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Exkluzivní recitál Soni Červené
Tři nové dramatické komedie
Fotoreportáž z premiér
Rozhovor o herectví s Jitkou Smutnou
Peter Quilter v Praze
E-mailový rozhovor s Peterem Quilterem

Jitka Smutná fascinovala už
při zkoušení hitu loňských
i letošních prázdnin – komedie podle románu Betty MacDonaldové Kdokoli může dělat cokoli. Dokonale vyvážený
jazykový cit Betty MacDonaldové okamžitě „nacítila“ a její
slovní humor povýšila tak, že
by k velkému zážitku stačilo
jen zavřít oči a poslouchat tok
její řeči. Zářila, a přitom nikoho nezastiňovala. Její citlivá,
sebevědomá „spolutvorba“
a její oduševnělý autentický projev nenechal nikoho
z přihlížejících na pochybách,
že je to ideální herečka pro
Ungelt. Jakou radost nám
tedy udělala Alena Mihulová,
jíž jsme na tělo našli a přeložili hru Přítelkyně, když za
svou ideální jevištní partnerku
navrhla právě ji! Přestože se
znaly dlouhá léta, na jevišti se
nikdy nepotkaly. Obě po tom
toužily. Nemohly se dostat
k lepšímu materiálu než ke komedii Jen Silvermanové! Tato
americká třicátnice se před
pár lety rozhodla řešit slabinu
světové dramatiky spočívající
v absenci plnokrevných dra-
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matických rolí pro ženy mezi
padesáti a šedesáti lety tím,
že o dvou takových ženách
napsala hru. Do tématu se
ponořila natolik, že na půdorysu skoro archetypálního příběhu Thelmy a Louisy
vytvořila navýsost ozdravné
dílo pro všechny, kteří chtějí
nalézt sílu k vlastnímu osvobození... Ztvárnění dvou
protikladných figur a jejich
společného skoro až detektivního příběhu vyžaduje dokonalou hereckou partneřinu.
Když sledujete Jitku Smutnou
a Alenu Mihulovou, máte pocit, že by partneřinu mohly
vyučovat. Divák tak kromě
radosti z příběhu a postav,
zažívá i čirou rozkoš z jiskřivé spoluhry obou zkušených
a skvělých hereček. Hra proto
plyne tak lehce a zábavně, že
se může zdát, že to obě mají
úplně bez práce. To by ovšem
byl obrovský omyl! Do složitého hereckého procesu, kdy
nakonec to nejtěžší vypadá
nejlehčeji, dává ve velkém
rozhovoru v tomto čísle nahlédnout právě Jitka Smutná.
A pohled to je uhrančivý…

ÚVOD

Vážení diváci,
právě čtete šesté vydání
Zákulisníku. Rozhodli jsme se,
že nyní bude vycházet pravidelně, a to dvakrát ročně. Vždy
na prahu a uprostřed divadelní
sezóny. Zhodnotíme pokaždé
uplynulý půlrok a prozradíme
Vám, co nového se pro Vás
v Ungeltu připravuje.
V profilovém rozhovoru
Vám šestka Zákulisníku představí herečku Jitku Smutnou,
která se k mé velké radosti
v Ungeltu zabydluje.

Chybět nebudou ani tradiční reportáž ze zájezdu či
rozhovor s členem Klubu přátel Divadla Ungelt.

Hezké počtení!

Milan Hein
zakladatel a ředitel
Divadla Ungelt

NOVINKA

EXKLUZIVNÍ
RECITÁL

SONI
ČERVENÉ

V říjnu roku 2018 při příležitosti výročí Divadla Ungelt darovala, tak jako už mnoho dalších osobností, Soňa Červená Ungeltu židli. Fotografie z této oslavy zachycuje nejen
okouzlující Soňu Červenou v zelených šatech grandiózně
přijímající potlesk za nečekaný a odvážným divákem vyžádaný pěvecký výstup, ale také okamžik, v němž se zrodil
nápad nabídnout Soni Červené samostatný recitál v Ungeltu.
Ještě ten večer tuto nabídku přijala. Je nám proto ctí, že jednou měsíčně ji můžeme spolu s klavíristou Karlem Košárkem
u nás přivítat. Popisovat její večer není třeba – už to totiž
udělali jedni z nejrenomovanějších kritiků v Čechách Radmila Hrdinová a Jiří Černý. Níže je pár citací z jejich kritik,
rozhodně si je však na webových stránkách příslušných periodik (Aktuálně.cz a Novinky.cz) přečtěte celé. Oba recenzenti totiž trefili hřebíček na hlavičku.

