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Na počátku 20. století ve
starodávné pařížské zoologické zahradě pozoroval
Rainer Maria Rilke uvězněnou šelmu. Obraz mříží, za
nimiž černý pardál otupěle
obkružoval stísněný prostor
své klece, inspiroval Rilka
k napsání jeho nejslavnější
rané básně – Pardála. „Jen
občas závoj, co zřítelnici
halí, / tiše se odkryje – / pak
obraz vnikne dovnitř, / projde tichem těla a v srdci zahyne.“ O mnoho let později
se renomovaný rakouský
současný dramatik Felix Mitterer k této básni vrátil
a vyložil ji jako metaforu
starého muže, který bojuje
se ztrátou paměti. Nebyl by
to ale Felix Mitterer, kdyby svou hru o boji s tělem
nezaobalil do napínavého
detektivního kabátu s komediálními prvky. Hned
na počátku hry se Marion
vrací z manželova pohřbu
a u toho srazí autem starého muže, kterého pak prosí,
aby nevolal policii, protože už nemá řidičák. Citové
rozpoložení postav je tra-
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gické, ale situace, v níž se
ocitají, veskrze komediální.
Dvojakost žánru a rafinovaná struktura, v níž si žádná
z postav (natož divák) nemůže být jistá, jaký vztah je
vlastně pojí, je dokonalou
ukázkou zralého Mittererova umění. A stejně tak intepretace našeho dvorního
režiséra Ladislava Smočka
je esencí jeho režijní práce, která vždy a za každých
okolností ctí autora a herce.
Ostatně tuto vycizelovanou
dramatickou perlu Mitterer
napsal přímo na tělo slavnému rakouskému herci Fritzi
Muliarovi k jeho sedmdesátiletému výročí působení
u divadla. Je proto primárně zamýšlena jako holt hereckému umění – Mitterer
a potažmo Smoček neokázale, ale efektně vytváří
různorodé situace, v nichž
je možné rozehrát všechny
valéry charakterního herectví. Ideální materiál pro
Divadlo Ungelt. A ideální
materiál pro herce kalibru
Jany Štěpánkové a Františka
Němce…

ÚVOD

Vážení diváci,
čtvrté číslo Zákulisníku potěší hlavně ty z Vás, kteří už viděli anebo se k nám chystají na
tragikomedii s Janou Štěpánkovou, Františkem Němcem
a Ondrou Novákem Pardál.
Herečku Janu Štěpánkovou
a režiséra Ladislava Smočka
pro Vás vyzpovídal umělecký
šéf Pavel Ondruch. Fotoreportáž připomene premiéru této
hry. Doporučíme Vám návštěvu jímavé Skořápky, pozveme Vás na letošní Letní scénu
a připomeneme Vám i mé rozhlasové Rozpravy s Ivou Janžurovou. S představením hry
Miss Dietrich lituje vyjedeme
na zájezd tentokrát do Teplic…

A abych nezapomněl, Zákulisník představí dalšího člena
Klubu přátel Divadla Ungelt
Vladimíra Berana a naši garderobiérku Silvii Janákovou.
Srdečně Vás zdravím a přeji Vám pěkné počtení!

Milan Hein
zakladatel, ředitel
a majitel Divadla Ungelt
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ROZHOVOR O HERECTVÍ
S

JANOU ŠTĚPÁNKOVOU

Jana Štěpánková (1934) pochází z rodiny divadelníků, v jejímž čele byl slavný český herec
Zdeněk Štěpánek. Po absolvování herectví na DAMU působila v Pardubicích, posléze v libeňském divadle S. K. Neumanna (dnešní Divadlo pod Palmovkou) a nakonec usídlila na celých
28 let v Divadle na Vinohradech. Od roku 2000 je na volné noze. Do Ungeltu poprvé vstoupila
v roce 2009 jako z domova důchodců utíkající Claude ve veleúspěšné komedii Na útěku. Na
její další titul si diváci museli počkat dalších 8 let – v prosinci loňského roku spolu s Františkem
Němcem a Ondřejem Novákem excelovala v rakouské současné hře Felixe Mitterera Pardál.

Když jste po absolutoriu
na DAMU přijala angažmá
v pardubickém divadle…
Přijala? V tom strašném roce jsme
dostávali umístěnky. A já jsem byla
umístěná jinam.

Kam?
To raději neřeknu… Shlédla jsem
tam několik představení a pak
se jich zeptala, kde budu bydlet.
A oni mi to ukázali… Točila jsem
tehdy film Ještě svatba nebyla…
a potkávala se tam s takovými hereckými mazáky jako byl Jaroslav
Marvan, Robert Vrchota nebo Gustav Nezval. A právě jim jsem řekla, že tam nechci. Nevěděla jsem,
co mám dělat. Poradili mi, ať napíšu jinam. Vůbec jsem netušila, že
se to může. Začali pak přemýšlet,
kde je dobrý ředitel nebo režisér.
Navrhli nejdřív Olomouc. Pro mě
byla daleko. Navrhli tedy Plzeň
a hned poté Pardubice.

Tehdy v pardubickém
divadle řediteloval Karel
Novák…
…který po nějaké době odešel
a vystřídal ho – právě z Olomouce – Karel Jernek. To byla neuvěřitelná klika. On a další kolegové
z Pardubic mě opravdu formovali.

Nebyla jste už trochu
„zformovaná“ z DAMU?
Když jsem na DAMU nastoupila,
měla jsem za sebou měsíc konzervatoře, kterou pak zrušili a pozvali
nás na měsíc na zámek Protivín.
Tam nám dali úplné středoškolské
vzdělání. Od ministra kultury jsme
dostali povolení, že můžeme studovat na vysoké škole bez maturity. Ale nebyla to vůbec legrace,
protože mně bylo 15 let a měla
jsem najednou spolužáky, kterým
bylo i 25. To je příliš velký gene-

rační rozdíl… Na školu nerada
vzpomínám.

Ale dala Vám aspoň
základy hereckého
řemesla?
Něco ano. Ale neměla jsem tam
na růžích ustláno. V prvním ročníku mě například učily Božena
Půlpánová s Evou Vrchlickou a ty
neměly rády otce… Nechci to
tady ventilovat, ostatně: kdo chce,
může si o tom někde něco přečíst. Ve druhém ročníku jsem tedy
přešla k Miloši Nedbalovi. Všichni
kluci ho zbožňovali, říkali mu „táta
Nedbal“, ale my jsme si nerozuměli. Nebyla jsem schopná s ním
spolupracovat, protože jsem cítila,
jak mi dává najevo, že jsem úplně blbá. Jednou mi dokonce řekl,
že nade mnou láme hůl a že mě
vyhodí... Nakonec to dopadlo tak,
že si Otomar Krejča házel mincí
s Radovanem Lukavským o to, kdo
si mě vezme do dalšího ročníku.
Padlo to na Krejču.

Nemělo vliv na Vaše
sebevědomí, že nad Vámi
pan Nedbal zlomil hůl?
Je to divné, ale ne. Asi jsem byla
mladá a blbá.

sedá do autobusu a jede někam
do tramtárie, pak čeká až se složí kulisy a pak konečně hraje, pak
zas čeká až se složí a naloží kulisy
a jede domů, aby to ráno začalo
nanovo… Těžko jsem si zvykala
na takový rytmus práce. Ale měli
jsme skvělý repertoár: Shakespeare, Musset, Wilde, Anouilh… A já
rostla díky těm skvělým titulům
a díky všem těm skvělým kolegům. Měla jsem velké štěstí na režiséry. Stačilo jen poslouchat jejich
připomínky a učit se.

divadle se hrály hry jako Boženka přijede, což byl traktor, Šeřík
v hlavni nebo Parta brusiče Karhana a my jsme přijeli s francouzskou současnou hrou… Nevím,
jestli na nás svítily nějaké hvězdy
nebo to prostě bylo ve vzduchu,
ale byla to úžasná divadelní éra.

Snad nejslavnější
pardubický dramaturgický
objev byl Anouilhův
Skřivánek, v němž jste
titulní roli hrála Vy…

Chtělo se Vám tak úžasnou
éru opustit?

Skřivánek v režii Karla Jerneka
byla československá premiéra. Byl
to tehdy obrovský úspěch. Tak obrovský, že si nás pozvalo Karlínské
divadlo, kde jsme to hráli čtyřikrát
před úplně plným hledištěm. Do
největšího divadle v Praze přijede
oblastní divadlo a má čtyřikrát po
sobě vyprodáno! To bylo něco!
I když nebylo divu – v Národním

Ale po zhruba pěti letech
jste odešla.
Přijel se na nás podívat Václav
Lohniský a koupil mě.

