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Od počátku děláme divadlo tak, jak nás baví, tedy srozumitelně
a zábavně, ale ne podbízivě. Jsme přesvědčeni, že máme laťku vkusu nastavenou
dostatečně vysoko. Bylo by bláhové myslet si, že přineseme něco zcela nového
a zásadního, ale přesto věříme, že náš divák v inscenacích, které produkujeme,
najde to, co hledá, a to především kultivovanou zábavu.
Věříme, že oceníte vysokou profesionální úroveň našich inscenací, které
si zaslouží krásnou výpravu i nápaditou scénografii. Spolupracujeme s nejlepšími
herci současné generace. Oslovujeme režiséry, kteří jsou mimořádní nejen svým
přístupem, ale i viděním světa. Důkazem, že se to daří, jsou pro nás vyprodané sály
po celé republice.
Doufáme, že nám i nadále zachováte přízeň, za což vám již předem děkujeme. Neboť teprve spokojený divák dává našemu snažení smysl.
Petr Tychtl
producent

Slovo úvodem

Společnost Pantheon production vznikla v lednu 2009 a ještě pod
původním názvem XYZ film & production iniciovala vznik a spoluprodukovala filmovou komedii Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hrochů. Film se setkal
s mimořádným úspěchem. Televizní premiéra se pak v roce 2011 stala nejsledovanějším nezpravodajským pořadem roku.
S prodejem dceřiné firmy Nakladatelství XYZ v říjnu 2011 se produkční
odnož XYZ přejmenovala na Pantheon production. Pod tímto názvem společnost
od září 2012 uvedla ve své produkci inscenace Chlap na zabití, Únos!?, Chvála
bláznovství, Perfect days a Dokud nás milenky nerozdělí.
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O autorovi

Eric Assous

(* 1956) je francouzský dramatik, scenárista a režisér
tuniského původu. Za své dlouholeté velmi úspěšné
působení se vepsal do paměti diváků jako autor mnoha
divadelních a filmových komedií. Českému publiku je znám
jako autor divadelních her variujících téma partnerských
vztahů např. Můj nejlepší kamarád , Herci jsou unaveni
nebo Příbuzné si nevybíráme. Komedie Dokud nás milenky
nerozdělí z roku 2015 se ve Francii stala velmi populární
mimo jiné i díky obsazení pěvecké ikony Michela Sardou
do hlavní role.
“Cítím svou výsadu v tom, že jsem často žádán, abych psal scénáře
hercům přímo na tělo, a tím se pak moje hry stávají ještě lepšími,
protože dokážu využít komediální kapacity konkrétních herců a jejich
postav.”
(Eric Assous)

Pilný komediograf dnešní doby

Není žádným tajemstvím, že bychom v dějinách francouzského divadla našli nejednoho skvělého komediografa. Dokonce jako by francouzská kultura
byla zemí komediím zaslíbenou. I v tuzemském prostředí dobře známe staletími
osvědčené společensko-kritické komedie Molièrovy, spolehlivě fungující mechanismy frašek Feydauových či hořké komedie autorky Yasminy Rezy z doby zcela
nedávné. Všechny tyto tvůrce spojuje jedno: jejich hry jsou zárukou diváckého
úspěchu. Na jejich inscenace se chodí, a to nejen ve Francii. Komediální věhlas
překračuje hranice a mezi jmény, jež přitahují diváky po celém světě, má již řadu
sezon své nezpochybnitelné místo rovněž “autorská značka” – Eric Assous.
Narodil se v roce 1956 v Tunisu a jako mnozí jiní francouzští literáti a umělci, se
i tento sympatický, překvapivě trochu plachý muž s bystrým pohledem zařadil mezi
ty Francouze, kteří se narodili za hranicemi “Hexagonu”, jak se Francii přezdívá.
A podobně jako mnozí další současní francouzští autoři je spisovatelem velmi
univerzálním a činorodým.
Eric Assous má pro výkon své profese jednu obrovskou, nespornou výhodu.
Nepokrytě totiž přiznává, že ho psaní baví. “Vždycky jsem psal pro radost, a to
píšu už od svých patnácti let,” prozradil upřímně v jednom z nedávných rozhovorů.
Ve svém psaní si vyzkoušel všechno možné: “Začínal jsem jako autor zábavných
skečů, pak jsem psal hry pro rozhlas, scénáře pro televizi i pro film a průběžně jsem
vždy čas od času napsal něco pro divadlo. Měl jsem štěstí, že jsem přišel zrovna
v době, kdy byla v divadlech po autorech poptávka.”
Ve svém autorském portfoliu má na osmdesát her rozhlasových, přes dvacet
textů pro divadlo, několik desítek filmových a televizních scénářů a celovečerní film
si dokonce vyzkoušel i za kamerou jako režisér.

