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Popis činnosti
Nové umělecké vedení divadla Viola (Robert Tamchyna vystřídal PhDr. Miluši
Viklickou 1.6.2016) pokračuje v posledních letech v původním dramaturgickém zaměření, ale
během tří let přineslo i nové umělecké projekty hudební i literárně dramatické, které ještě
více posilují genia loci tohoto tradičního místa a jeho unikátního postavení mezi divadly na
české kulturní scéně, a to i navzdory poměrně těsnému rozpočtu, který je generován na
dramaturgickou, produkční a pořadatelskou činnost.
I s ohledem na dosavadní průzkum celoroční návštěvnosti a umělecká hodnocení
jednotlivých dramaturgických počinů, by nejbližší budoucnost měla zachovat obě
dramaturgické linie – prezentaci stávajícího dlouhodobého programu i podporu nových
uměleckých projektů.
Divadlo Viola, původně jazzový klub a poetická vinárna je od konce devadesátých let stále
více komorní divadelní scénou. Ale i tento popis je vlastně nepřesný, protože – a v tom je
právě umělecká výjimečnost Violy – bývalá vinárna poezie nikdy nebude (ani nebyla)
klasickým divadlem, ale především originální tvůrčí dílnou / s důrazem na jevištně
dramatickou produkci/ v divadelně upraveném sálku.
I proto se umělecko/dramaturgické zaměření Violy pohybuje od hudebně dramatických
koláží a čtených textů na straně jedné až ke klasickým dramatickým aktovkám nebo komorní
činohře na straně druhé. Sobotní odpoledne patří v průběhu roku rodinám s dětmi –
především pohádkovým představením. V předsálí divadla návštěvníci nacházejí každý měsíc
novou výstavu.
Viola o.p.s byla založena v roce 1997, jako „nástupní“ organizace někdejší Violy (RaJ Praha 1)
okruh pracovníků zajišťujících činnost divadla i uměleckých spolupracovníků je stabilizovaný.
Sídlíme v objektu, který vlastní Akademie věd, i proto je vzájemná spolupráce nejen
dlouhodobě kontinuální, ale i vzájemně přínosná (křty vědeckých publikací, memoárů nebo
přímá spolupráce na doplnění literárních večerů – beseda s Jiřím Grygarem po skončení
adaptace Malého prince aj.)
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Poetická vinárna Viola vznikla jako ostrůvek tvůrčí svobody, zejména pro mladé tvůrce i
diváky v první polovině šedesátých let. Od začátku se v síti pražských divadel vymezila svojí
dramaturgickou výlučností (Jiří Ostermann a Vladimír Justl). Zároveň si zakládala na
myšlenkové, autorské, inscenační kvalitě spojení hudebních a autorsko/hereckých výkonů.
Divákům nabízela nevšední a silné umělecké zážitky především v oboru jevištní interpretace
poezie.
Viola se na divadelní mapě Prahy těší výlučnému postavení. Někdy bývá trefně označována
jako nejmenší velké divadlo v Praze. Nikdy neměla stálý herecký soubor, ale vždy zde
vystupovaly velké herecké hvězdy.
Útulný prostor nevelkého sálu přímo v centru metropole, na Národní třídě, je už více jak 55
uměleckých sezon dějištěm intimních setkávání diváků s uměním. Jedinečná atmosféra do
Violy přitahuje nejen diváky, ale také velké osobnosti uměleckého světa. K legendám, které
se sem rády vracely, patří mj.: Radovan Lukavský, Zdeněk Štěpánek, Eduard Kohout, Karel
Höger, Rudolf Hrušínský, Dana Medřická, později Jan Kačer, Jana Hlaváčová, Hana
Maciuchová, Boris Rösner či Eliška Balzerová. V současné době na jevišti Divadla Viola
excelují Bára Hrzánová, Taťjana Medvecká, David Prachař, Marek Eben, Tereza Kostková,
Petr Kostka, Josef Somr, Tatiana Vilhelmová a další, včetně členů nejmladší herecké
generace, jako jsou Berenika Kohoutová nebo Jan Meduna.
V průběhu více než padesáti pěti let se ve Viole vystřídalo přes 500 herců, množství
znamenitých muzikantů, výtvarníků a režisérů, kteří uváděli a uvádějí dlouhou řadu děl
básníků, prozaiků i dramatiků z celého světa. Inscenace Violy se pravidelně účastní některých
domácích festivalů divadelně jevištní tvorby (Čekání na Václava v Hradci Králové, Mezinárodní

divadelní festival v Plzni, Divadelní léto v Luhačovicích, atd.) Od r. 2015 se Divadlo Viola
zúčastňuje každoroční Noci Divadel.
Herecké výkony v inscenacích Violy byly oceněny Thálií za nejlepší ženský i mužský herecký
výkon v roce 2001: J. Somr a B. Bohdanová v režii L. Engelové, divadelní hra The Gin Game. A
v roce 2006 D. Prachař za Novecento — Magické piano v režii L. Bělohradské.
Za celoživotní tvorbu získal Thalii - nejen Josef Somr (v posledních letech vystupoval právě už
jen ve Viole) , ale také Luděk Munzar který po dlouhých letech odmlky vystupoval výhradně
ve Viole se svým představením věnovaným básníkovi Františku Hrubínovi „Obleču tě do
hvězd“ a na předchozí úspěch navázal dalším tentokrát seifertovským večerem „Koncert na
ostrově“.

