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Vážení diváci,
je před námi už třetí soutěžní představení letošního ročníku Voskovcovy Sázavy. Dnes se spolu s Divadelním souborem Jablonský
pokusíme zapátrat v myslích žen a mužů a zábavnou formou rozklíčovat „Proč muži neposlouchají a ženy se nevyznají v mapách“.
Prozatím se ale pohodlně usaďte a seznamte se s předsedou poroty, Jiřím Škodou. Rozhovor s ním najdete na titulní straně
Vosk(n)ovin. Druhá strana patří, jako již tradičně, ohlédnutí za minulým představením. Příběh „Edith“ od DS BLIC vyvolal u mnoha
diváků silné emoce. Vosk(n)oviny přináší rozhovor s jeho režisérkou a s představitelkou titulní role.

Rozhovor s Jiřím Škodou, předsedou
odborné poroty

… pozvánka na příští týden

Rádobydivadlo Klapý
Jacobowski a Stjerbinski
Jak bys charakterizoval úlohu porotce?
Jedná se o příběh inspirovaný
Role porotce je radostná, protože mohu říct někomu
autobiografickými zážitky autora
svůj názor. Je zodpovědná a velmi těžká, jelikož
hry, kombinovaný s vyprávěním
nechci nikoho zklamat.
židovského obchodníka Jacobowitze
Nezasedáš letos v porotě poprvé. Cítíš rozdíl mezi
na podobné téma, s množstvím
„tehdy“ a „dnes“?
židovských anekdot. Uvidíme
Když jsem šel do poroty prvně, měl jsem odstrašující příklad
road-play
o
Židovi
Jacobowském
a antisemitském
v porotách, kterými jsem prošel já jako posuzovaný. Říkal jsem si, že
plukovníkovi
Stjerbinském,
kteří
prchají
před nacismem
se musím snažit odstranit vše, co mi vadilo. Například osobní přístup
z
okupované
Francie
v
roce
1940
a
současně
soupeří o ženu
- já tohohle autora nemám rád - je smrtí pro každou porotu. Nechtěl
„Madam
la
France“.
Přijďte
se
s
námi
příští
pátek
pobavit. Přes
jsem ani likvidovat hostující soubor vypočítáváním všeho, co bylo
vážnost
tématu
se
jedná
o
komedii
jedné
tragédie,
což je
špatně, až mu zbyde jen to, že dobře zatáhl oponu. Snad se mi to
i
podtitulem
hry
s
nevelkou
inscenační
tradicí,
ale
se
silně
podařilo. Každý rok je to trochu jiné, ale zodpovědnost cítím stále.
humanistickým posláním.
Nejde tedy o rutinu…
Ne, to v žádném případě! Pořád nevím, jestli toho o divadle vím dost
na to, aby můj názor za něco stál. Mám pouze letité zkušenosti. který se může stát, jelikož na sebe člověk zkrátka nevidí. Většinou
Kdybych měl akademické vzdělání, budu se asi vyjadřovat jinak, se to okamžitě pozná, když je režisér na jevišti. Je pár lidí políbených
vycházet z historie a tak podobně. Možná ale právě to mi Bohem, kteří si to mohou dovolit, ale nemyslím si, že jsem jedním
na porotách vždy vadilo (smích).
z nich.
Jak vnímáš Voskovcovu Sázavu?
Vzkázal bys něco divákům?
Voskovcova Sázava je mou srdeční záležitostí. Za prvé proto, že se tu Proboha, přijďte! Divadlo žije a lidé by měli chtít chodit se vnitřně
cítím jako doma. Za druhé tu doma tak trochu jsem. Jsou tu lidé obohacovat. Divadlo jim to nabízí a my ho děláme právě proto,
nadšení divadlem, a to mám rád. Je mi to tu milé.
abychom tu radost, se kterou se divadlu věnujeme, předali lidem
v hledišti. Odezva diváků nás nabíjí.
Jaké bys řekl, že je sázavské publikum?
Specifické. Lidé, kteří tu chodí do divadla, jsou jím poučeni
a políbeni. Nejdou si jen sednou do hlediště s přístupem „teď mě
bavte“, ale chodí se bavit! Je tu publikum divadlem vychované, což Střílíme si z poroty…
je dáno právě přehlídkou, která se koná pravidelně. I tím, že je na ní Každý porotce byl podroben malé rychlopalbě pojmů
vždy, téměř vždy (smích), kvalitní výběr her.
z divadelního prostředí. Úkolem bylo, bez dlouhého přemýšlení, říci
první, co přijde na mysl. Neodpustili jsme si ale malý chytáček…
Ty sám režíruješ nějaké hudební představení
Hudební divadlo nedělám, ale moc bych rád. Náš soubor neumí Jirko, co Tě hned napadne, když se řekne:
zpívat, bohužel nemáme už ani muzikanta. Pokud potřebuji divadlo - pohoda
tréma - průšvih
do nějaké hry podkladovou muziku, jdu za známými profíky, kteří ji palma - nevím nic
letadlo - dovolená (smích)
děkovačka - úleva
nápověda - nutnost!
pro mě udělají.
divák - partner
scénář - výzva
Co považuješ za nejsložitější?
zkouška - zážitek
zákulisí - krása
Kdybych se věnoval jen čistě režii, je to daleko
jednodušší, než k tomu dělat ještě dramaturgii a všechno Jak to vidí děti ...
okolo. Tak to ale bohužel u amatérských divadel je.
Sám se sebou, jakožto dramaturg versus režisér,
se nepohádám, což je omezující, protože tenhle střet je
vždy ku prospěchu věci. Alespoň umím prozatím omezit
své hraní, pokud režíruji. To je největší nešvar a průšvih,