Porozhlédneme-li se dnes po scénách francouzských – zejména
soukromých – divadel, najdeme Assousovo jméno na plakátech mnoha z nich.
Statistická čísla budou hovořit jasně: Eric Assous je v současné době jedním
z nejhranějších současných francouzsky píšících autorů. On sám přitom toto přední
umístění v žebříčku nejuváděnějších dramatiků přisuzuje – zkrátka a dobře – své píli
a svědomitosti: “Píšu každý den minimálně pět hodin denně a někdy ještě více.
Prázdná stránka mě neděsí. Jakmile zapnu počítač, jde mi to skoro samo. Hodně toho později samozřejmě smažu a vyhodím, ale to mě netrápí. Sklopím hlavu
a jedu. Někdy se mi dokonce přihodí, že mám premiéry dvou svých nových her
skoro na stejno.”
Eric Assous píše lehce, snad až nenuceně. Jeho dialogy rychle plynou,
situace ubíhají vpřed. Obvykle ho zajímají mezilidské vztahy a nikoho nepřekvapí,
že prim hrají zejména ty, v nichž to jiskří mezi ženami a muži. A nebývají to
obvykle lidé nijak výjimeční, spíše se podobají těm, kteří se na ně přicházejí do hledišť
divadel podívat. Divák tak může s ulehčením konstatovat: “To znám! To je skoro jako
u nás doma.” A ačkoli se vše většinou točí okolo rozmanitých – povětšinou
mimomanželských – komplikací v partnerských vztazích či okolo toho, zda a do jaké
míry je nezbytné svým blízkým sdělovat úplně celou pravdu o tom, co se v minulosti
odehrálo, nevyhýbá se Assous ve svých hrách ani poněkud ožehavějším tématům,
která rezonují soudobou společností. Ať už se jednalo či jedná o problémy spojené
s nemocí AIDS či o rasistické a xenofobní nálady šířící se napříč kulturami.
Assousův humor se temnějších tónů rozhodně nebojí.
Zdá se být proto nanejvýš přirozené, že s hrami Erica Assouse
se opakovaně může setkávat i české publikum. S trochou nadsázky bychom
Assousovi mohli dokonce přiřknout titul jednoho z nejpřekládanějších současných
francouzských divadelních komediografů: vždyť do češtiny byla přeložena většina
jeho her a skoro třetina jeho titulů se na českých scénách hrála.
Česká premiéra hry Représailles z roku 2015 se k nim právě přidává, tak
se pěkně bavme! Dokud nás milenky nerozdělí…
doc. Mgr. Petr Christov, Ph.D., teatrolog, překladatel
www.petrchristov.com