Na webových stránkách i v publikacích k výročí Violy je možno nalézt obsáhlou šíři
repertoáru, kterou se může pochlubit málokterá komorní scéna. I přes poměrně malý prostor
- (nejen omezené parametry jeviště, i hlediště pro maximálně osmdesát diváků) se v divadle
Viola i na zájezdech setkalo s naší uměleckou produkcí v uplynulých více jak pěti desetiletích
více než 1 milion návštěvníků.
Skupinu našich pravidelných diváků tvoří v podstatě všechny věkové i sociální kategorie,
nejmladší přicházejí s rodiči na sobotní odpolední rodinná představení (pohádky) a později si
již Violu najdou sami.

Výraznou částí publika je Klub mladého diváka. Mnozí hosté přijíždějí z mimopražských
gymnázií a vzdálenějších míst. Naše pozornost je rovněž určena seniorům (slevy a speciální
představení) a vozíčkářům, kteří se mohou dostat přímo z Národní třídy bezbariérově až do
hlediště.
Divadlo Viola uvádí průměrně tři premiéry ročně / + řadu dalších příležitostných akcí –
představení většinou ve své produkci nebo v koprodukci (knižní autorská čtení, křty nově
vydaných titulů, herecké benefice aj.) - mj. mezinárodní literární komponované večery
(např. Karibská noc / festival divadelních setkání aneb všichni jsme Afričani) aj.

Pilotními aktivitami příštích let budou vedle stávajícího repertoáru a dále
uváděných/navrhovaných premiér také (ne)pravidelná podvečerní literární matiné.
Doplněním nových uměleckých aktivit jsou rovněž pořady tzv. stálých hostů, kteří by svým
všestranným uměleckým talentem umožňovali naplnit prezentaci divadla Viola jako
jedinečného prostoru pro menšinové formy divadelního umění, mluveného slova a hudby
(mj. recitátor Miroslav Kovářík, herečka Jitka Smutná – šansony, v úvaze je představení
pantomimické nebo baletní skupiny).
Předpokládaný počet platících návštěvníků:
Cílem je udržení vysokého standardu divácké návštěvnosti kolem 14.000 diváků a (v
posledním roce z toho 3505 vstupenek s uplatněním různých slev, 600 vstupenek se vydalo
pro Klub mladého diváka.) Průměrnou meziroční návštěvnost se nyní – i díky
internetovému prodeji a novým webovým stránkám - podařilo zvýšit na téměř 96%

Rozsah projektu, realizační plán, časový harmonogram:
Pro další roky je plánováno uvedení každoročně téměř 200 pravidelných představení, z toho
2- 3 repertoárové premiéry (+ premiéry jednorázových večerních hudebně/dramatických
večerů) a uskutečnění téměř pětadvaceti zájezdových termínů prioritou je v rámci
pravidelných představení uvést i produkce tzv. stálých hostů nebo jednorázových
(pod)večerních literárních matiné, setkání s mladými autory poezie atp.

Přínos pro obor:
Dlouhodobá dramaturgie divadla Viola směřuje k jedinečnému žánrovému propojení poezie,
mikrodramatu, kabaretu nebo scénických čtení, až po specifické umělecké útvary, jako je
rozhlasová hra na jevišti. Stále častěji realizujeme také hudební večery a koncerty, vždy ale
důsledně s ohledem na unikátnost takového vystoupení právě ve Viole (viz. komorní
šansonový recitál herečky Jitky Smutné, text appeal Miroslava Kováříka nebo Večer českým
básníkům Jaromíra Nohavici aj.)
Kulturní přínos divadelní scény Viola je právě v jejím unikátním postavení na poli české
dramatické scény jako prostoru pro komorní setkání s živým menšinovým uměním.

Přínos z hlediska zachování a rozvíjení umělecké různorodosti:
Jednoznačným záměrem uměleckého směřování je především nabídnout divákům
maximálně různorodou tvář komorní umělecké scény, a umělcům různých komorních žánrů
unikátní prostor pro svojí tvůrčí činnost. Důkazem je mj. už realizovaná spolupráce se
studenty pražské DAMU nebo interdisciplinární projekt spojující mluvené slovo a živé
koncertní umění v rámci programového cyklu Slovo a hudba – společně se sólisty
Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK .
Záběr působnosti z geografického hlediska:
Viola je dlouhodobě – i přes nikoliv nevýznamnou – zájezdovou činnost vnímána pouze jako
pražská divadelní scéna. Část získané dotace bude směřována na posílení oblasti PR,
zejména na zvýšení povědomí o divadle v ostatních regionech republiky. Výrazné
geografické hledisko naplňují také občasné zahraniční zájezdy, zejména s pohádkovými cykly
do Českých center.
Dostupnost pro sociálně a zdravotně znevýhodněné skupiny a menšiny:
Z hlediska dostupnosti divadelní scény: Divadlo Viola už svou „strategickou“ polohou na
dobré adrese – naproti Národnímu divadlu v budově Akademie věd nabízí výhodnou
dostupnost MHD nebo parkování v garážích ND pro tento specifický okruh diváků.
Samozřejmostí je i bezbariérový přístup a zvýhodněné vstupné pro některé kategorie diváků
do divadla.
Dramaturgicky mj. :
- umělecký projekt Šunen Romale odkazující k menšinám je úspěšnou repertoárovou stálicí,
čerpající z lidového odkazu romské kultury.
- pravidelná integrace představení pro děti a školy
Plánované je také zvažované působení divadla Viola v oblasti sociálně a zdravotně
handicapovaných o spolupráci se Sjednocenou organizací slabozrakých a nevidomých a
Tyflocentrum. Jde o integraci této skupiny do role diváka prostřednictvím přijatelné formy
uměleckého ztvárnění - audiomédií, např. cyklus rozhlasová hra na jevišti nebo veřejné
nahrávky rozhlasových uměleckých pořadů ve Viole.