Soutěž pro pozorného diváka
SOUTĚŽ

Máme tu třetí kolo soutěže, která otestuje
vaši diváckou pozornost. Po shlédnutí
představení nezapomeňte ve foyer divadla
vyplnit soutěžní kupón, na kterém naleznete otázku
prověřující, zda jste věnovali dostatečnou pozornost
všemu, co se na jevišti dělo.
A jak zní dnešní nápověda pro čtenáře Vosk(n)ovin?
Porouchaný vysavač se musí opravit!
Zúčastnit soutěže se můžete po každém pátečním
představení. Ze všech správných odpovědí bude
21. října 2022, během závěrečného večera, vylosován
výherce permanentky na příští ročník Voskovcovy
Sázavy. Čím více správných odpovědí budete
ve slosování mít, tím větší šanci na výhru získáváte.
Správná odpověď na otázku z minulého týdne: černou

Johanka, 1.A, ZŠ Sázava

VE ZPĚTNÉM ZRCÁTKU
Blázni lovící ideje cedníkem (BLIC) z Ostrožské Nové Vsi, to je název spolku milovníků divadelních
her. Z původních sedmi členů, kteří divadlo v roce 2000 založili, se sestava rozrostla na pětadvacet.
Divadlo BLIC se se svými inscenacemi dostalo na krajské přehlídky, ale i na ty národní, jako je Femad
Poděbrady a Šrámkův Písek. V roce 2002 se zúčastnili prestižní národní přehlídky Jiráskův Hronov.
Edith je komorní muzikál, který pojednává o pohnutém osudu nejvýraznější šansoniérky dvacátého
století. Je proložen jejími nejznámějšími písněmi. Není to jen vyprávění o slepé zpěvačce,
je to o schopnosti vyrovnat se s těžkostmi, které nám život přináší. Edith byla vzácná v tom, jak dokázala
vidět naději i v těch nejčernějších chvílích, ale hlavně v tom, že tu naději uměla předávat dál.

Rozhovor s Andreou Helmichovou, režisérkou představení Edith
Jak dlouho se věnujete divadlu?
To se pozná podle mého syna, který hrál Thea, tomu je teď 22 let. Tři měsíce po jeho
narození jsme založili amatérský soubor.
Má váš soubor více členů, než jsme měli možnost dnes vidět na jevišti?
Ano, tohle představení ale vznikalo jinak, protože jsem těžce onemocněla a nemohla
se skoro ani hýbat. Zkoušeli jsme doma v obývacím pokoji, já u toho ležela… proto jsme
si vyzkoušeli takovou komornější scénu. Jinak je nás v souboru kolem pětadvaceti.
Vždy jste režírovala?
se konala teprve sedmá repríza. Evička
V prvním představení, před těmi dvaceti lety, jsem (představitelka Edith, pozn. red.) si pro nás totiž
hrála. Pak nám ale chyběl režisér a od té doby připravila překvapení (smích). Den po premiéře
pouze režíruji. Ono se nedá zároveň stát na jevišti zjistila, že je těhotná, takže jsme představení
i režírovat.
odložili. Tři nebo čtyři měsíce jsme čekali, až se dá
po porodu do kupy a pak se znovu dali do hraní,
Jaký žánr režírujete nejraději?
Tohle představení je mi hodně blízké. Mám ale přišel covid. Po roce jsme „Edith“ opět oprášili
nejraději, když je ve hře smích i něco dojemného, a přišla druhá vlna covidu.
z každého soudečku trochu. Případně i inteligentní Víme, že divadlo je u vás tak trochu rodinný
komedie, které mají nějaký přesah, ne, že si utíráme podnik (smích). Jak vám to funguje?
hubu židlí. Krásnou prací bylo také představení Za mě je to to nejlepší, co může být. Moc dobře
„Trójanky“, řecká tragédie.
se s nimi pracuje. Tím, jak se známe, tak na sebe
slyšíme. Máme stejný jazyk. Manžel dělá světla,
A který žánr máte nejraději jako divák?
Vlastně to nemám vymezené. Mám ráda dobré Evička je moje sestra, její muž to zvučí. Můj syn
Hynek hraje Thea.
divadlo, tím bych to kategorizovala.
Čím Vás oslovil život Edith Piaf? Proč jste zvolila Jaké máte plány do budoucna?
Hrajeme ještě pohádku „Kocourek Modroočko“
tohle téma?
Za prvé, šanson je můj nejoblíbenější hudební žánr, a začali jsme zkoušet komedii „Na správné adrese“.
poslouchám ho od dětství. V 80. letech jsem četla Přejete si vzkázat něco divákům?
životopisný román, který o „Edithce“ napsala její Ti, kteří přišli dnes na představení, byli skvělí!
sestra Simone, a velmi mě zasáhl. Miluji i ty písničky. Musíme jim moc poděkovat za jejich obrovskou
A v době, kdy jsem onemocněla, jsem měla i pocit, podporu. Viděla jsem na Evičce, která trpí velikou
že Evička, moje sestra, dozrála do věku, ve kterém trémou, jak z ní díky reakcím diváků, kteří
může tuhle roli hrát.
od začátku „šli“ s představením, spadla. To bylo moc
příjemné. Celkově bych divákům vzkázala,
Jak dlouho „Edith“ hrajete?
Dlouho. Premiéru jsme měli v roce 2018, ale dnes ať hledají v životě drobné radosti a užívají si je.