Ano. Už jsem si říkala, že to je
tak akorát. Hrála jsem tam všechno a potřebovala jsem už změnu. Kvůli svému mládí jsem totiž
musela hrát všechny strašné dívčí
role – pronásledovaly mě Haničky, Verunky, Dorotky… Dorotku ve
Strakonickém dudákovi jsem hrála
na DAMU v absolventském představení a pak jsem přijela do Pardubic a hrála ji znovu.

V libeňském divadle S. K.

Jana Štěpánková a Ondřej Novák v Pardálovi.

Takže jste neměla chuť ze
školy odejít či dokonce
divadlo nechat být?
Vůbec. To mě nikdy ani nenapadlo.

Jaký byl pak vstup
do stálého angažmá
v Pardubicích?
Do školy člověk sice chodí na
přednášky, ale nikdo mu neřekne,
že se jezdí na zájezdy a že je smrtelně unavený, protože dopoledne
zkouší, pak má hodinu volno, pak
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Jana Štěpánková a František Němec v Pardálovi.

Neumanna jste začala také
hned hrát velké role?
V podstatě ano. Václav Lohniský
mě vzal za Naďu Gajerovou, která odešla do Národního divadla.
Začala jsem záskokem v Millerově
Pohledu z mostu. A pak to už šlo
samospádem.

To jste měla opravdu štěstí.
Asi jsem se osvědčila. A dostávala jsem jednu krásnější roli vedle
druhé. A měla jsem velké štěstí na
režiséry.

A stalo se Vám, že jste
se s nějakým režisérem
nepohodla?
Ano a vždycky jsem to velmi špatně snášela. V takových chvílích
absolutního nepochopení herec
vidí, jak je bezmocný.

Opravdu je herec tak
bezmocný?
Je. Pamatuji si, že jsem viděla nějakou ruskou hru v Národním divadle. Hrál tam jeden velký herec
vedle druhého a stejně: něco tak
hrozného jsem v životě neviděla.
Když režisér nevytvoří situace, tak
se v tom herec jenom plácá. Dělá
sice, co umí, ale to nikdy nestačí.
To je na herecké profesi to nejhorší.

Dnes už jste ale v jiné
pozici než tehdy.
Dneska už můžu říct: tohle dělat
nechci a na shledanou. Ale ve
chvíli, kdy je člověk v úvazku, kdy
je zaměstnanec, tak si to prostě
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nemůže dovolit. Nebo já si aspoň
myslím, že nemůže. A tak mu nezbývá nic jiného, než se každou
reprízou „prostydět“.

Proto také tak dlouze
zvažujete, zda roli přijmete
či ne. Než se nám podařilo
najít Pardála, odmítla jste
řadu textů.
Četla jsem hodně her, ale žádná
mě neoslovila. A člověk má dělat divadlo jen, když má co sdělit.
Když jenom existuje, tak to nemá
cenu. Nedovedu si představit, že
bych něco jen splňovala a neměla
k tomu žádný vztah.

A co tedy chcete divadlem
sdělovat?
To mi musí říct ta hra. A žádná
z těch, které jsem četla mi to neřekla.

Po odchodu z Divadla na
Vinohradech jste dlouho
nehrála…
Deset let. Dostávala jsem nějaké
divadelní nabídky, ale vždycky
jsem se zeptala, kdo v tom bude
hrát a kdo to režíruje. Řekli mi to
a já pak řekla: „ne“.

Divadlo Vám nechybělo?
Chybělo, ale právě proto jsem
ho nechtěla hrát za každou cenu.
Měla jsem kdysi kolegyni, která
byla ochotná hrát i almaru, jenom
aby byla na jevišti. Taková já určitě nejsem. Navíc během těch let
jsem alespoň točila.

V současné době něco
natáčíte?
Loni jsem dotočila Doktora Martina a teď nedělám nic.

A chcete?
Nedělám seriály, kde se musí natočit strašně moc scén za jeden
den. To by bylo jako ve fabrice.
Myslím, že by to měli dělat lidi,
kteří jsou už profesně zdatní a ne
ti, kteří se to teprve učí. Na takových seriálech se mladý herec nic
nenaučí. Naučí se jedině tím, že
bude na něčem opravdu pracovat, čímž myslím na divadle, v nějaké inscenaci.

Může seriál herce „zkazit“?
Může. A je hodně herců, kteří jsou
nešťastní, že o ně už není po nějakém seriálu zájem. Buď nejsou
dobří anebo dobří byli, ale ten
seriál je zkazil. Já vím, že se to
vyplatí nejen finančně, ale i z hlediska popularity. Ale je to strašně
krátkodeché. Například Taková
normální rodinka se zkoušela. Jako
na divadle. Dostali jsme od Fan
Vavřincové syžet a během zkoušení ho rozpracovávali. A je to na
tom vidět.

Jak hodnotíte svou
filmografii?
Filmy já moc nemám.

A je Vám to líto?
Ani nevím.

Váš „povinohradský“
divadelní půst přerušil

Ungelt a Milan Hein s hrou
Na útěku.
Po přečtení Útěku jsem ani vteřinku nepochybovala. Hned jsem hře
porozuměla. Všemu v ní. Milan
měl tehdy nějaké pochybnosti, ale
já mu řekla, že si jsem jistá. Po těch
vyprahlých letech jsem najednou
pro něco hořela. Všechno to čekání jsem pak při zkoušení a hraní
zúročila.

Hned po úspěšné premiéře
Útěku se pro Vás začal
hledat nový titul a dlouho
se nenacházel. Proč
nakonec vyhrál Pardál?
Řeknu to upřímně. Už mi to bylo
trochu trapné… Milan mi pořád
dával něco číst a já pořád pochybovala. Když jsem začala číst
Pardála, hned na první stránce mě
zaujaly repliky Marion, která reaguje na hrozbu neznámého muže,
že zavolá policii, protože ho srazila autem, replikou: „Ne prosím,
to nedělejte, já už nemám řidičák.“
V tu chvíli jsem si řekla, že to bude
legrace.

A když jste pak tu hru
dočetla?
Byla jsem překvapená, že to zase
tak velká legrace není. A byla jsem
zmatená. Všichni jste ale říkali, jak
je to skvělý text. Takže jsem nakonec souhlasila. Ale pak jsem vůbec nevěděla, co s tím.

Marion jste rozuměla?
Tu jsem jen tušila. A doufala jsem,
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že mě režisér všechno další osvětlí. Celé prázdniny jsem do toho
koukala a pořád nic. Byla jsem
z toho nakonec zoufalá.

Ale režisér Ladislav
Smoček měl velmi jasnou
vizi. Tak v čem byl
problém?
V čase. Naštěstí se ale premiéra
odložila.

Byla jste vždycky takový
„nervák“?
Asi ano. Navíc jsem tomu textu
nerozuměla.

A kdy se to zlomilo?
Nevím. Nevěděla jsem kudy kam,
ale pomohl mi František Němec
s lakonickou větou: „Máš blok“.

A měla jste ho?
Asi ano. Když herec neví „o čem“
a premiéra se blíží, je to nesnesitelné… Skončila jsem z toho v nemocnici. Doktorovi jsem říkala, že
za tři týdny je premiéra a já pořád
nic nevím. Tak na mě poslal psychiatra a on mi řekl, ať si tam na
nějakou dobu lehnu. Byla jsem ve
stavu, kdy by mě nikdo nedostal
na jeviště.

Zkoušení inscenace Na
útěku bylo jiné?
Ano. Pardál je strašně těžká hra.
Když to člověk vidí, tak mu to nepřijde, ale propracovat se k tomu
dá práci. Nejhorší je zkoušení,
vždycky bylo. Najít „to“ není jen
tak.

A Vy jste hledala strašně
poctivě. Pamatuji si, jak jste
poprvé přečetla monolog
z druhé části hry, o kterém
jste říkala, že je strašný,
a že mu vůbec nerozumíte,
a že nevíte, co s ním… Ale
přečetla jste ho tak, že mi
naskočila husí kůže. Stejně
jste pak měla pocit, že je to
špatně. Proč?
Asi jsem si přestala věřit.

Jak se postava Marion
rodila?
Skrze text. Čtete ho, čtete ho, čtete ho a začínáte mu pomalu rozumět. A pak najednou existuje.