Kontinuální podpora Magistrátu hl. města Prahy i MČ Praha 1 umožňují základní
ekonomickou nezávislost při koncepci dalších sezón divadla. Požadovaná dotace by tuto
nezávislost významně prohloubila a umožnila realizaci stanovených cílů v oblasti
dramaturgického rozvoje i propagace scény. Z dosavadního krátkodobého ohlédnutí i
budoucího výhledu je patrné, že při stávající návštěvnosti (mezi 85 – 95%) a s požadovanou
grantovou podporou/ při zachování sponzorských darů, resp. stávající nájemní smlouvy / je
Viola s předloženým dramaturgickým plánem, projektem, který potvrzuje svou udržitelnost
Divadlo Viola je výrazným a tradičním pojmem na české dramatické scéně a svojí
mnohaletou činností i pravidelnou iniciací nových a novátorských projektů významně
přispívá k rozvoji menšinových forem českého divadla. Současná forma financování
divadelních subjektů i dané divácky konkurenční prostředí vede provozovatele k neustálému
hledání rovnováhy mezi uměleckým obsahem a komerčnímu zacílení a úspěšnosti. I v této
rovině jsou patrné výsledky spojující jasné umělecké zaměření s diváckým ohlasem (např.
umělecky i obsahově náročnější inscenace z díla bohemisty Pavla Eisnera Koupila jsem husu,
tak nevím… nebo triptych dramatizací krátkých povídek A. P. Čechova v režii Lídy Engelové –
Čechov se v různých podobách na malém jevišti pražské Violy uvádí nepřetržitě patnáct let.
Dramatická kompozice ze života Boženy Němcové Neumím jinak než láskou nebo
z posledních premiér mj. francouzské drama Hodina diplomacie /r. 2019 ).

Divadlo Viola - ohlédnutí za uplynulým rokem 2018
Celkový počet všech představení a výstav včetně zájezdů byl 231.
Z toho celkem 203 představení ve Viole, 28 zájezdových představení po republice.
Celkem Violu navštívilo 15. 000 diváků, Prodaných vstupenek bylo 13900. Z toho bylo 3300
vstupenek se slevou a také 550 vstupenek za 110.- Kč pro Klub mladého diváka.
Průměrná návštěvnost se zvýšila na 94%.
Vedle premiér (uvádíme samostatně), které všechny splňují nároky kladené na Divadlo
Viola jako komorní uměleckou scénu, se Viola stala místem několika jedinečných setkání při
literárně kulturních večerech (viz fotografická příloha / mj. aj…)
Repertoár Divadla Viola (uvádíme samostatně) obsahuje nyní ucelenou řadu titulů, které
v nejlepším slova smyslu naplňují tradici komorní scény a nabízejí jak klasické texty české i
světové literatury (K.H.Mácha, A.P.Čechov, E. Hemingway, W. Shakespeare, J. Prevert) tak i
mj. experimentální varianty představení (Kylián: Narozen v cizině) spojující například herecké
vystoupení s filmovou projekcí. Nechybějí ani pravidelná sobotní odpoledne a představení
pro rodiny s dětmi.

Přehled repertoáru divadla Viola v roce 2018
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

Adresát neznámý – 11x
A.P. Čechov – Když teče do bot – 6x
Anděl v modrém – 11x
Příběhy ze Starého zákona II – 2x
J. A. Pitínský: Betlém - / 7x – prosinec 18/
Commedia finita – 8x
Hodně smíchu a pár slz aneb Co život… 11x
Jako zázrakem – 11x
Kylián: Narozen v cizině – 6x
Koupila jsem husu, tak nevím…- 6x
K. H. Mácha – Máj – 5x
A.de S.Exupéry, Malý princ a Jiří Grygar ve Viole – 1x
Ota Pavel: Moje velká ryba – 8x
Novecento –5x
Malý princ – 5x
M. Horanský – Neumím jinak než láskou – 11x
Proč si nezatančíte? – 1x

Přípitek aneb Cihla – 4x
Stařec a moře – 7x
Stará dáma vaří jed – 6x
Století hitů – 6x
Smluvní vztahy – 4x
Sváteční Shakespearova pošta – 7x
Šunen Romale – Poslyšte, Romové - 6x
Tři gentlemani – 11x
Volnost, rovnost, gastronomie – 14x
Život jako smršť – 5x
Žena z Korinta – 7x

POHÁDKY:
Pohádka o třech námořnících – 1x
Pohádka o Kačence a Raráškovi – 1x
Cirkusácká pohádka – 1x
Kouzla a čáry tajemné Prahy – 1x
Yellow Sisters Jarní zvěřinec – 1x