Dokud nás milenky nerozdělí

V jedné divadelní hře podváděná žena zoufale vykřikne: „Muž má milenku
z rozmaru, kdežto žena z niterné potřeby!“
Nevěry nevznikají z absence svědomí nebo nemorálnosti či snad necitelnosti.
Oboustranná přitažlivost mezi muži a ženami není ničím nepřirozeným. Provází
nás celým životem. Manželství, nejhlubší láska ani oddanost partnerovi vzájemné přitažlivosti nezabrání. Jak však na přitažlivost a pokušení odpovíme, to
už záleží na naší osobní historii, psychodynamice a morálce. Zde proti sobě stojí
Freudův princip slasti a princip reality. Nevěra nemá nikdy jediný důvod, ale má
vždy řadu složitých příčin. Obvykle vzniká v důsledku působení tří sil, které působí
zároveň: popudu k nevěře, touhy po nevěře a společenských faktorů.
Síly, které pudí k nevěře: touha uniknout z nefunkčního vztahu nebo najít útěchu a pochopení, nuda, touha vyplnit mezery v existujícím vztahu, touha
potrestat partnera, touha ověřit si svou atraktivitu nebo cenu, touha po hlubší
pozornosti nebo naplnění nesplněných potřeb.
Síly, které vzbuzují touhu po nevěře: přitažlivost, moc, novost, vzrušení,
riziko, výzva, zvědavost, posílení sebedůvěry, zamilovanost.
Společenské faktory: jako společnost formulujeme jistá očekávání, jak se
muž a žena mají chovat v manželství. Omezení, která tyto role přinášejí, v nás
může probouzet větší náchylnost k nevěře – chceme být prostě „sami sebou“.
Nevěra znamená novost, změnu, svobodu, zábavu. Neplynou z ní žádné povinnosti
a zodpovědnost, leda být zábavní, hraví a vášniví. Když lidé navazují mimomanželský vztah, jejich protějšek je vnímá jako vzrušující a přitažlivé osoby se zajímavými
vlastnostmi. Do světa mimomanželských romancí nevstupuje obyčejný svět se
svými starostmi, povinnostmi a požadavky.
Manželské role jsou na druhou stranu naplněné zodpovědností za finance, děti, postavení, takže dvojice se často vnímá spíše z hlediska funkcí, které
v manželství vykonává. Bohužel se často stává, že se manželé oslovují „maminko“
a „tatínku“, i když u toho nejsou jejich děti. Natolik se identifikují s rodičovskou
rolí, že nedokážou vnímat osobu, která tuto roli hraje. Důvod, proč má nevěra tak
ničivý a trvalý dopad na náš život, je celkem jednoduchý – očekávání, že povedeme
monogamní způsob života. Monogamie je výrazem touhy po jistotě a bezpečí.
Mýtus monogamie je víra, že monogamie je v naší společnosti normou, kterou
společnost podporuje. Toto přesvědčení nás vede k tomu, že nevěru, pokud nás
potká, vnímáme jako osobní selhání. To směřuje k osobnímu obviňování, studu,
poraněné hrdosti a téměř naprostému pocitu zmaru. Realita je ovšem taková, že
monogamie není normou. Přežít takovou zkušenost, když už vás potká, se dá
jedině tehdy, když se budeme držet reality, nikoli mýtu.
Pokud už s jistotou víme o partnerově nevěře, sevře nás směs emocí: bolest,
hněv, zahanbení, odmítnutí, hořkost a pocit ztráty. K nejvíc frustrujícím okamžikům
při vyrovnávání se s nevěrou patří situace, kdy nevěrný partner odmítá komunikovat. Nechuť, či dokonce odpor k svěřování není tak záhadný, jak by se mohlo zdát.
Existuje pět základních důvodů, proč lidé nechtějí hovořit o svém poměru, když
dojde k jeho odhalení: víra v zákon utajování, touha zachovat si tvář, víra, že pro

partnera je lepší nevědět podrobnosti, touha vyhnout se emocionálním reakcím
a touha pokračovat v nevěře.
Devastující škodu může nevěra napáchat i na naší sebedůvěře a hrdosti. Většina
z nás bohužel mívá se sebevědomím problémy i za normálních okolností, takže
partnerova nevěra vytváří přirozeně živnou půdu k tomu, abychom se začali odsuzovat za všechno, v čem vidíme svoje nedostatky. Lidé se obvykle soustředí spíš na
svoje chyby než na své přednosti.
Přístup nevěrného partnera je vždy velmi podstatný pro to, zda a jak rychle
si podváděný partner zase dokáže věřit. Většina postižených se zoufale snaží dozvědět o nevěře co nejvíce podrobností. I když rozhovor automaticky nezaručí šťastný konec, upřímná komunikace hraje důležitou roli ve schopnosti dvojice vypořádat
se s těžkostmi a obnovit vzájemný vztah. Problémy se sebedůvěrou se netýkají
jen těch, kteří se dozvědí o partnerově nevěře. Potřebuje ji upevnit i ten, kdo se
nevěry dopustil. Pocity viny mívá někdy tak hluboké, že mu znemožňují setrvat
v manželství. Může se objevovat rozpolcenost v chování. Po odhalení nevěry i on
cítí nejistotu, zda ve vztahu zůstat nebo ne. I když se nerozhodne odejít, někdy
odmítá investovat energii do zlepšení vztahu. Pokud je nevěrná partnerka, někdy
se rozhodne zůstat z obavy, že by se sama finančně nezajistila. Může to vnímat
jako „menší ze dvou zel“.
Navzdory obecnému předpokladu mají muži silný hnízdící instinkt. Touží
mít domácí základnu, neláká je život o samotě. Většinou muži neodejdou z manželství, pokud nechtějí žít s jinou ženou. Podobně jako žena, která měla poměr
a zůstává ve vztahu z „pohodlnosti“, se může rozhodnout i muž. Ani jeden však
bohužel z takového manželství nedokáže udělat nic víc než praktickou základnu pro
každodenní život.
Důležité je soustředit se na osobní zotavení, bez ohledu na to, zda vztah
přežije či ne. Rozhodnutí setrvat nebo odejít ze vztahu je individuální záležitost,
která závisí na řadě faktorů, zahrnujících praktické důvody, tak i to, jestli lidé ve
vztahu zůstat chtějí. Někdy stále milují partnera (navzdory zlosti a poranění), oceňují,
co společně prožili, mají stejné cíle a někdy doufají, že se krize pro ně stane odrazovým můstkem k vytvoření lepšího vztahu, než měli předtím. Potencionálním
přínosem pro toho, kdo se vyrovnává s účinky nevěry, může být i přehodnocení
svého vnímání světa i sebe sama. Ti, kteří se toho zhostí, náhle zjistí, že se kvůli
své neblahé zkušenosti změnili, že se cítí dobře. Sice by si to nikdo z nás zrovna
nevybral jako způsob osobnostního rozvoje, ale rozhodně je tu možnost, že právě
k němu dojde.
Velmi inspirativním příkladem může být žena, která patří k nejslavnějším
Američankám. Eleanor Rooseveltová napsala o své těžko získané životní
perspektivě, kterou si vydobyla po životních zmatcích: „Někde v průběhu vývoje
zjistíme, kým opravdu jsme, a začneme dělat rozhodnutí, za která dokážeme nést
zodpovědnost. Rozhodujte se především sami za sebe, protože nežijete život nikoho jiného, dokonce ani život svého dítěte”. V pozadí tohoto veřejného prohlášení je
Eleanořino zjištění, že její manžel měl poměr s její nejlepší přítelkyní.
PhDr. Jiřina Hloušková, psychoterapeutka

