Jiří Suchý
VZPOMÍNÁNÍ

Kniha Vzpomínání je souborným vydáním tří starších textů Jiřího Suchého: Od Reduty k Semaforu, Tak nějak to bylo a Inventura; popisují období od roku 1954, kdy se Jiří Suchý vrátil z vojny, až do roku 1989, kdy se ujal vedení a řízení divadla Semafor. Dalších dvacet let tohoto divadla je zmapováno v rozhovoru Karla Hvížďaly s Jiřím Suchým Divadlo stále miluju, obsaženém v knize Fenomén Jiří Suchý.
Ve Vzpomínání Jiřího Suchého nalezne čtenář také větu: „V okamžiku, kdy si člověk uvědomí, že pohroma je tu od toho, aby byl otužilejší, pak se mu každá nepřízeň osudu změní v dobrodiní.“ To je heslo principála Suchého, s nímž překonal všechny nástrahy, a proto jeho divadlo existuje již více než padesát let.
OBSAH:
Nedáme se otrávit (Karel Hvížďala) * Od Reduty k Semaforu (...1959) * Tak nějak to bylo (1959-1969) * Inventura (1969-1989) * Výběrový přehled tvorby Jiřího Suchého (Lukáš Berný) * Jmenný rejstřík


Karel Hvížďala
FENOMÉN JIŘÍ SUCHÝ
Dva rozhovory z let 1990 a 2010

Kniha obsahuje dva rozhovory, které Karel Hvížďala s Jiřím Suchým vedli s odstupem dvaceti let: Povídání je z roku 1990 a Divadlo stále miluju z roku 2010. Je to v Čechách a na Moravě poprvé, co se z autora písňových textů a herce v tingltanglu, jak se s odstupem času ukazuje, stal největší český básník druhé poloviny 20. století. A je to také poprvé, kdy nějaké autorské divadlo vydrželo více než padesát let a kdy jeho zakladatel ještě v osmdesáti vystupuje skoro denně na jevišti.
OBSAH:
Fenomén Jiří Suchý (Předmluva Karla Hvížďaly) * POVÍDÁNÍ (Rozhovor z roku 1990) * DIVADLO STÁLE MILUJU (Rozhovor z roku 2010) * Měl jsem štěstí (Doslov Přemysla Ruta) * Výběrový přehled tvorby Jiřího Suchého (Lukáš Berný) * Výběrová bibliografie K. H. * Poděkování * Jmenný rejstřík


BONUS 2011 Jitky Molavcové & Jiřího Suchého (CD)

OBSAH:
1. Úvod * 2. Ezop a brabenec * 3. Fuga z písně Dotýkat se hvězd * 4. Side by Side * 5. Mezinárodní směs: Funiculì, Funiculà; Políčko pole; Alouette; Waltzing Matilda; Jan Yerevan; It´s a Long Way to Tipperary * 6. Život je jen náhoda * 7. Basin Street Blues * 8. Sweet Georgia Brown * 9. Lesní svatební * 10. Maličká Pepička / Ain´t She Sweet * 11. Operní árie na motiv písně Klementajn * 12. Óda na radost

Účinkují Jitka Molavcová a Jiří Suchý.
Natočeno 23. června 2010 ve studiu JÁMOR v Praze 6.
Hudební a zvuková režie Ondřej Ježek.