OSTATNÍ:
Pražský kalich – 1x
Jiří Stránský – Za plotem – 1x
…jenže já jsem jen komik – Večer s Milanem Lasicou – 1x
Středověk jak ho neznáme – 2x
Martina Trchová & Trio – 1x / + 1/
Laboratoř vědců a herců – 1x
Všichni žijem‘ v blázinci / večer s MUDr. Radkinem Honzákem
/ – 1x
Pokušení Luny – 1x
1 000 + 1 probuzení /Moderní kuvajtské povídky/ - 1x
Viktor a záhadná teta Bobina / křest knihy/ - 1x

Předáváni cen za Nadace Literární fond – 1x
Ubírati se …/ 90tiny básníka K. Šiktance/ - 1x
N.V. Gogol – Bláznovy zápisky – 1x
Bratři Krausovi ve Viole „ Učit se, učit se…“ 1x
Předvánoční večer s Jiřím a Zdenou Tichotovými – 1x
Pocta Miroslavu Horníčkovi – 1x
Poetické odpoledne seniorů Prahy 2x

Slovo a hudba – se sólisty Symfonického orchestru hl.m.
Prahy FOK
Karel Čapek – Cestopisy – 1x
Leoš Janáček v dopisech – 1x
E.Oněgin, P.I.Čajkovskij, A.S.Puškin – 1x
Jindřiška Smetanová/TGM – „Proč se neřekne pravda?“ – 1x
Pocta svaté Cecílii – 1x

Kmenový repertoár Divadla Viola (2018)
Anděl v modrém – Tomáš Vondrovic / úč. Jiří Langmajer a Jiří Dvořák / Osobní i
umělecká pouta osudově spojovala jednu z nejslavnějších dvojic francouzského umění
20. století — herce Jeana Maraise a básníka, dramatika, divadelního i filmového
režiséra a výtvarníka Jeana Cocteaua. Přesvědčivým svědectvím jsou jejich jejich
životopisy a korespondence
J.A. Pitínský: Betlém / Převeliké klanění sotva narozenému Jezulátku
Adventní setkání s betlémským příběhem ve Viole navazuje na předchozí dlouholetou
tradici uvádění Staročeských vánočních her. / Muzicírují a účinkují: Radomír Švec,
Aleš Bílik, Natálie Stejskalová, Barbora Mudrová a Anna Jiřina Daňhelová
Commedia finita - Hra Viktorie Hradské o naší nejslavnější operní pěvkyni Emě
Destinnové. / úč. D. Černá, J. Synková, D. Kolářová, M. Málková režie L. Engelová
Hodně smíchu a pár slz, aneb co život dal a vzal Berty McDonaldové - Monodrama
VEJCE A JÁ se hrálo ve Viole od roku 1985 a patřilo k nejoblíbenějším, navazujeme
dalším textem tentokrát o životě slavné spisovatelky - úč. C.Mayerová a T .Kostková
Milan Šotek: KABARETNÍ BRAMBORAČKA - Komediální kabaret patří k Viole stejně
neodmyslitelně jako tradiční poetické večery. Stará loutkářská tradice v novém
kabátě Milana Šotka a hudbou Emila Viklického garantuje bohatý zdroj humoru a
bramborového škrobu.
Hrají: Martin Zahálka, Andrea Elsnerová, Jiří Suchý z Tábora, Anita Krausová, režie:
Milan Šotek
Když teče do bot / A.P.Čechov - Stále nové inscenace Čechovových her zaplňují
jeviště divadel všech kontinentů. Důvod je prostý - děl tohoto génia
stručnosti,humoru a laskavosti není nikdy dost. Viola je snad jediné divadlo na
světě,které umožňuje zabývat se méně známými humoreskami a jednou známou
aktovkou A.P.Čechova už potřetí / režie Lída Engelová
K.H.Mácha - MÁJ - slavná lyrickoepická báseň v originálním podání B.Hrzánové v režii
M.Horanského
Koncert na ostrově – Jaroslav Seifert / Po Františku Hrubínovi přivádí Luděk Munzar
do Violy svého dalšího blízkého přítele, básníka Jaroslava Seiferta.
Koupila jsem husu, tak nevím… / Humorný večer o lásce k češtině, o její kráse,
bohatosti i záludnostech. Podle textů Pavla Eisnera, Karla Čapka a Miroslava Horníčka
sestavila a režii má Lída Engelová.