Jiří Černý: Soňa Červená
ovoněla pražský Ungelt Paříží

Radmila Hrdinová: V Ungeltu
zpívá a kouzlí Soňa Červená

Recenzi Jiřího Černého uveřejnil on-line deník
Aktuálně.cz. Nezkrácenou verzi recenze najdete
na této webové stránce:

Recenzi Radmily Hrdinové vytiskl deník Právo.
Nezkrácenou verzi recenze najdete na stránce
on-line deníku Novinky.cz:

(…)
Někdejší světová operní mezzosopranistka, dvojnásobná
německá komorní pěvkyně,
šansoniérka, divadelní a filmová herečka zpívá a vypráví jen
o svých radostech. Oslavuje
kabaret. Červenou sedmu,
kterou v Praze ještě před první
světovou válkou založil její otec
Jiří Červený, a jeho Hradec
Králové, dále francouzské skladatele Francise Poulenka a Erika Satieho či pařížská rošťáctví
mladého Bohuslava Martinů.
(…)
Několikrát se posluchači vybavují vzpomínky na Hanu
Hegerovou: detailní mimická
i gestická přesnost, úspornost,
věcnost, jemný humor a erotika o síle lučního vánku – tím
vším jsou si obě velké dámy
českého umění podobné.
(…)
Dramaturgickým Taxisovým
příkopem jsou pro Soňu Červenou závěrečné písničky Ta
smutná, Podzimní píseň a Pí-

(…)
Když na jeviště vstoupí křehká
útlá bytost, opírající se o ruku
klavíristy Karla Košárka, diváci
zapochybují, zda zvládne celý
dvouhodinový večer. Vždyť
je jí třiadevadesát let. O pár
minut později už bez dechu
a pochybností přihlížejí, jak
tato dáma s komediantskou
vervou naplno vplula do
Kuchyňské revue Bohuslava
Martinů.
Recituje, zpívá, volá, směje se,
temperamentně gestikuluje,
tančí, ano vskutku tančí, protože jí k tomu stačí, aby zády
k publiku vystřihla s minimem
pohybů dokonale erotické
tango. Zachovat si ženské charisma a smyslnost v třiadevadesáti letech dokáže málokdo.
Soňa Červená má obojí.
(…)
Zdaleka nejde jen o to, že to
Soně Červené stále zpívá, ale
že z každé písničky dovede
hereckými prostředky a živým
kontaktem s publikem vytvořit

snička z mládí. Jak jinak než
všechny otcovy.
Zpívá je naplno, přesvědčivě,
bez sentimentu. V hlasové
formě bezmála srovnatelné
– máme-li použít měřítko nejvyšší a nejpřiléhavější – s posledními nahrávkami Charlese
Aznavoura. Svým humorem
nešetří ani tatínka, který psal
„Kde je ten čas, kdy jsem já
bývával mlád“ – a bylo mu
teprve třicet.
Co snad v některých polohách
chybí zvukové pronikavosti,
vynahrazuje bezpříkladná oddanost české deklamaci.
Od roku 2001, kdy pěvkyně
na Malé Straně prosadila ulici Jiřího Červeného, zas má
český kabaret své velké dny.
V Ungeltu jsou její písňové
recitály každý měsíc vyprodány
až do konce roku. A jistě nejen proto, že každý by si přál
vypadat po devadesátce jako
dáma z vltavského nábřeží, co
se den ze dne na něco těší.

událost, vložit do ní kus své
životní zkušenosti.
Vynikajícím partnerem jí je
klavírista Karel Košárek, jehož
umění zazáří už v Martinů
Kuchyňské revui, ale dokonalé
v jeho podání jsou i sólové
skladby, Ježkův Buggati step
či Gershwinova Tři preludia,
v nichž předvede nejen dokonalou techniku, ale i muzikalitu
a smysl pro jazzové rytmy
i teskné blues.
(…)
Hodnocení: 100 %
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TŘI NOVÉ
DRAMATICKÉ
toho dvě české premiéry
KOMEDIE …z
a jedna dokonce světová!

Dramatická komedie je jedním ze dvou páteřních žánrů
Divadla Ungelt. Tzv. dramedie
je ideálním odlehčením od náročných drásavých psychologických dramat (jako byl třeba
Picasso nebo Smrt a dívka, jako
jsou Deštivé dny či Expres na
západ a jako bude Dobrou
noc, mami, inscenace, kterou
uvedeme při jubilejním 25.
výročí Divadla Ungelt). Zvláštní
hybridní pojem v mnohém
navazuje na populární tragikomedii, avšak používá se především v anglosaském televizním
odvětví. Cambridgeský slovník
ho definuje jako „televizní pořad nebo film, který kombinuje
drama (ve smyslu vyprávění
vážných příběhů) a komedii
(ve smyslu vršení vtipů a situací, které vás mají rozesmát).“
Typickým příkladem takového
televizního žánru je například
seriál M*A*S*H.
Ty nejlepší divadelní dramedie daleko překračují bulvární
komerční tituly, protože se
pouští do vážných témat, a zároveň se nebojí tato témata
podávat s humorem a tím je
přibližovat širokému spektru
publika. Pochopitelně je u dramedie nebezpečí, že ona velká
témata zachytí ploše a čtenář,
potažmo divák, se neubrání
dojmu, že se daná hra jako
pravdivé umělecké dílo jen
tváří. Takovým dramediím se
v Ungeltu snažíme vyhýbat.
A proto jsme po sezóně, v níž
kralovaly drásavé psychologic-
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ké hry (Skleněný Strop a Život
podle Jonesových), našli tři
texty patřící k těm nejlepším
novodobým dramediím.
Americký dramatik
Mark St. Germain vychází
z broadwayské tradice
zábavného konverzačního

