme
posílat nápady a návrhy. Další zkoušky probíhají
vždy, když jedeme někam hrát. A pokud
trénujeme úplně novou hru, vypůjčíme si většinou
na víkend nějaký prostor, zpravidla v Brně.
Na jaká vaše další představení se mohou
diváci těšit?
Hru S úsměvem nepilota už diváci tady v Sázavě
viděli. Toto představení stále hrajeme, jen ho
neustále aktualizujeme, aby nezestárlo. Dále
držíme na repertoáru ještě Nové TV, s tím rádi
někdy přijedeme.
Voskovcova Sázava letos slaví osmnácté
narozeniny. Zavzpomínejte prosím na ty Vaše.
Moje osmnáctiny už byly (smích), ale nepamatuji
si je. Je zajímavé, že se člověk ukotví v nějakém
věku. Mně hrozně dlouho bylo sedmnáct, pak mi
dlouho bylo dvacet tři a teď už je mi asi pět let
třicet. Jsem zvědavý, kdy přijde ten další milník.
(smích)

Očima odborné poroty
aneb hrajete nám na city

Jiří Škoda
Mé pocity nejen, že byly naplněny, ale
představení mě utvrdilo, že neexistuje
amatérské a profesionální divadlo, ale
existuje jen dobré a špatné divadlo. A
teď jsem viděl dobré divadlo, na které
jsem se strašně těšil.
Zuzana Trnková
Odjíždím nadšená, nikdy jsem neviděla
takovou záležitost, kdy by se dala vážná
muzika zkombinovat s gangsterským
prostředím. Úžasné zpěvy, úžasná
scéna, úžasné výkony...prostě samé
superlativy.
Oldřich Randula
Milé, nápadité, inteligentní, zábavné...
Zpíval jsem si „Fíííííkanóóóst" pak
i v koupelně.

...přehlídka v tužce

Rozhovor s Petrem Mikulkou, představitelem policisty a kapitána.
Jak jste se stal členem kočovného divadla AdHoc?
Díky mé sestře, která se znala s lidmi z hudební mládeže. Jezdili jsme na tábory
a potom i založili divadelní soubor, který rovnou dostal název podle toho, že
vznikl jen pro jednu příležitost, kdy se mělo hrát.
Takže jste stál u založení souboru?
No, je mnoho verzí o jeho založení...ale řekněme, že skoro na začátku ano.
Jaká
je
Vaše
nejoblíbenější
árie
v představení Il Congelatore?
Když řeknu tu svojí, nebude to trapné? (smích)
Mám ji rád, je taková vděčná. Ale také mám rád
árii „Necita“, která zazní těsně před přestávkou
v podání Pivella. Zpívá se v ní „vrazi nepláčou“.

k souboru. Předtím jsem neměl odvahu zpívat,
maximálně u táboráku.
Ve hře vystupujete jako ochránce koček.
Jaký máte ke kočkám vztah?
Já mám kočky strašně rád. Pokud bych měl
odvahu starat se o něco živého, pořídil bych si
raději kočku než psa.

Co je Vám bližší? Herectví nebo zpěv?
Spíš herectví, ve zpěvu si věřím méně. Nemám
hereckou ani hudební průpravu, ale ve hře hraji
na kytaru a buben. Zpívat jsem začal až někdy
kolem dvaceti pěti let, v době, kdy jsem se dal

Můžete zavzpomínat na své osmnáctiny?
Narozeniny si nepamatuji, nebyl to pro mě
žádný milník. Když se nad tím upřímně
zamyslím, klidně bych tu dobu vrátil a zkusil to
znovu a líp. (smích)

Divácké ohlasy
• Bylo to krásné, úžasné!
• Strašně jsme se bavili.
• Velkým plusem byla živá hudba.
• Líbilo se mi, jak krásně zpívali.
• Tohle nemělo chybu!
• Vynikající, jsme rádi, že jsme se
zúčastnili.

Výsledky hlasování
líbilo
líbilo s výhradami
nelíbilo
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redakční tým: Nicole Miková, Klára Sottnerová, fotograf Vladimír Trmal, grafik Tomáš Kuchler, kreslíř Radek Tupý, glosátor Oldřich Randula
kontakt: vosknoviny@seznam.cz