Michaela Doleželová

Narodila se v roce 1986 v Pardubicích. Vystudovala Management užitého umění
a činoherní herectví na brněnské JAMU. Po absolvování nastoupila do Městského
divadla ve Zlíně, kde působila jako herečka od roku 2008 do roku 2012. Poté
odešla na volnou nohu a začala se věnovat nejen hraní, ale také dramaturgii, režii
a psaní divadelních her. Je spoluautorkou více než dvaceti divadelních her, z nichž
většinu tvoří komedie. Režijně spolupracuje s divadly nejen v České republice ale
i na Slovensku. V současné době je dramaturgyní činohry Moravského divadla
Olomouc.

Slovo režisérky

FOTO: Moravské divadlo Olomouc

Pojem komedie je v divadle občas vyslovován trochu
hanlivým tónem. V člověku to někdy dokáže vyvolat pocit,
že se jedná o žánr méněcenný jen proto, že divák
dostatečně nesmutní… A když nejsou slzy, tak to nemá
žádnou intelektuální hodnotu… A když je to o ničem, tak
proč to vlastně je… Jenže ono to svůj smysl má. Tedy
pro mě ano. Přála bych si, aby se lidé smáli, a pokud
v tomhle směru můžu pomoci, tak to velmi ráda udělám. Pobavit
a
zároveň nepodlézat laťku dobrého vkusu je úkol nesmírně
náročný a takřka každý režisér by vám potvrdil, že nazkoušet komedii není žádná
legrace. Vyžaduje to hereckou morálku, zručnost, správné načasování a spoustu
dalších důležitých disciplín, které do sebe musejí velmi citlivě zapadnout.
Jednou jsem byla ve Východočeském divadle v Pardubicích na nějaké komedii. Nepamatuji si, co to bylo za titul, ale zcela přesně si vybavuji upřímný
smích pána přede mnou. Ten člověk se evidentně královsky bavil a nutno říct, že
nejen on. Asi po dvaceti minutách se k němu nahnula nějaká cizí paní a řekla mu:
„Nesmějte se, jste v divadle!“
Vážení diváci, ze své pozice vás prosím o jediné: jestliže shledáte, že je něco
k smíchu, tak se smějte! Smějte se a užijte si zážitek z divadelní komedie!
A pokud by po vás někdo chtěl, ať to neděláte, tak ho nechte vyvést ze sálu!

Vladimír Kratina

Narodil se v roce 1952 v Praze. Vyučil se fotografem a poté nastoupil
na pražskou DAMU. Během studia hrál v ústeckém Činoherním studiu,
v zájezdovém divadle Dílna 24, v Ypsilonce nebo v Činoherním klubu,
kde ho můžete vidět dodnes. Za roli Michaela Jamese Flahertyho v inscenaci Hrdina západu byl nominovám na Cenu Thálie. Z filmové tvorby jmenujme např. Křehké vztahy, kde za postavu Tadeáše Falka získal dvě ceny na domácích festivalech.