divadla. Díky své celoživotní
spolupracovnici, režisérce
a „osobní“ kritičce Julianne
Boydové však daleko
překračuje běžný zábavní
repertoár amerických
komerčních divadel. Zvolené
téma chce poctivě prozkoumat,

pochopit a své pochopení
s humorem předat dál.
K napsání romantické komedie
Taneční hodiny ho inspiroval
kamarádův autistický syn.
Poznal ho jako zakřiknuté,
a jak se mu při prvním setkání
zdálo, opožděné dítě, avšak
když se s ním po letech
znovu setkal, zjistil, jak moc
se mýlil. Pochopil, že před
lety podlehl předsudkům.
A tak se zrodil první koncept
hry, a především postavy
profesora environmetálních
věd Evera (Miroslav Táborský).
I díky němu St. Germain
v Tanečních hodinách ukázal,
že když člověk chce, dokáže
mnohé. Jistě že se nezbaví
autismu (o kolik by náš svět byl
chudší, hloupější a smutnější
nebýt autistů?), jistěže se jeho
protihráčce zraněné tanečnici
v podání Petry Nesvačilové
neuzdraví zraněná noha,
avšak přijetí nezměnitelného
je pro St. Germaina akt úlevy
a následného štěstí. Netradiční
milostný příběh mezi naprosto
nekompatibilními osobami
svou křehkostí a humorem
odzbrojuje a my s radostí
pozorujeme, jak si na reprízách
dávají dostaveníčko páry
nejrůznějšího věku.

NOVÉ INSCENACE

Pokud ale podlehnete
názvu a přijdete na divadlo
plné tance, budete zklamáni.
Oproti tomu má hra Jen
Silvermanové Přítelkyně ten
nejvýstižnější název, jaký jsme
kdy zažili. Našli jsme ji na
tělo Aleně Mihulové, která
do Ungeltu poprvé vstoupila
jako Helena v diváckém hitu
Skořápka (ta má v tuto chvíli
za sebou již 140 repríz!).
Přítelkyně jsou stejně jako
Skořápka založeny na kontrastu
dvou figur. Ve Skořápce
proti sobě stojí zakřiknutá
knihovnice a zlatokopka,
v Přítelkyních naopak opuštěná
konzervativní maloměšťačka
(Alena Mihulová) a moderní
alternativní básnířka z New

Yorku (Jitka Smutná). To,
co na začátku vypadá
jako klasická vztahová hra
najednou přeroste v černou
detektivní komedii, v níž na
tichý americký středozápad
pronikne divoký groteskní
závan zločinného Bronxu…
Když třicátnice Silvermanová
psala tuto hru, chtěla na
jevišti vytvořit prostor pro tolik
opomíjené ženy mezi 50 a 60
lety – své předsevzetí naplnila
dokonale.
Květnové uvedení Přítelkyň
měla být poslední premiéra
sezóny, avšak když nám slavný
britský dramatik Peter Quilter
poslal hru Trhni si, otče! s tím,
že ji napsal přímo pro naše
divadlo, nešlo odmítnout.

Respektive: šlo, ale Ungelt by
tím přišel o vynikající komedii
o generačním souboji mezi
rodiči a jejich dětmi, která
vyniká gejzírem originálních
slovních vtipů. Text, který
dodržuje jednotu místa,
času a děje stojí na jedné
dramatické situaci, kterou
Quilter nazývá „preventivní
pohřeb“. Otec (Petr Stach) se
rozhodne za pomoci své sestry
(Bára Štěpánová) zachránit
syna (Vincent Navrátil),
který je závislý na tanečních
drogách. Jedno ráno proto ze
svého domu udělá pohřební
síň, oblékne se do černého
a připraví synův pohřeb tak,

aby po jeho ranním návratu
z nočního tahu nahlédl vlastní
smrtelnost. Téma závislosti je
zde zpracováno pomocí žánru
bláznivé komedie. Zdá se
Vám to absurdní? Přesně tak,
a právě proto musíte Trhni si,
otče! vidět…
Quilter přislíbil účast na
světové premiéře této hry
a skutečně přijel (více o jeho
návštěvě Prahy na straně 10).
Před odletem nám pak do
rukou vložil svůj nejnovější
počin, čímž se nenápadně
dostáváme k aktuální sezóně.
Dá se tak skvělého dramatika
oslyšet?
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FOTOREPORTÁŽ
Z PREMIÉR

Jistě jste si už všimli, že všem premiérovým fotkám vždy dominují dva základní typy: fotografie z děkovačky těsně po „výkonu“
a hromadná fotografie celého tvůrčího týmu. V tomto čísle – tak
trochu ve stylu najdi tolik a tolik rozdílů – porovnáme právě tyhle
dva typy fotek ze tří premiér první poloviny roku 2019.