Kylián: Narozen v cizině / Mezinárodně uznávaný choreograf Jiří Kylián se ve Viole
představuje jako originální autor snových povídkových textů. Program doplňují
filmové skeče, které Jiří Kylián připravil a natočil výhradně pro tento večer. – účinkuje
Jiří Lábus, režie Tomáš Vondrovic
Novecento (Magické piáno) / Alessandro Baricco - odehrává se na lodi, která
pravidelně brázdila oceán mezi Evropou a Amerikou. Novecento je jméno odloženého
novorozeněte, jež námořníci objevili v podpalubí – úč. D. Prachař
Ota Pavel: Moje velká ryba / povídky Oty Pavla čte Miroslav Donutil, režie: Tomáš
Vondrovic
Proč si nezatančíte? - Raymond Carver — mistr krátké prózy, jeden z
nejvýznamnějších spisovatelů americké literatury 80. let minulého století v bravurním
podání Jiřího Lábuse
Příběhy ze Starého zákona II - podle Biblických příběhů I. Olbrachta, úč. J.Somr,
B.Munzarová, A.Rartayová, rež. L.Engelová
Přípitek aneb Cihla / Kabaretní kurs pravidel noblesního života pro začátečníky i
pokročilé. Jiří Langmajer a Hanuš Bor vyprávějí a zpívají o tom, že život nemusí být
obnošená, ale naopak skvěle padnoucí vesta! A nakonec, kdo by se nechtěl na chvíli
povznést nad obyčejné starosti všedního dne? – režie Tomáš Vondrovic
Malý princ - večer věnovaný A. de Saint Exupérymu, korespondence s matkou a
deníky, ve druhé půli Malý princ, režie L.Engelová, úč. D.Kolářová a T.Pavelka
Jako zázrakem - "remake věčně zeleného J.Préverta" v pohledu starší i mladší
herecké generace, úč. J.Somr, B.Poláková a D.Novotný, režie L.Engelová
Neumím jinak než láskou - Božena Němcová a její životní osud, napsal a režii má
M.Horanský, úč. T.Vilhelmová, A.Procházka a T.Pavelka
Sváteční Shakespearova pošta - Výběr ze Sonetů Williama Shakespeara v překladu
Martina Hilského. Připravili a účinkují M. Horanský, M. Hilský a H. Maciuchová
Stará dáma vaří jed - dramatizace slavného humoristického románu A.Paassilliny, úč.
Naďa Konvalinková, Lilian Malkina a Jan Zadražil, režie L.Engelová
Stařec a moře - dramatická skica pro mistra a jeho učedníka podle E.Hemingwaye /
úč. J.Somr a M.Holý v režii L.Engelové

Století hitů - to nejlepší z populární hudby a poezie 20. století / úč. B.Kohoutová, Jar.
Meduna a Jan Meduna, režie Patrik Hartl
Šunen Romale - Poslyšte Romové - večer uvádí to nejlepší z romské literatury, poezie
a hudby, úč. B. Hrzánová, J. Boušková a M.Biháry, připravily B.Hrzánová a
H.Kofránková
Tři gentlemani - humorná koláž věnovaná staré dobré Anglii, pravlasti gentlemanů.
Účinkují M. Eben, J. Vlasák a J. Kopta - režie L.Engelové
Volnost, rovnost, gastronomie - Anglický humorista Peter Mayle v rozkošném
vyprávění o Provence řeší otázku: Proč Francouzi netloustnou, když je pro ně jídlo
jediným skutečným náboženstvím?
Účinkují: Václav Kopta, Simona Vrbická, Miroslav Táborský, - režie: Lída Engelová
Život jako smršť – z pamětí manželky A. de Saint Exupéraho Consuely / úč. T.
Medvecká a M. Hofmann v režii L.Engelové, V.Preiss ze zvuk. záznamu
Žena z Korinta – hra O. Daňka , Patří k nejbrilantnějším textům v dějinách českého
dramatu. Rozvíjí historickou anekdotu o Eurípidovi, upravil a režii má T. Vondrovic,
úč. H.Maciuchová, J. Meduna a J. Tesařová
Rodinná představení
hrajeme v sobotu odpoledne. Nejstarší pohádkou je Čert to nemá nikdy lehké –
inscenace, která je na repertoáru 25 let,
Podobně Ententýky, Endele vendele autorů P.Jurkoviče a E.Kröschlové . Divadélko
Láry Fáry se v Viole prosadilo s autorskými příběhy - O Kačence a Raráškovi, Tři
námořníci, Strakaté bajky nebo Indiáni ze šuplíku.
Dramaturgický cyklus - Rozhlasová hra na jevišti (čtené texty původně rozhlasové
předlohy) / Adresát neznámý, Smluvní vztahy/

Premiéry:

Ota Pavel: Moje velká ryba
Premiéra: 13.04.2018
„… ryby mu personifikovaly lásku k tátovi. Ve vztahu k řece byla ukryta láska k mámě. A v osudu řeky
a ryb byla touha po životě. Kdyby to bylo napsaný anglicky, klečel by Otu Pavlovi svět u nohou.“
(Jan Werich)
Poetické vyprávění o mamince, povedeném tatínkovi, báječném strejdovi Proškovi a dětství na břehu
Berounky je plné opravdového života, kde slzy a dojetí střídá očistný smích. Drobné prózy Oty Pavla
se už dávno staly klasikou české literatury.
Z povídek Oty Pavla čte Miroslav Donutil.
Scénář: Robert Tamchyna, výprava: Ivana Brádková, výběr hudby: Petr Mandel, režie: Tomáš
Vondrovic
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Kouzelný večer s Otou Pavlem i Miroslavem Donutilem
Po loni vydané audioknize Miroslav Donutil čte povídky Oty Pavla dostali příznivci obou umělců
krásný dárek. Scenárista a ředitel pražského Divadla Viola Robert Tamchyna s režisérem Tomášem
Vondrovicem připravili v premiéře pořad Moje velká ryba.
Na rozdíl od audioknihy, v níž znějí jak rybářské, tak sportovní povídky, se soustředili na vztah Oty
Pavla k Bránovu, na kouzlo stříbropěnné Berounky a báječných lidí kolem ní. Na strejdu Proška, který
učil jeho otce, starého Poppera-Pavla i jeho syny Huga, Jirku i Otu nejen lásce k lovu ryb, ale i na pana
Fraňka, kdysi rozvědčíka, bojujícího v Indočíně i s nacisty.
V citlivě sestaveném scénáři úmyslně opomíjejícím témata notoricky známá nejen z Pavlových
povídek, ale hlavně z filmů vzniklých podle nich, sledují diváci vztah malého „prdelky“, jak Ota Pavel
vzpomínal na svou dětskou přezdívku, ke kouzlu řeky. Obraz proudu přicházejícího seshora od Skryj a
mířícího dál ke Křivoklátu se mu stal symbolem smyslu života.
V případě pohledu Oty Pavla byl oním smyslem vztah k tatínkovi Leovi, mamince Hermě, k bratrům,
jimž psal dopisy, které v Donutilově civilním projevu rámují celý pořad. Obdiv k Proškovi v dětsky
bezstarostném předválečném dětství i potom po válce, kdy si už dospělý a zdravotními trabli
sužovaný tvůrce uvědomoval, co vše mu poskytuje kouzlo řeky i souboj s rybou.
Povídka o cestě úhořů od Sargasového moře k nám i zpět, protože jen tam mohou dát život dalším
generacím úhořů, se stává symbolem budoucnosti, která se rodí z neustálé lidské touhy cosi
překonat.
Obrazný Pavlův jazyk, vyprávěný citlivým interpretem, i různé žánry hudby od trampských písní po
vážnou hudbu vybrané Petrem Mandelem, dokreslují atmosféru mimořádného zážitku.
Foto autor| Foto: Viktor Kronbauer
Foto popis| Miroslav Donutil v představení Moje velká ryba.