Veronika Freimanová

Narodila se v roce 1955 v Praze, kde také absolvovala státní konzervatoř. Již
při studiích začala hostovat v Činoherním klubu, v současné době ji můžete
vidět například v Divadle Bez zábradlí. Jednou z nevýraznějších divadelních rolí,
kterou ztvárnila na Letních shakespearovských slavnostech, byla Lady Macbeth.
V televizi se začala objevovat už jako dítě, hrála v několika pohádkách a do
diváckého povědomí se dostala díky roli učitelky Hanky ve slavné komedii Sněženky a machři. Z filmové tvorby dále jmenujme např. Půl domu bez ženicha, Snowboarďáky nebo seriál Vyprávěj.

Jana Bernášková

Narodila se roku 1981 v Krnově. Ve znamení ryb. Vystudovala Janáčkovu
konzervatoř v Ostravě a už v šestnácti letech dostala první roli v Divadle Petra
Bezruče. O rok později získala stipendium a pak stálé angažmá v Národním
divadle moravskoslezském. Po odchodu do Prahy získala první divadelní roli
v Divadle na Vinohradech . V současné době ji můžete vidět např. v Divadle Palace
nebo v Divadle Kalich. Diváci ji mohou vidět v seriálu Vyprávěj, Horákovi, Ulice
nebo Mazalové či nově v pohádce Čertoviny.

Kateřina Lojdová

Narodila se v roce 1977 v Praze. Vystudovala Pražskou konzervatoř. Její divadelní začátky jsou spojeny s divadlem v Mladé Boleslavi, již při škole hostovala
v Národním divadle. Léta spolupracovala s Divadlem Viola nebo s Divadlem ABC,
kde byla v angažmá a kde ji můžete vidět dodnes. V současné době je na volné
noze a spolupracuje s Činoherním klubem, divadelní společností Háta nebo s
Divadlem A. Dvořáka v Příbrami, kde hraje ve slavné Válce Roseových. Za roli
Pegeen v inscenaci Hrdina západu byla nominována na Cenu Alfréda Radoka. Za
stejnou roli se dostala také do širší nominace na Thálii. Příležitostně točí televizní
seriály a hojně se věnuje dabingu.

Luděk Nešleha

Narodil se v roce 1945 v Praze. V roce 1967 absolvoval pražskou DAMU.
Už během studií byl u vzniku Divadla Za branou, kde hrál v Kočce na kolejích
a v Maškarách z Ostende. Poté působil v oblastních divadlech, například v Divadle Vítězného února v Hradci Králové, v Divadle A. Dvořáka v Příbrami nebo
v Městském divadle v Kolíně. Před odchodem do důchodu byl 14 let členem
pražského Divadla Pod Palmovkou. Mohli jste ho vidět například ve filmech
Každý mladý muž, Po stopách krve nebo Profesoři za školou.

Francouzská komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí sebevraha. Když se setká nekompromisní
nájemný vrah s nesmělým ztroskotancem, který se snaží
spáchat sebevraždu, může to na první pohled vypadat
jako snadná práce. Opak je však pravdou... Precizně
připravenou akci mu začne narušovat dotěrný soused
z vedlejšího hotelového pokoje François Pignon.
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Miroslav Vladyka, Filip Blažek, Zdeněk Rohlíček, Michal Slaný,
Alžbeta Stanková a Milan Šimáček

Chvála bláznovství:

Chvála bláznovství je příběhem dvou přátel
Ellinga a Kjella Bjarna, jež spolu sdíleli pokoj
v ústavu pro duševně choré a kteří stojí před velkou
výzvou – začít společný život mimo stěny léčebny. Divák se stává svědkem jejich střetávání se
s každodenní realitou, která je pro oba přátele
komplikovaná a přináší řadu velmi humorných
situací, zároveň však pod odlehčeným tónem dobře
rozumí osamocenosti hrdinů, jejich strachu z lidí
i touze po lásce a přátelství.
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Martin Hofmann, Filip Blažek, Michal Slaný, Lenka
Zahradnická a Šárka Opršálová

Perfect days

Romantická, svižná komedie, která netradičním způsobem ironizuje (anti)feministická klišé. Hra Perfect days je
vtipným důkazem toho, že život pro nás vždy chystá něco
úplně jiného, než si plánujeme.
Režie: Petr Kracik
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Jan Hofman, Dana Syslová/Eva
Lecchiová, Petra Jungmanová a Vilém Udatný
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