A dál?
Jdu pomalu. Hodně pomalu.
A pak to člověk začne tak nějak
cítit. Volal mi jeden známý, který

Takto fotograf Jan Malíř portrétoval dramatickou postavu
Marion Liebherrové v podání Jany Štěpánkové.

Jana Štěpánková v inscenaci Na útěku.

na tom byl a říkal mi, že to bylo
opravdu úžasné a že si vzpomněl
na svou tetu, která… A začal mi
o ní vykládat. Nebylo to radostné
povídání. Ale bylo z toho vidět, že
to představení lidi zasáhne.

Možná i proto, že má
hodně vtipných momentů
a situací.
Má! Samozřejmě, že má. Třeba
zrovna ta z první stránky o řidičáku… Z Útěku ale lidi chodí s dobrou náladou, po Pardálovi jsou
zamyšlení.

S Františkem Němcem jste
na jevišti poprvé stála před
mnoha lety…
S Františkem jsme se potkali v Libni. Byl ještě na škole a do divadla přišel jako host. V režii Pavla
Kohouta hrál Vilíka v Měsíci nad
řekou. Franta mi pak vyprávěl, že
si s Pavlem Kohoutem říkal text
mimo zkoušky, aby nás nezdržovali. Byl zajíc, zelenáč. Ale šlo to
a hrálo se nám skvěle. Od té doby
jsme spolu na jevišti už nestáli. Až
teď.

A jaká to byla po tolika
letech zkušenost?
Byla jsem ráda, že zase po letech
můžeme spolu s Františkem stát na
jevišti.

Proč jste z Libně odešla do
Divadla na Vinohradech?
Z Vinohrad odešla ke Krejčovi Vlasta Chramostová a Zdeněk
Míka místo ní koupil mě. Můj muž
mi tehdy říkal, ať si uvědomím, že
tam už nebudu mít taková privilegia jako v Libni, že tam bude ve
stejném věku víc hereček. V Libni
jsem byla sama.

Kdy jste se seznámila
s Vaším mužem režisérem

Jaroslavem Dudkem?
Ještě na škole. Studoval režii ročník pode mnou. A pak ho hned
koupil Lohniský a já jsem šla do
Pardubic.

Šlo tedy o školní lásku?
Vůbec ne. Jenom jsme se znali.

Kdy se to změnilo?
V Libni. Režíroval tam Cida, krásný
text. A já hrála Chiménu. Pak dělal
Tři mušketýry, kteří měli obrovský
úspěch. Hráli jsme je i v noci jen
pro kolegy, kteří neměli šanci je
vidět jindy. On to prostě uměl.

V čem bylo jeho kouzlo?
Věděl, co chce a hlavně věděl, jak
toho docílit. Jen řekl, že je třeba,
abych udělala to nebo ono. Zeptala jsem se „jak“ a on mi to prakticky popsal. Porozuměli jsme si
okamžitě. Později už nemusel nic
říkat a já hned věděla, co chce.
A přitom jsme o tom doma vůbec
nemluvili. Byl úžasný taky v tom,
že uměl obsazovat.

Nikdy jste se s ním
nehádala?
Ne. Za celý život nikdy. Polemizovala jsem s ním, to ano. Měl ale
vždycky pravdu. Absolutně jsem
mu věřila. Kdyby mi řekl, abych
chodila po hlavě, tak budu chodit
po hlavě.

Zažila jste podobný soulad
i s jiným režisérem?
Ne. Už nikdy.

Velkou část své herecké
kariéry jste zasvětila
velkým scénám. Jaký byl
přechod na malé jeviště
Ungeltu?
Nedělalo mi to problém. Vůbec
jsem nad tím nepřemýšlela.
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Neměnila jste herecký
styl?
To je možné. Když jsme se Zlatou
Adamovskou jely na zájezd třeba do Karlových Varů, byly jsme
rády. Najednou se to v člověku
znovu všechno ozve a je to krásné.

V čem je to jiné?
Musíte jinak mluvit. Nejen víc nahlas, ale musí se i jinak dávat pauzy. Ale když věříte tomu, co říkáte,
není problém s tím pracovat.

Když jste na jevišti, máte
onu emoci nebo ji hrajete?
Myslím, že ji nehraji. Ona tam je
a já s ní pracuji.

Odkud ji načerpáte?
Někdy si ji vyvolám pomocí vzpomínek, ale člověk zas tolik situací
nezažil… Těžko říct.

Jaký má smysl dnes hrát
divadlo?
Když jsme hráli Skřivánka, lidi byli
hladoví. Dnes je to jinak. Ale i proto si myslím, že je strašně důležité,
aby se hrálo dobré divadlo. Aby
si lidi neřekli, že radši měli zůstat
doma.

A co přesně považujete za
„dobré divadlo“?
Nevím. Je povinností herce, aby
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diváky zaujal, aby je nenechal
v klidu. Člověk si je musí pořád
držet a nepustit je. Ale zároveň si
nemůže „utírat nos židlí“ – nemůže se podbízet.

Kde je hranice mezi
tím „udržet si diváka“
a „podbízením“?
To má mít každý herec v sobě. Je
to otázka vkusu.

Jak udržet diváka, který
má jiný vkus než Vy?
Jde to. Energií, vyzařováním. Lidi
z herce musí něco cítit a pak s ním
jdou!

Má divadlo moc měnit lidi
nebo dokonce svět?
Tomu nevěřím. Svět je hrozný.

V čem?
Nechci o tom ani přemýšlet. Když
člověk čte všechny ty informace,
tak najednou zjišťuje, že například
v Jižní Africe dochází voda. Jižní
Afrika! Poměrně kultivovaná země
a mají tak zásadní problém. A teď
si představte, kde všude ještě dochází voda. A představte si, co to
znamená… Co všechno se může
stát. Doba je těhotná.

Co myslíte, že porodí?
Děsí mě to. Ráda bych věřila,
že lidi budou moudřejší… Je mi

Jana Štěpánková a Zlata Adamovská v inscenaci Na útěku.

Jana Štěpánková během zkoušení Pardála.

z toho ale někdy smutno. Můj syn
vždycky říká, že když přijde, tak
na něho hned hodím samé negace – co se kde stalo, kdo umřel,
kde hořelo, kde se stal atentát…
Nechce to slyšet. Říká mi, že jsem
negativní. Má pravdu, takže se mu
vždycky omluvím. Často to prostě
odnese. Je introvert a nedává nic
najevo. Já jsem taky introvert, ale
jsou chvíle, kdy vybuchnu. Tak si
už dávám pozor.

Nikdy nepřemýšlel
o divadelní kariéře?
Je sice múzický, ale říká, že by
nikdy nebyl tak dobrý jako táta.
A taky mu přijde strašně divné, že
herci musí pořád říkat stejné věty.
Zrovna včera se mě ptal, jestli mě
to neštve.

A štve?
Ne, ani mě to nenapadlo. A on
to nedovedl pochopit. Je to určitě
i tím, že je matematik. Například
se s ním vůbec nejde bavit o detektivce, na kterou se díváme. Pořád mu něco přijde nelogické. Byl
dost talentovaný na jazyky, a když

jsme se bavili o tom, proč nakonec zvítězila matematika, řekl, že
v matematice jsou prostě jedna
a jedna vždycky dvě, kdežto v jazycích to je vyjma čtvrtého pádu…

Vy jste byla v matematice
dobrá?
Ne, ale jeho otec ano. A on je po
něm. Absolutně.

V čem jste na škole
vynikala Vy?
V ničem.

Je nějaký dramatik, ke
kterému byste se chtěla
vrátit? Nebo nějaký text?
Role?
Broučci.

Broučci?!
Broučci.