Koupila jsem husu, tak nevím…
Premiéra 5.10.2018
Jazyk je to, čím přežije národ aneb čeština jako chrám i tvrz.
Humorný večer o lásce k češtině, o její kráse, bohatosti i záludnostech.
Podle textů Pavla Eisnera, Karla Čapka a Miroslava Horníčka sestavila Lída Engelová.
Dramaturgická spolupráce: Robert Tamchyna
Účinkují: Jan Hartl a Marek Eben
Autor textů písní a hudby: Marek Eben
Hrají: Jaromír Honzák (kontrabas), Pavel Skála (kytara), Marek Eben (klavír)
Výprava: Ivo Žídek
Režie: Lída Engelová

Kolik staletí zbývá češtině?
Lidové noviny / Jan Kerbr
Ke stému výročí založení Československa se objevuje mnoho ambiciózních divadelních projektů, v
pražské Viole jde však o oslavy velmi cudné, přesto přesvědčivé. Režisérka Lída Engelová vzdává
chválu českému jazyku prostřednictvím nestárnoucích pasáží z poválečných knih Pavla Eisnera Chrám
i tvrz a také Čeština poklepem a poslechem. V titulu Koupila jsem husu, tak nevím... vystupují Marek
Eben a Jan Hartl, kteří prezentují kromě pasáží z Eisnerových knih také postřehy Karla Čapka a
Miroslava Horníčka, Eben přidává i několik vlastních půvabných písniček, v nichž si múzicky pohrává s
mateřštinou.
Na horizontu visí velká mapa Evropy, na níž je ještě před započetím produkce svícením zvýrazněno
malé území, na němž se hovoří česky. Interpreti musí při přesně pointovaných jazykových
radovánkách udržet zvýšenou pozornost publika, v textech tohoto typu není možné žádnou pointu
odbýt (a že se jimi výklad i výčet příkladů jenom hemží). Nelze než obdivovat soustředěnost
kombinovanou s hravostí u obou interpretů. A tak se pěkně podle abecedy seznamujeme s půvabem
různých položek našeho slovníku, u písmene N zábava zvážní při pozastavení se u masarykovského
„nebát se a nekrást“. Oceníme sémantický půvab takových slov jako „nemehlo“ a „zadarmo“,
vrcholným číslem první části večera je pak Eisnerovo líčení, jako coby mladíček (představovaný
rozverně vzpomínajícím Markem Ebenem) učil češtinu letitého Němce (tomu dodává patřičnou
akurátnost Jan Hartl), přičemž narazili na nesnadnou kapitolu výuky – slovesný vid.
Pobavíme se při komentovaných ukázkách z bizarního bohatství českých příjmení, pookřejeme při
poctě kroužkovanému ů a po řadě dalších rozkošnických doteků “poklepem a poslechem“ se
dostaneme k vážnějším polohám. Vyslechneme úvahu, že každý jazyk svou „pouť“ jednou skončí, o
čemž svědčí příklady z historie (Eisner si troufl odhadnout postupný zánik češtiny přibližně k roku
2800), i finálovou modlitbu za naši mateřštinu.
O nevtíravý hudební podkres se kromě Marka Ebena u klavíru postarali vynikající muzikanti, kytarista
Pavel Skála a kontrabasista Jaromír Honzák. Ačkoliv celku jenom pokorně slouží, tzn. nehrají nic
komplikovaného, jejich instrumentalistická jistota výkony obou nositelů textového poselství
harmonicky doplňuje.
P.S.
A ta koupě husy v názvu inscenace odkazuje ke specificky českému pochybovačství.
Divadlo Viola – Koupila jsem husu, tak nevím... Podle textů Pavla Eisnera, Karla Čapka a Miroslav
Horníčka sestavila Lída Engelová. Režie Lída Engelová, hudba Marek Eben, výprava Ivo Žídek,
dramaturgie Robert Tamchyna. Premiéra 5.října 2018 (psáno z předpremiéry 24.září)

