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„Charlie Chaplin” na scénû.

Tato, mÛÏeme fiíct komplikovaná 
osobnost, pfiitahovala zájem spisova-
telÛ, filmov˘ch kritikÛ i scénáristÛ nû-
kolika generací. Pouhá slova mohou
popsat dûj, prostfiedí, citovat dialogy,
ale city a my‰lenky, které Chaplin vy-
jadfiuje gestem, pohybem oboãí nebo
jin˘m náznakem je nesdûliteln˘. Jeho
filmy je tfieba vidût. Jistû znáte nádvo-
fií, kter˘m se pfiichází k muzikálové
scénû divadla na Lidické. Tak právû
tam je instalován panel, na kterém bû-
Ïí úryvky z Chaplinov˘ch filmÛ.
Divák je naladûn hned pfii pfiíchodu,
následuje pohled na oponu „polepe-
nou” dobov˘mi plakáty, zvoucími na
Chaplinovy filmy. To opravdu stálo za
snímek, jak mnoho náv‰tûvníkÛ uãini-
lo. Také cel˘ dûj je prokládán filmo-
v˘mi ukázkami, ãasto paralelnû s akcí
herce na jevi‰ti.

Mal˘ Charlie vyrÛstal s bratrem
Sydnym v chudinské lond˘nské ãtvrti.
Od ‰esti let vystupoval na pantomi-
mické scénû, kde zpívala i jeho matka.
Mûla mimofiádn˘ napodobovací talent
a to uãila i svého syna. Mr‰tnosti,
pruÏn˘m pohybÛm a akrobatick˘m
skokÛm s pády se nauãil u Freda
Karna, majitele pantomimické spoleã-
nosti. Ve sv˘ch dvaceti letech, s

nevaln˘m platem, zde
uÏ nevidûl Ïádnou karieru
a tak odjíÏdí v roce 1913
do Ameriky k filmu.
Spolupracuje s Mackem
Sennettem, ale ani to ne-
byla ideální spolupráce.
Charlie je individualista,
kter˘ se snaÏí o odli‰n˘
hereck˘ projev a chce
hrát jako sólista. Tehdy
vzniká jeho postava ãlo-
víãka v plandav˘ch kal-
hotách, se‰lapan˘ch velk˘ch botách,
ale s bufiinkou a hÛlãiãkou. Právû
v kontrastu mezi tuláck˘m zevnûj-
‰kem a snahou o eleganci a man˘ry
dandyho tkví tajemství Chaplinovy
komiky. Po roce pfiechází Chaplin ke
spoleãnosti Essanay, hlavnû kvÛli pe-
nûzÛm, zamûstnává bratra Sydnyho
a zaãínají dobré ãasy. Nespokojen˘
Chaplin usiluje o vlastní studio, kde
by byl autorem, reÏisérem i hercem.
Dlouho se bránil zvukovému filmu,
ke kterému ho pfiemlouval jeho bratr.
Chaplin byl zvykl˘ hrát pfied kame-
rou stojící napevno, hrál cel˘m tûlem
a nepotfieboval detaily tváfie.
Nakonec uznal, Ïe „Kdo nûmé dnes
sly‰í, kdyÏ film hfimí” (z písnû) je 

opodstatnûné. Mezníkem v jeho tvor-
bû je film KID, nebojuje jen za sebe
v nepfiátelském okolí, ale také za svû-
fienou bytost. Karieru dûtské hvûzdy
zde zahájil ‰estilet˘ Jackie Coogan.
To byl rok 1921, velk˘ úspûch zazna-
menalo Zlaté opojení a dal‰ích 90 fil-
mÛ má na svém kontû tento herec za
neuvûfiiteln˘ch 75 let. Znechucen 
napodobováním skonãil s postavou
tuláka, s nástupem Hitlera natáãí film
Diktátor a angaÏuje se politicky. Se
svou ãtvrtou Ïenou Oonou se uchylu-
je do ·v˘carska, mají spolu osm dûtí
a do Hollywoodu se podívá aÏ v roce
1972, aby pfievzal Oskara za celoÏi-
votní dílo. Celou tuto dobu sleduje-
me bûhem pfiedstavení, provázeni

celkem tfiemi pfiedstaviteli hlavní po-
stavy. ·estiletého Charlieho hraje
Rostislav Jatel nebo Erik Seìa.
Stfiední léta ztvárnil Daniel Ryme‰
a Marco Salvadori a Chaplina senio-
ra Jan Mazák a Tomá‰ Sagher.
I v dal‰ích rolích (v‰echny jsou alter-
nované) uvidíme vynikající v˘kony
hercÛ jako Luká‰e Janotu, Stano
Slováka, Lucii Bergerovou, Markétu
Sedláãkovou a dal‰í.

Hru pfieloÏil a reÏíruje Stanislav
Mo‰a, kost˘my Andrea Kuãerová,
scéna Ch. Weyers, hudba Martin
Procházka a Tomá‰ Kúfhaber.

Charlie Chaplin zemfiel rok po pfie-
vzetí Oskara v roce 1973.
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Nesmrteln˘ Charlie Spencer Chaplin
Na brnûnské scénû Mûstského divadla mÛÏeme

opût vidût evropskou premiéru! Îivotopisn˘ muzikál
o postavû z poãátkÛ filmu, Charlie Chaplinovi.
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