Proč?
Už jsem hrála všechno, ale třeba
Janinku ještě ne…

NOVÁ INSCENACE

ROZHOVOR S REŽISÉREM

LADISLAVEM SMOČKEM
Režisér a dramatik Ladislav Smoček (1932) je dnes již legendární postavou českého divadla druhé poloviny dvacátého století. A to nejen díky
tomu, že v roce 1965 spoluzaložil Činoherní klub, s nímž sepjal celý svůj profesní život, a jehož poetiku razantně ovlivnil a ovlivňuje dodnes,
ale také díky jeho četným režiím v českých, ale i světových divadlech. Z dlouhého seznamu jeho pohostinských režií vystupuje – a to dost
výrazně – jedno divadlo, s kterým pravidelně pracuje již řadu let, a které jej považuje přímo za svého stylového spolutvůrce. Toto divadlo je
samozřejmě Divadlo Ungelt. Ladislav Smoček v něm začal pracovat ještě v době, kdy čerstvě založené divadlo hledalo okruh věrného publika
i režijní a herecký styl vycházející ze specifického prostoru komorní sklepní scény. Avšak hned první Smočkova režie – Bouřlivé jaro s Alenou
Vránovou a Ondřejem Vetchým (později s Pavlem Liškou) – byl obrovský úspěch. Herecká kreace Aleny Vránové uhranula mnohé – i porotu
Cen Thálie. Alena Vránová získala první Cenu Thálie v historii Ungeltu a divadlo mělo svůj první velký hit. Bylo zřejmé, že Smočkův režijní styl
založený na službě dramatikovi – tj. na dokonalé analýze dramatického textu a důsledném vedení herců – je přesně to, co Ungelt potřebuje.
Do dnešních dnů tak Ladislav Smoček v Ungeltu zrežíroval celkem deset inscenací (kromě nového Pardála dosud hrajeme komedii Pan Halpern
a pan Johnson). Jubilejní desátou jeho režií byl právě nedávno uvedený Pardál, kde se již v Ungeltu po čtvrté setkal se svým dvorním hercem
Františkem Němcem a po druhé s Janou Štěpánkovou.

Výčet všech režií Ladislava Smočka v Divadle Ungelt:
Bouřlivé jaro (Arnold Wesker) – premiéra 19. 11. 1997
Hra o manželství (Edward Albee) – premiéra 14. 10. 1999
Řidič paní Daisy (Alfred Uhry) – premiéra 28. 2. 2003
Perla Hollywoodu a já (Elisabeth Fuller) – premiéra 11. 10. 2005
Ledňáček (William Douglas Home) – premiéra 18. 12. 2007
Na útěku (Pierre Palmade, Christophe Duthuron) – premiéra 27. 11. 2009
Fígl (Henry Meyerson) – premiéra 18. 12. 2010
Největší démant světa (Gregory Motton) – premiéra 15. 3. 2012
Pan Halpern a pan Johnson (Lionel Goldstein)
– premiéra 28. 2. 2014, hrajeme dosud!
Pardál (Felix Mitterer) – premiéra 6. 12. 2017, hrajeme dosud!

Pardál je Vaše jubilejní
desátá inscenace na jevišti
Ungeltu, přičemž téměř
každá se stala pilířem
našeho repertoáru. První
bylo v roce 1997 Bouřlivé
jaro s paní Alenou Vránovou a zatím poslední
v roce 2014 stále s velkým
úspěchem uváděný Pan
Halpern a pan Johnson.
Co pro Vás Ungelt znamená a jak se Váš vztah
k němu během těch dvaceti let vyvíjel?

mě znamená. Pouze vaše zmínka
o dvaceti letech poněkud šokuje,
mně se zdá, že Bouřlivé jaro bylo
nedávno. Ta zběsilá rychlost času
je neuvěřitelná.

Můj vztah k vašemu divadlu se
nevyvíjel. Vztah k vašemu divadlu totiž nebylo třeba vyvíjet. Od
samého počátku jsem viděl, že
se mohu chovat stejně svobodně
jako u nás v Činoherním klubu
a postupovat v práci na inscenaci, jak jsem zvyklý, a že ten můj
přístup je naopak velmi vítaný.
Tím je i řečeno, co Ungelt pro

Těžko říct. Tituly her, které jste
zmínil se liší v námětu i zpracování. Každá je jiná partitura
a tím pádem i trochu jiná muzika. Autoři těch her jsou originální osobnosti a jejich díla se proto
liší. A tak to také má být. Všechny
vyjadřují pravdu života po svém,
všechny byly úspěšné a diváci je
měli rádi, protože je hrou herců

Jakou roli hraje oněch
devět vzniklých inscenací
ve Vašich vzpomínkách
a v kontextu Vaší práce
v Čechách i zahraničí?
Co si vybavíte, když
zavzpomínáte na Hru
o manželství, Řidiče paní
Daisy, Ledňáčka, Na útěku
a další?

Jana Štěpánková, František Němec a Ondřej Novák v Pardálovi.
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Chantal Poullain a Jiří Schmitzer
ve Hře o manželství.

kamenného divadla jakoby na
koncert filharmonie, kdežto do
Divadla Ungelt na komorní koncert. A to je rovnocenná šance na
nejvyšší možný divadelní zážitek
diváka, stejně jako když koncertuje
vynikající trio.

Jak se Vaše režijní
metoda naslouchání
a přesného směřování
vyvíjela v průběhu času?
Formoval jste ji cíleně
nebo se vykrystalizovala
zkušenostmi?
zasáhla chuť žití. Přinášely smích
i svírání u srdce. Na útěku se stále
hraje a dává lidem skutečnou radost. Roztomilé chvíle v situacích
ne právě příjemných ukazují, že
strasti možno prožít tak, že vzbuzují smích. A přitom je v této „jevištní road-movie“ velký nadhled.
Uvědomuju si, že v jiných zemích
je to prakticky v zásadě stejné.
Lidé touží všude stejně. V Řidiči
i Ledňáčkovi podobně jako Na
útěku je základem herecký prožitek, který vytvářejí na jevišti skutečné osobnosti. Shodou okolností
třeba v Ledňáčkovi jevištěm vládnou tři a všechny byly jmenovány
na Cenu Thálie. A to je svědectví,
že Ungelt není „laciné divadlo.“
A tady je nutno něco říci o Hře
o manželství, o které se zmiňujete
na začátku vaší otázky. Obdivuji
odvahu, s jakou se divadlo nebálo nabídnout českému divákovi
vynikající hru Edwarda Albeeho,
kterou se v Americe odvážilo hrát
jen několik málo univerzitních
divadel a v Evropě jen jedna po-

loprofesionální skupina anglicky
hrající ve Vídni. Hra je skutečný
autorův opus magnum. Nanejvýš
antikomerční skladba, dílo osobní
zpovědi zkomponované autorem
z bolestné nutnosti vyjádřit drásavý moment jeho života. Hra je
v podstatě vivisekce vztahu, vivisekce takřka nadoraz, která diváky
po neskutečně dlouhá léta přitahovala. Pro všechny zmíněné hry
je Ungelt jako stvořený. A je to
svědectví o hodnotě jeho úsilí. Já
vidím svou úlohu ctít různorodost
předloh a snažím se je vyjádřit
výrazně a pravdivě – a zvláště
v Ungeltu pouze skrze herce, kdy
vše spočívá v míře pochopení postav. Ostatně to je stejné všude.
Rozdíl je jenom v prostředcích
nutných pro velké hlediště.

Jaké důsledky má pro
režijní uchopení specifický
prostor našeho divadla?
Tu specifičnost vidím v tom, že toto
divadlo tvoří malý, útulný interiér,

Alena Vránová a Simona Postlerová v Perle Hollywoodu a já.

6

maximálně blízký publiku, neboť
jeho hlediště pojme necelých sto
diváků. Ti ovšem vnímají každý
jemný závan v obličeji herce, jsou
jako by mezi nimi přítomni, sebemenší nepravda vyruší. Ungelt je
šance; minimální prostor – maximální zážitek, obrovský, silný. To je
potenciál tohoto divadla. Má tuto
šanci. A zážitek z maximální blízkosti diváka a herců je i pro mě
velmi příjemný. I při obrovském
hledišti s velkým jevištěm lze dopravit do oka diváka až na galerii skutečný detail – třeba jehlu,
kterou svírá palec a ukazováček
ruky. Na jevišti ale musíte zvýšenou měrou mobilizovat potencionální magičnost prostoru, vytvořit
soustředění všech na tu jehlu,
podobně jako v parabolickém
reflektoru auta se světlo soustředí
a zhutní tak, že vrhá úzký sloup
na vozovku před jedoucím autem.
Tento zákon platí i pro malé divadlo. Všude je přítomné silové pole,
magnetičnost a magičnost prostoru. Většinou se chodí do velkého

Spíš to druhé. A odpověď, a to
dost přesná, je již pojmenována
v konci vaší otázky. V průběhu
života zrajete, zbavujete se omylů z minulých let, vaše poznání
je úplnější a také úplněji rozumíte hrám, které stvořil dramatik.
Nicméně pokud nejste už dávno
ochablí nebo mrtví, stále máte pocit začátku a nedokonalosti.

