ROZHOVOR S HERCEM ZDEŇKEM LAMBOREM
navíc tady nebylo úplně moc mladých chlapů,
když jsem končil školu, a proto to byla logická
volba. Navíc sem nastupoval Dodo Gombár do
pozice uměleckého šéfa a znal jsem některé
jeho režie, které se mi moc líbily.
Jak na Vás působí zlínské publikum? Smějí
se například spíše prvoplánovým vtipům nebo
na ně platí inteligentní humor?
Zlínské publikum je strašně široké. Struktura
publika je opravdu velmi různorodá. Je to
dáno samozřejmě tím, že ten region je
relativně velký a proto i dramaturgický plán
divadla je široký. Od konverzačních komedií,
muzikálů, po náročnější věci a opravdu se to
úplně zobecnit nedá. Je prostě určitá skupina
lidí, která je logicky menší, kterou zajímají
náročnější tituly. A potom je větší skupina lidí,
která spíš preferuje komedie a muzikály.
Jakožto studentkám gymnázia nám nedá se
nezeptat… Jak se cítíte, máte-li hrát
studentům, kteří přišli na „povinné
představení“?
Strašně záleží samozřejmě na tom, jaká je to
škola a taky záleží na tom, jaký je to titul.
Někdy se určitému typu školy nedává úplně
adekvátní titul, ale nemám to vůbec nastavené
tak, že bych si to dopředu zjišťoval a měl
nějaký pocit nervozity. Já jsem zažil sám z
opačné pozice často, že jsem byl s nějakou
školou v divadle a někdy to bylo lepší, někdy
to bylo horší. Strašně záleží na okolnostech.

Zdeněk Lambor je sympatický herec, který
působí v Městském divadle Zlín od roku
2006. Na svém kontě má čtyřicet rolí a již
brzy se představí v jedné z hlavních rolí
v připravované inscenaci Ďáblice. Když
zrovna nehraje divadlo, rád si vychutná
kačenku se zelím. Jeho oblíbené zvíře je
surikata.
Pocházíte ze Zlína, byl jste tedy už během
studií na JAMU rozhodnutý, že chcete
pracovat v Zlíně nebo Vás lákala jiná
divadla?
V podstatě jsem byl rozhodnutý od začátku.
Jako kluk jsem chodil sem do Zlína do divadla
se dívat a vlastně když jsem byl na JAMU tak
už jsem měl v Otrokovicích rodinu. Měl jsem
manželku, dítě, takže jsem měl zázemí, kam
jsem se chtěl vrátit. Navíc jsem ten soubor od
dětství znal a měl jsem ho rád. Měl jsem rád
jednotlivé herce, věci, které se tady hrály, a

Co si myslíte o naší generaci? Chodí do
divadla?
Já si myslím, že ta vaše generace není až tak
odlišná od generací jiných. Nemám pocit, že
by tam byl nějaký výrazný rozdíl. Myslím si,
že zvlášť třeba vy, jako „gympláci“, jste
daleko víc zvyklí chodit do divadla, nebo vás
to asi daleko víc zajímá, než třeba některé jiné
školy a obory. Co si myslím o vaší generaci?
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(smích) Že já se jí začínám trošku věkově
vzdalovat. Začal jsem to sledovat zvlášť na
tom, když točím se studenty UTB. V poslední
době si začínám všímat toho, že oni mají jiný
slovník než já. Takže jsem si začal
uvědomovat, že začínám asi stárnout, takže se
té vaší generaci trošku vzdaluju, nicméně
pomalu mi tam dorůstá dcera, takže za několik
let to budu asi vnímat intenzivněji zase jako z
toho rodičovského pohledu.