Jak to vidí porota...

Jiří Škoda
Představení
bylo
krásné
a splnilo očekávání, která jsem
od příběhu o Edith Piaf měl.
Kristýna Urbanová
Samozřejmě se mi velmi líbil
výkon představitelky Edith Piaf.
Myslím, že je výborná zpěvačka
i herečka. Další dva herci ji
doplňovali, jejich pěvecký
výkon by potřeboval trochu
zlepšit, ale celkově na mě
představení působilo velmi
dobře.
Oldřich Randula
Hezké, silné, emotivní! Myslím,
že v představení bylo všechno,
co v něm mělo být a klidně
bych se na něj podíval znovu.

Jak to vidí divadelníci...

- Mně se představení líbilo moc,
na konci jsem dokonce
i ukápla slzu.
- Představení mě překvapilo úžasné spojení výborného
hereckého výkonu a těžkého
hudebního partu hlavní
Rozhovor s Evou Koukolskou, představitelkou role Edith
protagonistky.
Jaká byla Vaše cesta k divadlu?
- Obdivovala jsem herečku
Nás k divadlu přivedli rodiče. Tatínek se začal věnovat amatérskému divadlu, později hrající Edith Piaf, protože
se k němu přidala i mamka. My jsme tak začaly už jako malé těmi dětskými roličkami.
takovou „kládu“ člověk zvládá
Sestra pak studovala dramaturgii na DAMU a když jsem já začala studovat v Brně, už jsem těžko a ona to zahrála
u ségry na Moravě zůstala a založily jsme tam soubor.
perfektně!
- Pro mě byl dnešní zážitek ještě
Jaký je Váš vztah k hudbě? Studovala jste zpěv?
Hraji na housle, ale zpěvu jsem se nikdy moc nevěnovala. Jako malá holčička jsem chodila dva roky živější a zajímavější díky
na zpěv, ale to bylo vše.
dokumentu o Edith Piaf, který
jsem před třemi týdny viděl.
část
představení
považujete
Jak se Vám pracuje pod režijním vedením Vaší Kterou
Velmi se mi to líbilo, jak
za stěžejní?
sestry?
pěvecky, tak pocitově.
Úplně v pohodě (smích). Ta role je zcela odlišná ode Hodně silným okamžikem je pro mě písnička
mě, já jsem velký introvert a se ségrou se cítím „Bože můj“, během které se musí Edith smířit s tím,
Výsledky hlasování
uvolněně. Kdyby mě režíroval někdo cizí, bylo by že ON už se nikdy nevrátí.
54
pro mě náročnější se otevřít.
Jak dlouho Vám trvá zamaskování vlasů, tedy líbilo
2
líbilo s výhradami
Nedělá Vám problém zapamatovat si takové vytvoření iluze holé hlavy?
2
nelíbilo
Skoro tři čtvrtě hodiny, a pak ji sundávám ještě
množství textu?
Hodně textu mi nevadí, s texty mám problém týden, protože lepidlo mám úplně všude (smích).
pouze v písničkách (smích). Totéž asi nikdo jiný Můžeme se zeptat co je Vaším civilním Všechna vydání V(n) budou
postupně zveřejňována na
nemá, ale já je často zapomínám, kolikrát si musím povoláním?
a facebooku DS Jiřího
i rychle něco do hudby vymyslet. To je jediné, V současné době dělám administrativní pracovnici webu
Voskovce
a též na facebooku
z čeho se nervuji. Role, jako taková, se mi opravdu ve školce.
přehlídky
Voskovcova Sázava
moc líbí.
na odkazech:
A co je Vaším vzkazem divákům?
Jdete v roli hodně „na dřeň“, nevyčerpává Vás Ať se snaží ve všem, co je potká, najít něco www.divadlo-sazava.cz
to?
dobrého, i když to vypadá, že tam nic takového www.fb.com/dsjvs
Ne. Mě to spíš nabíjí.
www.fb.com/voskovcovasazava
není.
redakce Nicole Miková, Klára Sottnerová, grafik Tomáš Kuchler, fotograf Vladimír Trmal
kontakt: vosknoviny@seznam.cz