Hercům důvěřujete a oni
důvěřují Vám. Musel jste
někdy řešit situaci, kdy
tomu tak nebylo?
Důvěřuji hercům. To přece ani jinak nejde. Jde o to, aby člověk měl
v sobě tu důvěru doopravdy, ne
aby ji pouze předstíral. Přechodná
nedorozumění, zpravidla drobná,
zejména při zkoumání předlohy,
se rozplynou, když si postupně
více uvědomujeme a chápeme,
o co jde. A potom, pro mě není
divadlo aréna na režisérské hřímání. Abych byl přesný, občas se neubráníte zvýšení hlasu, ale sotva
kdy je to vůči jedinci. Musím říci,
že herečtí kolegové a kolegyně se

František Němec a Petr Kostka v Pan Halpern a pan Johnson.
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Alena Vránová a František Němec v Ledňáčkovi.

většinou ke mně chovali nanejvýš přátelsky či alespoň naprosto
korektně. Mám na mysli veškerá
divadla doma i v cizině. Skutečná
spolupráce, snaha o porozumění
je přece základ nedeformovaného
života u divadla. Vždyť divadelní
práce klade strašné nároky na celou duševní soustavu jedince. Pokud se neflákáte. Ale i práce může
být hrou, alespoň většinou. Věci
se mají neustále vyjasňovat. Myslím, že za těch několik desítek let
u divadla, až na vzácné výjimky,
jsem měl celkem štěstí.

Čím je pro Vás dramatik?
A jak chápete pojem
„režijní interpretace“?

o režijně exhibiční čin, který vzdálí podstatu zvolené hry do nedohledna. Existuje pojem herecká
režie. Ten platí pouze, když si herci
secvičí hru sami, bez režiséra. Jinak je to podle mne nedomyšlený
blábol, často mechanicky přejímaný a nemá cenu to komentovat.

Často pracujete s herci
z tzv. „staré herecké školy“
– mám na mysli třeba
právě Janu Štěpánkovou,
Františka Němce,
Petra Kostku, Alenu

Alena Vránová a Pavel Liška v Bouřlivém jaru.

Vránovou a další, ale
nevyhýbáte se ani mladé
herecké generaci. Jak
vnímáte vývoj a proměny
herectví v 21. století?
Neznám starou školu herectví. Vždy existovali pouze dobří
a méně dobří herci. A herci profesionálové byli, jsou a budou. Rovněž neprofesionálové postrádající
různé techniky jako je dokonalá
mluva, ovládání těla, ať už z lenosti nebo neschopnosti, byli, jsou
a budou. Dnešní doba trochu zakrývá nedostatečnosti či nedoko-

nalosti. Ve filmu a televizi se technická nedostatečnost jedince často
neprojeví, neboť zvuková technika
strašně všemu pomáhá. Na velkém
jevišti ale nepomůže nic. Ale jsou
tu špičkoví profesionálové a na jejich projevu není nic nepřirozeně
nápadného. Jejich profesionalita
se v nich dokonale rozpustí. Vy je
jenom silně vnímáte.

Pamatujete si na Váš první
zážitek z četby Mittererova
Pardála? Jak se lišil od
zážitku z první čtené
zkoušky?
Zjistíte, že napoprvé, když přečtete hru, jste nepochopil zdaleka
vše. Leccos vám unikne. V dalších
čteních se dovídáte víc a víc, o co
opravdu jde. A při zkoušení s herci se toto všechno prohlubuje. Poslání je obsaženo už ve hře. Ambice je pouze plně vše pochopit.
Mluvím o špičkové předloze, ne
o nedodělku. Pardál je skvělá hra
a autorsky zkomponovat tuto divadelní skutečnost budí mou úctu.

Dramatik je základ. On stvořil
něco z ničeho. Vy ne. Poskytl vám
partituru. Čím dokonalejší hra,
kterou on stvořil, tím menší potřeba se nad něj vytahovat. Jinak
ať si dotyčný stvoří hru sám. Máte-li z nějakého důvodu co dělat
s nedokonalou hrou, ale jinak zajímavou, pak teprve nastupuje vaše
ofenzivní imaginace a schopnost
posílit celou strukturu, odstranit
balast, pak musíte pro to dobré
ve hře a v zájmu autora vytvořit
svrchovaný tvar. Ale nejdůležitější
jsou herci, kteří napsané postavy
přetvoří v jevištní skutečnost. Je
možno se dopustit různých posunů ve výkladu hry za předpokladu, že nezničíte autora a jeho dílo,
které je většinou skvělé – proto
jste si ho vybral, abyste ho vyložil,
ne sebe. Jinak si napište hru sám,
jak bylo řečeno. Zachovat genia
hry, kterou stvořil autor neznamená tzv. popisnou režii. Pokud
účin na diváka je maximálně silný,
třeba i strhující, není o čem mluvit. Nepovažuji za dobré, když jde

Jak vnímáte poslání
divadla v proměnách času?
Jaké to bylo na počátcích
Vaší tvorby a jaké je to teď
v roce 2017?
Odjakživa divadlo vypovídalo
různě o podstatě člověka. To se
nezmění. Člověk je v podstatě nenapravitelně stejný.

Co myslíte, že je základní
axiom, kterého bychom se
v divadle měli držet?
Nevytahovat se na dokonalého
autora.
Alena Vránová a Stanislav Zindulka v Řidiči paní Daisy.
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FOTOREPORTÁŽ
Z PREMIÉRY
PARDÁL, PREMIÉRA 6. 12. 2017

I

I

Ladislav Smoček, Ondřej Novák, Andrea Černá.

I

I

Milan Hein, Jana Štěpánová.

Petr Kostka, Carmen Mayerová, Milan Hein.

Lenka Polesná, Alena Schäferová, Zlata Adamovská.

I
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I

Ondřej Novák, Magdalena Štulcová, Jana Štěpánková,
František Němec, Ladislav Smoček.

I

Tina Pletánková, Hana Marvanová, Roman Korda, Petr Neužil.

Pavel Ondruch, Alena Mihulová.

I

100.

DOPORUČUJEME
Celý tým Skořápky.

REPRÍZA
SKOŘÁPKY
Komorní hra Skořápka Marcina Szczygielskyho, proslulého polského spisovatele, který má na svém kontě řadu knih pro děti i dospělé a řadu divadelních
her, je půvabnou komedií s velkým přesahem. Příběh
o překonávání sama sebe a nacházení autentického
od okolí a strachů osvobozeného „já“ se logicky proslavil po celém Polsku a od 27. dubna 2016 také u nás.
Onen den totiž měla Skořápka na jevišti Ungeltu svou
českou slavnostní premiéru. Nikdo tehdy nepředpokládal, že s touto inscenací projezdíme doslova celou
republiku, a že partneřina Aleny Mihulové a Petry
Nesvačilové bude tak radostná a divácky lákavá, že
už za dva roky oslavíme neuvěřitelnou 100. reprízu. Netušil to ani autor, který byl natolik nadšený

z prvního uvedení u nás, že na premiéru dorazil až
z daleké Varšavy. Při sté repríze 22. května 2018 jsme
vzpomínali, jak moc jsme se jeho příjezdu báli. Vždyť
celý proces zkoušení jsme se snažili naslouchat jeho
intencím a vedli s ním proto nekonečné imaginární
dialogy. Jak jste tohle myslel? Proč jste zvolil tohle
řešení? Jaký jste měl na mysli žánr? Představoval jste
si tuhle postavu takto? Anebo má být všechno jinak?
A jeho popremiérová radost více než jasně naznačovala, že jsme mu naslouchali správě. Ostatně to nejlépe můžete posoudit sami – Skořápku totiž hrajeme
dál a dle Vašeho zájmu ji ještě nějakou dobu hrát
určitě budeme…

I

Dramatik Marcin Szczygielsky.

E-mailový rozhovor s dramatikem Marcinem Szczygielskym
Co Vás inspirovalo
k napsání Skořápky?
Miluji knihovny, ale vím, že je to
pro hodně lidí nejnudnější místo
na světě. Rozhodl jsem se proto
napsat drama, které dokáže, že
i v knihovně se mohou odehrávat neobvyklé, zábavné věci plné
emocí, a že díky návštěvě tohoto
místa se váš život může naprosto
změnit.