Během svého působení jste měl možnost si
zahrát ve dvou, respektive třech hrách
Williama
Shakespeara?
Jaký
máte
k Shakespearovi vztah? Hraje se Vám dobře?
Shakespeare se mi nejenom hraje dobře, ale
paradoxně se mi i strašně dobře učí. Málokdy
mám při práci na Shakespearovi potřebu sedět
a učit se ten text. Většinou si ho čtu a vlastně
tam časem to v té hlavě zůstane. K
Shakespearovi mám vztah velmi dlouhý a
krásný. Ve čtvrtém ročníku na JAMU jsme
dělali
Večer
tříkrálový,
což
byla
nezapomenutelná inscenace, kterou jsem měl
strašně moc rád a zároveň se velice těším, až
ji tady bude zkoušet Kuba Novota příští
sezónu. Potom jsem hrál v Králi Learovi a
samozřejmě už vzpomínané Souborné dílo
Williama Shakespeara ve 120 minutách, ale to
úplně Shakespeare není. Z té poslední doby
jsem měl strašně moc rád Sen noci
svatojánské, protože to bylo podle mě
mimořádně nádherné a i kvalitní představení.

Pro chod divadla jsou velmi důležité dobré
vztahy mezi herci. Jaká je mezi Vámi
atmosféra?
Neberte to jako dramatickou pauzu. (smích,
vyklepává si tabák z dýmky) Já si myslím, že
vztahy v souboru ve Zlíně jsou mimořádně
dobré. Určitě jsou i jiná divadla, kde si herci
natolik rozumí a jsou parta, ale myslím si, že
tady je to opravdu výjimečné. Nedokážu to
úplně přesně posoudit z hlediska té ženské
části, ale musím říct, že tady v souboru
opravdu nemám s nikým problém. Naopak
tady mám několik celoživotních přátel, kteří
mi zůstanou navždycky, i kdybychom nebyli v
jednom divadle.

Hrajete radši „klaďase“ nebo „záporáky“?
Asi jste si všimly, že v poslední době hraju
takřka samé záporné postavy, až na výjimky a
vůbec mi to nevadí. Já ty záporáky mám rád,
vlastně jsem s nimi na divadle začínal a obecně
se ví, že záporné postavy se hrají jednodušeji.
Nicméně, začínám cítit takový malý deficit
nějakého charakteru kladnějšího, takže nevím,
kdy si něco takového zahraju.

Máte někoho, s kým nejradši spolupracujete,
nebo hrajete?
Ptáte se čistě herecky, nebo z hlediska
přátelství? Protože to spolu totiž úplně
nesouvisí. Můžou být lidé, dva herci, výborní
přátelé a nemusí se jim spolu úplně dokonale
hrát. A pak s někým se vám třeba dobře hraje,
i když nejste nejlepší kamarádi. Já to v téhle
fázi mám tak, že nejbližší přátelé jsou v té
mojí generaci, se kterými se mi zároveň se
všemi výborně hraje. Když vzpomenu
Radovana Krále, Pavla Vacka... Teď abych
někoho nevynechal že? (smích) Ale kromě
toho se strašně těším na to, až si zahraju s
našimi novými kolegy Tomášem Davidem a
Tomášem Červinkem. A vlastně v blízké době
budeme zkoušet v režii Martina Františáka ve
Studiu Z Ďáblici, kde se potkáme s Hankou
Briešťanskou a s Tomášem Červinkem a moc
se na to těším.

Herci často při rozhovorech říkají, že na ně
postavy, které hrají, mají obrovský vliv i
v civilu. Jak moc se Vy ztotožňujete se svými
postavami?
Nemám s tím nějaký hluboký problém, ale jsou
typy postav, ze kterých člověk vystupuje déle.
Po představení nemůže jít hned domů a jít spát,
protože to úplně nejde. Asi nejvíc jsem to měl
v představení Merlin, kde jsem hrál sira
Mordreda, který zavraždil vlastní matku a
nějaké další lidi. Ten Mordred byl hlavně ve
druhé polovině představení a ty největší
šílenosti se děly právě v druhé půlce. Když
jsme čtyři dny zkoušeli druhou půlku, tak jsem
opravdu přišel za Dodo Gombárem, který to
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Dokážete se během představení rozbrečet?
Existuje na to nějaká technika nebo je to v
tom, jak postavu prožíváte?
Určitě jsou techniky, jak se dá rozplakat. Já
jsem třeba zažil na JAMU nějakou
předváděčku, kdy jedna moje kolegyně
z ročníku měla monolog a ve vynikajícím
momentu jí stekla obrovská slza a mělo to
úplně dokonalý timing. Když jsem za ní přišel
a ptal jsem se, jak to dokázala, řekla mi, že to
je jednoduché. Že se celou dobu dívá do toho
reflektoru, který na ní svítí a v tu chvíli, kdy
potřebuje, aby ta slza stekla, tak mrkne.
(smích) A to je jedna možnost a pak je ta
druhá, že člověku opravdu slzy vyhrknou,
protože ta emoce je tak silná. Já teda nejsem
typ herce, který by to uměl na povel. Určitě to
vždycky dělám přes emoci.