Zdroj:
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Chrám i tvrz češtiny v pražské Viole
Po objemné knize Pavla Eisnera Chrám i tvrz sáhne asi málokdo. V pražském Divadle Viola ji přibližuje
pořad Koupila jsem husu, tak nevím, který připravila a režíruje Lída Engelová.
Kromě Eisnera čerpá scénář i z textů Karla Čapka a Miroslava Horníčka a jeho tématem je čeština ve
všech svých krásách i záludnostech, jež klade nejen cizincům, ale často i rodilým mluvčím. Nebo jste
snad věděli, že kroužkované ů je naprostou českou jedinečností, zamysleli jste se někdy nad
původem, zvukomalebností i absurditou českých příjmení, anebo neobyčejnou komplikovaností
českých slovesných vidů?
Zákoutími češtiny provázejí Marek Eben a Jan Hartl. Dokážou si ji dokonale vychutnat a
zprostředkovat divákům její košatost, vtip, drsnost i líbeznost. Když probírají abecedně slůvko po
slůvku, s každým z nich se chvíli pomazlí. Jak neodolatelně v jejich podání znějí i tak hanlivé výrazy,
jako je nemehlo, panděro, fízl anebo treperenda! V jazyce je zaklet i duch národa, a tak z pouhé věty
Koupila jsem husu, tak nevímse snadno odvine filozofická úvaha o typické české skepsi provázející i
úkony natolik jednoznačné, jako je koupě oblíbeného opeřence. Vždyť, jak se praví v úvodu večera,
věc není tak jednoduchá. S kterýmžto heslem prochází alibistický Čech životem.
Večer je to převážně veselý, ale v závěru s Eisnerovou modlitbou za češtinu dokáže v mžiku zvážnět a
zvroucnět, takže diváci odcházejí zjihlí a snad si začnou svého nádherného jazyka konečně i víc vážit a
přestat ho mrzačit. K sympatickému duchu večera patří i noblesa, s níž se k sobě chovají nejen herci,
ale i hudebníci Pavel Skála a Jaromír Honzák. A písničky Marka Ebena, které v míře jazykové hravosti s
Eisnerem velice dobře ladí.
Lída Engelová se k Eisnerovi blížila řadu let, s úctou, obavou i pokorou. Výsledek stojí za to a Viole,
která má krásné slovo vetknuté do znaku, velmi sluší. Zásluhu na něm má i ředitel Violy Robert
Tamchyna.
Hodnocení 90 %

Léčba Eisnerem

V pražském divadélku Viola jsem si užil představení s názvem Koupila jsem husu, tak nevím... Jan
Hartl a Marek Eben zde v režii Lídy Engelové s elegancí a vtipem interpretují myšlenky, které před 70
lety napsal jazykovědec Pavel Eisner – bilingvní pražský Žid, který toho o naší řeči věděl víc než lecjaký
„Čech jako poleno“. Je to náramná zábava, i když s Eisnerovými postřehy žiju od mládí a třeba jeho
líčení, jak učil češtinu vrchního stavebního radu Theodora Brandta, jsem v podání Karla Högera znal
z ohrané gramofonové desky téměř nazpaměť.
Ale proč o tom vlastně píšu: je prostě fajn vidět, že Viola se má k světu i tyřicet let poté, co do ní
poprvé zavítal Allen Ginsberg. A je bezva dívat se na dva skvělé herce, kterým nedělá potíž přijít do
sálku pro nějakých sto lidí a připravit jim stejnou podívanou jako na Národním. O Janu Hartlovi, mém
oblíbeném Faustovi z Krejčovy pověstné inscenace, jsem ani trochu nepochyboval. Zraje jak víno.
Ebenem jsem si po všech těch letech strávených v televizních tančírnách a na Plovárně nebyl tak jistý.
Leč i on výtečně uzrál. Nemluvě o dvou hudebních sparring partnerech – jazzovém kontrabasistovi
Jaromíru Honzákovi a kytaristovi Pavlu Skálovi z Etc... Společně se pánům podařilo vytvořit na pódiu
Violy malý klenot.
A ještě jednu věc jsem si při sledování tohoto komorního text-appealu uvědomil. Že totiž čeština není
těžká. Rozhodně ne tak těžká jako integrály, shyby nebo vokální jízdy přes čtyři oktávy, které minulý
týden předvedl v karlínském Foru Bobby McFerrin. A vymlouvá se každý, kdo naříká nad čárkami,
velkými písmeny, asimilací znělosti, větou podmětnou a předmětnou, koho „uráží“ specifikum
přechylování a tak dál. Čeština je mistrovský nástroj a dají se s ní dělat věci – jen si na ni udělat čas a
cvičit.