Jak hra vznikala?
Začal jsem u postav. Věděl jsem,
že když dojde ke konfrontaci dvou
tak odlišných žen, můžu v průběhu děje počítat s překvapivými
zvraty. Nemohl jsem se dočkat,
až to začnu psát. Skořápka proto
vznikla ve velmi krátkém čase –
hlavně proto, že jsem byl strašně
zvědavý, jak se postavy budou
dál chovat. Ucelenou koncepci
jsem neměl. Dovolil jsem, aby mě
Roxana a Halina samy vedly svými životy. Samotné psaní pak bylo
zábavným dobrodružstvím. A měl
jsem radost, když se ukázalo, že
obě hrdinky předaly mně, sobě

I

Na premiéře v roce 2016 ...

navzájem i divákovi ještě i něco
víc než radost, něco opravdu důležitého.

Jaký jste měl pocit při
psaní poslední věty hry?
Po napsání poslední věty jsem cítil
satisfakci, ale byl to pouze poločas.
Drama se pak ocitá v rukou režisérů a herců a já se často účastním
zkoušek – čtených i jevištních. Po
celou dobu zkoušení text měním,
přizpůsobuji ho hercům, inscenaci a koncepci režiséra – tohle je
velmi zajímavá etapa práce. Dokonce se stává, že přepisuji text
i po premiéře, protože pozoruji
reakce prvních diváků a díky nim
vychytávám detaily, které je třeba
změnit. Je pro mě těžké rozloučit
se s tím, co jsem napsal – když
začne hra žít svým životem a není
už potřeba, abych do textu zasahoval, je mi to trochu líto.

Při psaní vycházíte spíš ze
svých osobních zkušeností
nebo pozorujete
a popisujete okolí?

Když píšu hru, čerpám nejvíc ze
svých vlastních zkušeností nebo
ze zkušeností osob, které znám.
Než jsem se začal doopravdy živit
psaním, prodával jsem v antikvariátě, projektoval interiéry, konferoval televizní pořady, pracoval
jsem ale také jako grafik a novinář
v několika časopisech. Mnoho let
jsem se zkrátka pohyboval v různých prostředích a poznával velmi
odlišné a zajímavé osobnosti. Díky
nim jsem shromáždil obrovské
množství různorodých zkušeností
– myslím, že mi vystačí na mnoho
dalších her a románů.

jsem byl malý, snil jsem o tom, že
jednou budu pracovat v knihovně.
Zdála se mi jako nejbezpečnější
místo na světě. Postavu, která se
izoluje od světa v knihovně dokáži
proto dokonale pochopit. Roxana
je zase typem ženy, které jsem poznával při práci v televizi – jejich
krása jim otevírala všechny dveře.
Nemusely rozvíjet svoji inteligenci
a schopnosti, protože k úspěchu
jim stačilo trochu drzosti. Ale když
jsem je poznával blíž, zjišťoval
jsem, že jsou mnohem inteligentnější, než by se mohlo na první
pohled zdát.

Mají s Vámi Vaše hrdinky
něco společného?

Jakého přijetí se Skořápka
dočkala v Polsku?

Inspirací pro postavu Haliny mi
byla kolegyně z redakce, v níž
jsem kdysi pracoval. Byla to introvertka, nejistá sama sebou, zcela
podřízená matce, které denně
z práce volala. V krizových situacích ale byla vždy z nás všech
nejsilnější a časem – podobně
jako Halina – provedla ve svém
životě revoluci. V Halině je však
také hodně ze mě samého. Když

Ze všech mých her hraných v Polsku je Skořápka nejuváděnější. Inscenovali ji ve Varšavě, Krakově,
Plocku a Lodži. Napsal jsem také
adaptaci pro rozhlas, kterou bude
zanedlouho vysílat Polské rádio.
Diváci mají rádi hry o ženách a já
vím, že se jim Skořápka líbí. Obě
postavy jsou jim ve své odlišnosti blízké a srozumitelné. Halina
se separuje od světa v knihovně,
Roxana žije v manželství s člověkem, kterého nemiluje, protože se
díky jeho penězům cítí v bezpečí.
Obě se tak zamykají ve svých skořápkách, které se na začátku zdají
být pohodlné a nezničitelné. Ukazuje se ale, že obě tyto bubliny
jsou strašně křehké, právě jako vaječná skořápka. Dokud se hrdinky
z nich nedostanou ven, nemohou
začít opravdu žít.

I

... a o sto repríz později v roce 2018.
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REPORTÁŽ ZE ZÁJEZDU
Teplice | 5. 2. 2018

MISS DIETRICH LITUJE
GAIL LOUW

Petr Kostka říkává, že „Teplice to
prověří“. Tedy rozumějte: kvalitu
inscenace. A je pravda, že obrovský prostor Krušnohorského divadla, jehož historie sahá až do 19.
století, odhalí například, jak dobře
jsou vystavěné situace či jak přesné kontury má dramatická postava.
Divadlo Ungelt tak v pochmurném
zimním pondělním dnu, kdy se
všichni pokoušeli vzdorovat chřipkové epidemii, vyrazilo vstříc teplickému prověření inscenace Miss
Dietrich lituje. Prověřit se však neměla jen divadelní kvalita příběhu
o Marlene Dietrich a její dceři, ale
také naše zbrusu nová dodávka,
která v onen den měla zažít svou
velkou silniční premiéru. Ta stará
dosloužila – děkujeme jí za těch
zhruba 260 000 odježděných kilometrů – ale abychom coby divadlo
dosáhli půlmilióntého, museli jsme
náš skromný „vozový park“ modernizovat. Jaký to asi musel být
pocit, když technici Tomáš Dvořan
a David Zelinka naplňovali vůz kulisami a sledovali u toho neposkvrněný lak tak provokativně vybízející
ke škrábnutí? Bude snad paraván
Marlene Dietrich první „škrabkou“?
Nebo její lůžko? Ne – po teplickém výjezdu zůstal lak bez patiny.
Výklad i noční náklad proběhl
tak hladce i díky tomu, že velký
prostor teplické garáže si nevynucoval žádné speciální manévry.
A tak se vše hbitě vršilo v obrovi-
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tém výtahu, u něhož jste si jen těžko dokázali představit, že se zmůže k pohybu. Po pár zábavných
historkách o tom, jak zde uvízlo
několik nešťastníků jsme se rozjeli šnečím tempem vzhůru. Žádná
z hrozeb se nenaplnila a zastavili
jsme přímo v zadní části jeviště.
Odtud na forbínu to rozhodně
nebylo coby kamenem dohodil,
avšak túra pod jevištními tahy byla
jako napínavý průzkum jeskyně, na
jejímž konci konečně zahlédnete
světýlko. V tomto případě rozsvícené hlediště. Výhledu do kráteru
se sedačkami však clonili technici,
kteří už mezi portály pilně řešili
věčnou
jevištně-technologickou
otázku: jak jedno z nejmenších divadel v ČR přemístit do jednoho
z největších divadel v ČR? Možná
bude stačit zavěsit černý horizont
(tah číslo 1), na něj přidat vzorovanou látku-pozadí, umístit rám dveří,
najít nejlepší místo pro ungelťácký
roh (vpravo, ale ne zas moc) a položit koberec a nábytek. Nebude...
Přenos inscenace Miss Dietrich lituje má totiž dva chytáky: koberec,
který v Ungeltu zaplní téměř celé
jeviště, působí v Teplicích jako domovní rohožka a vzorované pozadí
působí na velikém černém teplickém horizontu jako plážová osuška.
Postel i paraván proto putuje mimo
centrálně umístěný koberec, čímž
se scéna (a pocitově i koberec)
nafukuje jako gumový balónek.