režíroval, a poprosil jsem ho, abychom se
vrátili na chvilku k té první půlce, že mě ty
emoce tak osobně týraly, že už mi nebylo
dobře jako člověku. Natolik to prostoupilo do
mě, že jsem si od těch vražd a různých zel a
násilí potřeboval odpočinout.
Chodí za Vámi studenti, kteří by rádi dostali
na DAMU/JAMU? Můžete jim vůbec nějak
pomoct s přípravou nebo to spíš podle Vás
v člověku „musí být“?
Chodí za mnou studenti. Letos jsem
připravoval dva, v loni jednoho. Já to trošku
beru jako takovou splátku svého osobního
dluhu, protože mě taky připravoval jeden herec
a připravil mě moc dobře. Snažím se na to
navázat a připravovat své svěřence stejným
způsobem. Je to hodně o tom, že ten, kdo
připravuje toho člověka, musí vyjít z něj,
protože o něj tam jde především. Nejde o to,
abych ho nějak extra dobře zrežíroval, protože
na to stejně na těch přijímačkách přijdou.
Přijímačky mají dvě základní části; jedna jsou
připravené texty, kdy já můžu tomu člověku
pomoct a můžu ho trošičku otevřít. A pak je
improvizační část, kdy už mu můžu tak
maximálně říct, o čem to tak může být. Ale
myslím, že ta příprava má smysl.

Zeptala bych se k představení Souborné dílo
Williama Shakespeara ve 120 minutách,
v tomto představení je velmi důležitý kontakt s
publikem. Jaká nejzajímavější věc se Vám
v rámci práce s diváky stala?
Asi nejneočekávanější věc bylo to, když jsme
si vybrali dívku z diváků, která pak přišla na
jeviště, že nám zahraje Ofélii a já jsem začal
něco povídat a naklonil se ke mně Pavel Vacek
a řekl mi: „Slečna mi právě řekla Ja ne
ponimaju“. Opravdu se nám podařilo vybrat si
v hledišti Rusku, která česky uměla opravdu
velmi málo, takže jsme tu scénu aktivní
s diváky museli hrát polo-rusky, polo-anglicky,
polo-česky. Tam mi opravdu zatrnulo a
chvilku jsem přemýšlel, co jsem schopen říct
rusky a moc toho nebylo.

Hrál jste i v několika studentských filmech.
Jak vnímáte spolupráci se studenty UTB?
Jak jste se k této práci dostal?
Dostal jsem se k tomu tak, že studenti z UTB
si mě našli. Je to logická cesta, že studenti ze
zlínské vysoké filmové školy hledají herce ve
Zlíně, a jestli si mě našli podle fotek nebo
podle čeho, to přesně nevím. V tom
počátečním období jsem se před kamerou
necítil dobře a jistě, protože hraní na kameru je
trošku jiné než divadelní herectví a ty
zkušenosti jsou, musím říct, k nezaplacení.

TEXT: Nikola Jurčáková a Jana Šťastná Č2.B
FOTO: www.divadlozlin.cz

Hrál jste i ve filmech s profesionální
produkcí?
Hrál jsem v Četnických humoreskách ještě na
JAMU menší roličku a teď jsem točil
v Ostravě jeden díl takových soudních případů.
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