Michal Bystrov / týdeník Reflex

Literárně hudební cyklus Slovo a hudba

únor – květen 2018
Cyklus Slovo a hudba ve Viole pokračuje premiérou dopisů Leoše Janáčka a Puškinova
Oněgina
Večer nabitý láskou čeká diváky 15. února, kdy v premiérovém uvedení pořadu Leoš Janáček
v dopisech nahlédnou na sklonek mistrova života a na jeho vztah s Kamilou Stösslovou.
Pouto mladičké pozdní múzy a vyzrálého skladatele bylo podnětem k řadě děl, která dodnes
slýcháme na pódiích celého světa. Texty v podání Josefa Somra doplní Janáčkovou
hudbou klavíristka Terezie Fialová.
Úspěšný cyklus Slovo a hudba, který bývá do posledního místa vyprodán, je společným dílem
ředitele Divadla Viola Roberta Tamchyny, dramaturga FOK Martina Rudovského a Jana
Štolby z Literárních novin. Symbolicky prvním pořadem bylo v říjnu 2017 čtení z knihy Míly
Smetáčkové o naplněném životě s jejím manželem, dlouholetým šéfdirigentem FOK a také
hobojistou, Václavem Smetáčkem. Táňu Medveckou doprovázeli na hoboj a anglický roh
manželé Séquardtovi. Druhý večer se věnoval cestopisům Karla Čapka v podání Jaromíra
Meduny. Putování letem světem usnadnilo pestrostí svého repertoáru česko-slovenské Duo
Teres, housle a kytara.
První sezónu cyklu Slovo a hudba v květnu uzavře nejznámější milostný dopis světové
literatury, ten Puškinův z Evžena Oněgina. Milostný dialog slova a hudby v podání
Barbory Munzarové a Rudolfa Kvize, barytonisty Luboše Skaly s doprovodem klavíristy
Stanislava Gallina nabídne úryvky ze slavného románu a árie ze stejnojmenné Čajkovského
opery.

25.10.2018
JINDŘIŠKA SMETANOVÁ
TGM: „Proč se neřekne pravda?“
Lidové písně dle Jana Masaryka
Tomáš PAVELKA | mluvené slovo
Petr KOSTKA | mluvené slovo
Irvin VENYŠ | klarinet
Michal HORSÁK | cimbál
Těžko by se hledalo vhodnější datum, kdy si připomenout osobnost Tomáše Garriquea
Masaryka, prvního prezidenta naší vlasti, než říjen 2018. Před sto lety pro nás ze země
vydupal československou státnost, o níž na politickém a diplomatickém poli bojoval jako lev.
Jaký však byl v soukromí, víme už dnes jen málo. V kombinaci s Masarykovými milovanými
lidovkami v podání klarinetu a cimbálu si přijďte poslechnout úryvky z autentických
vzpomínek jeho osobního tajemníka dr. Antonína Schenka. Politika a každodennost se přeci
prolínají i o sto let později.
22.11.2018

JACOBUS DE VORAGINE
Legenda o Svaté Cecílii a jiné středověké texty o světicích
Simona POSTLEROVÁ | mluvené slovo
Barbora KABÁTKOVÁ | zpěv a harfa
„Cecilie byla nebeskou lilií pro svůj panenský stud, nebo je nazývána jen lilií, protože byla bělostná
svou čistotou, svěží svou odhodlaností, vonná svou dobrou pověstí…“ Tak počíná vyprávění o Svaté
Cecílii ve sbírce Zlatá legenda janovského arcibiskupa Jakuba de Voragine, kterou sepisoval koncem
50. let 13. století. Cecílie se stala patronkou hudebníků, neb zpívala Bohu za zvuku hudebních
nástrojů. Tím však náležela mezi velkou řadu významných žen, které tak rovněž činily: Svatá
Hildegarda z Bingenu, Herrad z Landsbergu a Svatá Kateřina. O jejích ctnostných činech a znějícím
středověku budou v den Svaté Cecílie vyprávět a zpívat Andrea Elsnerová s Barborou Kabátkovou.

Somr přečte Janáčkovy milostné dopisy, jež mistr psal své pozdní múze
Mladá fronta / IDnes – Tomáš Šťastka
Závěr života Leoše Janáčka i jeho pozdní lásku přiblíží 15. února v Divadle Viola zvláštní večer nazvaný
Leoš Janáček v dopisech.

Pražská scéna jej připravila k letošnímu devadesátému výročí úmrtí českého hudebního
velikána. Vášnivý vztah mezi vyzrálým skladatelem a mladičkou múzou Kamilou Stösslovou,
který byl podnětem k řadě děl, se dochoval díky Janáčkově bohaté korespondenci.
Její úryvky divákům přednese Josef Somr, Janáčkovu hudbu zahraje klavíristka Terezie
Fialová. Somr byl nabídkou číst z Janáčkových dopisů potěšen: „To víte, moje rodná Morava.
Poslouchám Janáčka celý život a mám jeho hudbu rád. V jeho dopisech je tolik hudebních
odkazů a tušené i zřetelné inspirace. Pokaždé se těším na večery ve Viole a tento bude jistě
výjimečný,“ nechal se slyšet herecký bard.
Večer je součástí cyklu Slovo a hudba, který Viola uvádí od začátku této sezony. Jeho
záměrem je propojit skvělé interprety literárních textů a poezie s vynikajícími hudebníky.
První ročník cyklu na jaře uzavře Puškinův dopis z Evžena Oněgina v podání Barbory
Munzarové, Luboše Skaly a Stanislava Gallina.
Příští sezonu pak diváky ve Viole čeká například večer s názvem Mozartiana – Holanovy a
Seifertovy verše, pořad k výročí republiky s Tomášem Pavelkou či Pocta Svaté Cecílii, kdy
ze středověkých textů bude číst herečka Andrea Elsnerová.

Fotografie z inscenace: Koupila jsem husu, tak nevím… / Eisner, Čapek,
Horníček

Fotografie z inscenace: Ota Pavel: Moje velká ryba

Fotografie z inscenace: Leoš Janáček v dopisech…