Z rohožky se stal opět koberec
a problém číslo jedna byl zdárně
vyřešen. Leč osuška na horizontu
zůstávala stále osuškou... Jak tedy
vzorovanou látku, která v Ungeltu
zakrývá celou zadní stěnu zvětšit?
Nijak, žádný takový fígl neexistuje.
A proto jsme osušku zase sundali,
odnesli do auta a zajásali, že málo
je někdy více.
Příprava scény si nic nezadá
s přípravou rekvizit, kterých je
zrovna v této inscenaci přehršel
– konkrétně tři plné přepravky.
Garderobka Silvie Janáková se
tak v okamžení stala rekvizitářkou
a mrštně rozmístila rozličné předměty od gumových rukavic až po
několik plastových láhví s whisky
(tedy čajem). Na závěr s elegancí tanečnice rozházela po jevišti
zašpiněné kapesníky a hledala
takovou podobu nepořádku, který by nejlépe vystihoval stav duše
Marlene Dietrich – něco takového nejde nazkoušet, to vždy musí
vyjít ze specifických požadavků
daného jeviště. Samozřejmě, že
na Teplice padlo daleko více kapesníčků a dalšího nepořádku
než obvykle.
Ve chvíli, kdy jsme všichni
s uspokojením přejeli očima celé
scénografické dílo, vtrhly na jeviště
natěšené herečky. Regina Rázlová
i Simona Postlerová začaly okamžitě zkoušet akustiku sálu. Kdyby se

dalo flirtovat s architekturou, jistě
by to vypadalo nějak takto. Jako
bumerangy vysílaly tóny vstříc sálu,
do něhož se vleze 696 pohodlně
usazených diváků a s nastraženýma ušima chytaly sílu a kvalitu
navracejících se zvuků. Spokojené
pokyvování najednou ustalo a Regina Rázlová – stojící přesně mezi
portály – umlkla. Pak znovu vyslala tón a opět umlkla. Jako lovecký pes zavětřila kořist a nehodlala
ji nechat být. Podezřívavě vyslala
další tón, který definitivně potvrdil
její obavu. Otočila se k technikům
a vyslala k nim místo tónu prosbu.
Bylo třeba celou scénu posunout
vpřed. Mezi portály – přesně tam,
kde stála postel, na níž stráví většinu času hry – totiž našla akustickou past, do níž nechce padnout,
a s níž nechce zbytečně bojovat.
A tak proces rozmísťování začal nanovo a po chvíli byl opět završen
rozmáchlým gestem Silvie, která
pohodila poslední zmačkaný kapesníček na hotovou scénu. Nová
poloha prošla testováním bez obtíží a obě herečky s vědomím, že
mají ty nejlepší podmínky k tomu,
aby za chvíli odehrály představení
na nejvyšší úrovni, zmizely v šatně.
Čeká je náročný večer a obě si ho
chtějí spolu se svými diváky užít.
A vskutku: Miss Dietrich byla jediná, která ten večer litovala – diváci
na to totiž rozhodně nevypadali.
Teplice to prověřili.

DOPORUČUJEME

ROZPRAVY MILANA HEINA
s IVOU JANŽUROVOU
a členem Divadla F. X. Šaldy Liberec TOMÁŠEM IMPSEILEM
natočen 5. 10. 2017 a odvysílán 22. 10. 2017 na ČRo Dvojka

Herecká hvězda mimopražského divadla, herecká osobnost
z Prahy, která v tomto divadle začínala, a divadelní ředitel, herec
a zároveň moderátor Milan Hein,
který na několika regionálních
scénách na počátku kariéry působil – tři divadelníci, kteří v nedělní rozhlasové talk-show dokazují, jak život umí být divadlem
a divadlo životem...
TOMÁŠ IMPSEIL:

IVA JANŽUROVÁ:
„Já jsem nejdřív toužila po angažmá v Českých Budějovicích,
pak to vypadalo na Hradec, pak
na Kolín a nakonec přišel Liberec.
Rychle jsem si tam zajela a divadlo si prošla. A ono tak nádherně
vonělo, že jsem si řekla: kvůli tý
budově tam půjdu.“

„Rád vzpomínám na Arnošta
Goldflama. To jsme dělali na škole ve třeťáku nějakou baladu, režíroval to Martin Tichý, a Arnošt
byl tehdy někde v Americe. Byla
to taková temná balada, všude to
hučelo a my jsme tam pořád tak
nějak ospale polehávali. A když
jsme to pak předváděli Arnoštovi,
řekl: Víš, Martine, já jsem teď byl
v té Americe a koupil jsem si tam
takové bouchací kuličky. Navrhoval bych, že bychom je rozházeli
pod herce a jak by po tom chodili,
ono by to bouchalo a něco by se
tam alespoň dělo.“

IVA JANŽUROVÁ:
„Miloš Kopecký byl úžasnej.
Přišel do angažmá na Vinohrady
později, asi až druhý nebo třetí rok
po mně. A hned jsem s ním byla
obsazená do první hry. Hrála jsem
jeho milenku. Měla jsem z něho
strašnou trému, protože jsem na
tý zkušebně pořád nevěděla, co si
o mně myslí. Pak jsem při zkoušení
jednou otvírala pusu. Šel k režisérovi a něco mu šeptal. Zkouška
pokračovala a režisér mi najednou
řekl: míň tu pusu. Tak jsem dostala ještě větší ostych. Vadilo mi ale,
že mě nemá jako partnerku rád,
tak jsem při třetí repríze v situaci,

která to umožňovala, vzala sifonovou láhev a toho Mildu celýho
osprchovala. Co tam toho sifonu
bylo, všecko jsem na něj nastříkala! Začal se strašně smát. Úplně ho
to odbouralo. To byl moment, od
kterýho mě měl rád. Udělalo mu
dobře, že jsem se něco takového
odvážila udělat. Pak už jsme byli
nerozluční partneři.“

V pořadu mimo jiné uslyšíte unikátní ukázky z rozhlasového archivu (například Ivu Janžurovou jako Plajznerku v Dalskabátech z roku 1986) či oblíbené písně hostů (například Černou Petru Igora Orozoviče). Na samém závěru se navíc všichni účinkující potkávají před rozhlasovým mikrofonem v krátké živě nahrané herecké ukázce. Iva Janžurová se v ní vrátila na začátek své kariéry v Liberci, kde tehdy zazářila jako Josefa v Idiotce Marcela Acharda.

Každý odvysílaný díl je dostupný on-line
v internetovém archivu Českého rozhlasu:
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3952605
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KLUB PŘÁTEL DIVADLA UNGELT

VLADIMÍR

BERAN

Rozhovor s VLADIMÍREM BERANEM, členem Klubu přátel Divadla Ungelt

Co Vás poprvé přivedlo do
Divadla Ungelt? Jak jste se
o nás dověděl?

pení, že někdy se z vlaku již nedá
vystoupit, Království boží na zemi
pro božské výkony atd.

Poprvé jsem Divadlo Ungelt
navštívil v roce 2004. Na ČT v pořadu Divadlo žije! mne oslovila
informace k inscenaci Play Strindberg. Zakoupil jsem vstupenku
a zalíbilo se mi tu.

Co Vás vedlo k tomu, že
jste se přihlásil do Klubu
přátel Divadla Ungelt?

Ke které z našich inscenací
se v myšlenkách nejraději
vracíte? Je možné zkusit
prozradit proč? Jaká je
Vaše oblíbená?
Oblíbených je více. Ze starších rád vzpomínám na Vše jen do
putyk a ženským!, Play Strindberg,
Šest tanečních hodin v šesti týdnech
s panem Kaiserem a Kurtizánu, výborně uchopená a dobře zkrácená
předloha. Z aktuálních Smrt a dívka
pro aktuálnost i pro paralelu s naší
minulostí, Deštivé dny pro pocho-

K členství mne přivedly výborné kamarádky a kolegyně, které již byly členkami vašeho klubu.
Premiéry jsou pro nás velmi příjemným důvodem k setkání a propojení se skutečným kulturním prožitkem.

Vnímáte nějaký rozdíl mezi
premiérou a pozdějšími
reprízami?
Chodím na premiéry i běžná
představení. V kvalitě představení
jsem nikdy neshledal rozdíl. V případě delšího odstupu je vždy patrné, jak si inscenace sedá a žije svůj

život. Publikum bývá různé, ale to
je všude.

Co přináší divadlo jako
takové, potažmo herectví
do Vašeho života?

Jak vnímáte komorní
sklepní prostor Divadla
Ungelt?

Ve vašich hrách nacházím velmi často paralely s běžným životem a beru je jako možnost se na
věc podívat z jiného úhlu pohledu
a inspiraci k němu.

S prostorem divadla nemám
problém, pro svoji polohu a prostor v něm má nezaměnitelnou atmosféru, právě jakoby stvořenou
pro typ představení, která jsou
alespoň podle mne velmi dobře
a s citem vybírána. Máte tu Genius Loci.

Děkuji za rozhovor!
Děkuji a přeji ještě hodně
dobrých inscenací a dobrý kolektiv,
ve kterém je radost tvořit.

Upřímné poděkování...
V našem navýsost komorním divadle (a to nejen svými rozměry) se i my technici setkáváme s herci skutečně „tváří v tvář“:
spolupracujeme, dolaďujeme potřebné detaily, naše společná práce se vyvíjí s tím, jak představení „žije“ od reprízy k repríze,
často po mnoho let...
Není proto divu, že vznikají pevná přátelství... domýšlivě si myslím, že se ve většině případů na sebe vzájemně těšíme...
Většinou však tyto „svazky“ nepřesahují rámec nepsané profesionální kolegiality.
Jsou však i krásné výjimky:
Jednoho dne se náhodou, čistě náhodou, z rozhovoru dozvěděl David Švehlík o tom, že má mladší dcera je trvale upoutána
na invalidní vozík. Druhý den mi sám zavolal s otázkou, jak by mohl pomoci. Odpověděl jsem, že sháním peníze na elektrický
vozík a že mi ještě určitá (nemalá) částka chybí... David mi na příští reprízu Deštivých dnů onu částku zcela nezištně přinesl...
Davide, kamaráde, z celého srdce Ti já i celá má rodina včetně Viktorky děkujeme! Díky Tobě bude za několik málo dní už
Viki jezdit sama v novém elektrickém vozíku!
A Vám všem ostatním přeji, abyste také měli to štěstí a setkali se s takto neokázalým, citlivým a přitom chlapským činem.
Dovolte mi zakončit poněkud neformálním výrazivem nás techniků: „Davide, seš velkej frajer, ještě jednou díky moc!“
David Zelinka, technik Divadla Ungelt
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Betty MacDonaldová, Věra Mašková

KDOKOLI MŮŽE DĚLAT COKOLI
Hrají Jitka Smutná, Tereza Kostková, Máša Málková, Eva Josefíková, Jiří Hána a Jaromír Nosek.

Knihy slavné spisovatelky Betty MacDonaldové (1907-1958) patří už od prvního
vydání k té nejoblíbenější humoristické
literatuře u nás – když totiž před pár lety
dělali rozsáhlý průzkum o českých čtenářích, zjistili, že vůbec nejoblíbenější knihou
v Česku je román Betty MacDonadlové
Vejce a já. Navíc se MacDonaldová v tomto
žebříčku umístila ještě jednou, a to na
sedmém místě s trilogií Co život dal a vzal.
První díl této trilogie Kdokoli může dělat
cokoli posloužil Věře Maškové jako předloha k dynamické jevištní adaptaci stvořené
přímo na tělo Letní scéně Divadla Ungelt.
Příběh o hledání práce v době hospodářské

SKLENĚNÝ STROP
David Hare
Dva rozdílné světy, dva nesmiřitelné
přístupy k životu a jeden společný
pocit viny, kterého se nejde zbavit.
Fascinující střet dvou silných osobností,
které se nedokáží přestat milovat,
ačkoli je všechno proti.
Hrají Tatiana Vilhelmová,
Jiří Langmajer a Vincent Navrátil
nebo Vladimír Pokorný.

krize je především příběhem o síle člověka
spočívající ve veselosti a hravosti navzdory
všemu, a dá se také považovat za velkolepý chvalozpěv na rodinu jako takovou.
Bude to prostě a jednoduše zábava pro
celou rodinu! Mimochodem: s dramatizací
Věry Maškové byli potomci Betty MacDonaldové dle jejich vlastních slov „velmi
spokojení“.
Zábavu zaručuje i 20 večerů se Simonou
Stašovou, která již tradičně na naší Letní
scéně hostuje se všemi svými nejúspěšnějšími inscenacemi – letos k těm z loňska
přibude i komedie Neila Simona Vězeň na
Druhé Avenue. Na Letní scénu ale také

přeneseme naše nejžhavější „ungelťácké“
novinky. Hru Skleněný strop jsme vybrali
přímo na tělo Tatianě Vilhelmové a Jiřímu
Langmajerovi a poslední polovina srpna
tak bude patřit jejich strhujícímu hereckému duelu. Naopak v první polovině
července uvedeme nedávno s velkým
úspěchem premiérovanou černou komedii
Život podle Jonesových. Ta se po většinu
doby odehrává na verandě, kde hned na
začátku Vanda Hybnerová prohlásí: „Je tak
hezkej večer.“ Jako by to v Česku dosud
neuvedený Will Eno psal s představou
neopakovatelné atmosféry červencového
večera na naší Letní scéně. Tuto atmosféru

Vám navíc už nic nemůže pokazit – po
loňských problémech se zápachem z mobilních toalet jsme se v zájmu zvýšení Vašeho
komfortu rozhodli spojit divadelní areál
se zahrádkou restaurace U Zlaté Hrušky
a vybudovat tam pro Vás kamenné splachovací toalety. A to není všechno: pokud
v této legendární restauraci předložíte naši
platnou vstupenku, dostanete zvýhodněné
„divadelní menu“. Návštěvu Letní scény
tak můžete spojit nejen s procházkou po
magickém hradčanském Novém Světě, ale
také s vynikající večeří… Za dovolenou
a odpočinkem zkrátka nemusíte vyjíždět
z Prahy, stačí vyrazit k nám!

ŽIVOT PODLE JONESOVÝCH Will Eno
Manželský život je sám o sobě absurdním dramatem. A pokud se do vašeho sousedství nastěhuje pár, který má stejné příjmení a řeší stejnou mezní situaci, realita se začne skoro
až groteskně rozpadat. Hořká komedie s Vandou
Hybnerovou, Lucií Štěpánkovou, Miroslavem
Táborským a Ladislavem Hamplem.

20x SIMONA STAŠOVÁ
Tradiční seriál představení Simony Stašové na Letní scéně.
Vězeň na Druhé Avenue, Poslední ze žhavých milenců,
Filumena Marturano, Římské noci, Drobečky
z perníku a Skleněný zvěřinec.

NOVINKA

Will Eno

ŽIVOT PODLE
JONESOVÝCH
Česká premiéra | 17. 12. 2017
Americké divadlo umělo vždy
dokonale přijímat nejrůznější
světové trendy a přetvářet je ke
svému obrazu. A tak se poválečná evropská absurdní dramatika
brzy propašovala i do zaoceánské divadelní tradice a splynula
s realistickým williamsovským
dramatem. Typickým průkopníkem tohoto prolnutí byl legendární dramatik Edward Albee.
Právě tato literární celebrita, která se proslavila hrou Kdo se bojí
Virginie Woolfové, byla mentorem a později i blízkým přítelem
současného amerického dramatika střední generace Willa Ena.
K psaní se sice dostal až v pozdním věku, avšak docela brzy
byl nominován na nejprestižnější
Pulitzerovu cenu za monodrama
Thom Pain (na základě ničeho).
V něm definoval svůj specifický

literární styl spočívající v kombinaci černého humoru s křehkou
zranitelností moderního člověka.
Ostatně nejlépe to popsal americký kritik, který Enovu tvorbu
nazval existenciálními stand-up
komediemi a trefil se do černého.
Eno sám mnohokrát přiznal, že
má panickou hrůzu ze smrti. Jeho
hry z této úzkosti čerpají a transformují ji v ozdravnou terapii, která vždy končí katarzí – očištěním.
Nejinak je tomu v jeho vrcholné
hře pro čtyři herce Život podle
Jonesových. V napínavém příběhu o záhadné nemoci rozežírající
mimo jiné jazykové schopnosti
postiženého využil své čerstvé
manželské zkušenosti a vytvořil
tak nejen groteskní obraz panického strachu z konečnosti, ale
také analýzu partnerského soužití, které se může (a nemusí) roz-

padat podobně jako stárnoucí tělo
(a jazyk) hlavních postav. Žádný
jiný dramatik v současnosti nepíše
tak jazykově vybroušené dialogy
plné vtipu, ironie, moudrosti a zároveň hlubinné psychologie. I proto jeho hry vyžadují detailní režijní
vedení s mimořádným citem pro
herecký projev. A i proto není
divu, že se režisér a herec Marek

Němec hrou Život podle Jonesových (v kongeniálním překladu
Pavla Dominika) nadchnul natolik,
že si ji vybral pro svůj režijní debut
na našem jevišti. Spolu s Vandou
Hybnerovou, Lucií Štěpánkovou,
Miroslavem Táborským a Ladislavem Hamplem vytvořili magickou
inscenaci, která mnohé provokuje.
K čemu? No přece k myšlení!

PŘEDSTAVUJEME VÁM…
Pohled zakladatele, ředitele a majitele Divadla Ungelt Milana Heina na ty, bez nichž by Ungelt nebyl tak docela Ungeltem.

SILVIE

JANÁKOVÁ
GARDEROBIÉRKA

Silva je obětavost sama. Pečlivě se stará o kostýmy
do všech her a vzácně empaticky se dokáže napojit na každého z herců. Je duší zákulisí.
Herci ji milují a já ji nikomu nedám.
Milan Hein
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