TANEČNÍ HODINY, ČESKÉ PREMIÉRY 22. A 23. 3. 2019
foto: Marie Krbová

I

Tvůrčí tým inscenace Taneční hodiny.

I

Miroslav Táborský, Petra Nesvačilová a gratulující Alena Mihulová.

PŘÍTELKYNĚ, ČESKÉ PREMIÉRY 11. A 12. 5. 2019
foto: Marie Krbová

I

Tvůrčí tým inscenace Přítelkyně.

I

Alena Mihulová a Jitka Smutná.

TRHNI SI, OTČE!, ČESKÉ PREMIÉRY 19. A 20. 6. 2019
foto: Marie Krbová

I

Tvůrčí tým inscenace Trhni si, otče!
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I

Pavel Dominik, Petr Stach, Bára Štěpánová, Michaela Huffsteter, Pavel Ondruch a Vincent Navrátil aplaudují Peterovi Quilterovi.

ROZHOVOR

ROZHOVOR O HERECTVÍ

S

JITKOU SMUTNOU

Jitka Smutná (1952) vystudovala divadelní fakultu AMU v Praze, po které
nastoupila do pardubického divadla a posléze do Ostravy, kde se podílela na
slavné divadelní éře herce a režiséra Jana Kačera (1976-1986). V roce 1990 se
vrátila do Prahy a přijala nabídku angažmá v Národním divadle. Od roku 2006
je kmenovou hvězdou Městských divadel pražských. Vedle toho však hostovala
na mnoha pražských scénách (spolupracovala např. s Divadlem X10, Divadlem
v Řeznické, Divadlem Na Prádle, Švandovým divadlem či s Divadlem Radka
Brzobohatého) a natočila řadu úspěšných filmů i seriálů (Četnické humoresky,
Návrat idiota, Otesánek, Bazén, Ordinace v růžové zahradě, Cesty domů či
Ohnivé kuře). Za dobrými rolemi se však neostýchá vyjet i mimo Prahu: třeba
zpátky do Ostravy či také do Hradce Králové. V Ungeltu debutovala v roce
2018 na Letní scéně v roli Maminky v dramatizaci románu Betty MacDonaldové
Kdokoli může dělat cokoli (režie Peter Gábor). O necelý rok později vstoupila
poprvé i na naši kamennou scénu. Spolu s Alenou Mihulovou nazkoušela americké duo-drama Jen Silvermanové Přítelkyně (režie Tereza Karpianus).
Když jsme se domlouvali na
tomto rozhovoru a já se zmínil,
že bude především o herectví,
odpověděla jste, že nevíte,
co o něm budete říkat, že ho
děláte „intuitivně“. Co taková
„herecká intuice“ přesně znamená?
Je to kouzlo, které raději nerozebírám, protože by třeba mohlo
přestat fungovat.

vala, aniž bych to dělala záměrně, že když třeba hraju nějakou
elegantní dámu, tak se snažím
chodit na zkoušky v oblečení,
které tomu odpovídá. Určitě
bych nepřišla v džínách a teniskách. Jiné boty, jiná chůze. Mé
tělo zkrátka hledá jiné napětí.
Ačkoli napětí není správné slovo… Mé tělo se jinak uvolní.
Jinak se pohybuje.

Ale určitě nějakou svou osobní
hereckou metodiku máte.
Postavu, kterou hraji, si prostě
oblíkám na kůži. Teoreticky bych
tak měla dospět k tomu, že se
mi změní výraz tváře, způsob,
jak se dívám, jak naslouchám,
jak chodím, jaká dělám gesta.
Vnitřek figury se promítne do
vnějšku.

Co následuje po prvním přečtení hry, v které máte hrát?
Když zaklapnu knihu, okamžitě ji
někomu převyprávím. Tedy: pokud mě hra zaujme. Jsem jako
dítě, které vypráví o zhlédnutém
filmu a maminka je z toho celá
tumpachová, protože to vyprávění je dost zmatečné... To ale
není podstatné. Jde o tu radost,
zápal pro příběh. Přečtená hra
mě nabila energií, kterou potřebuji předat dál. S touto energií
se pak dávám do zkoušení.

Jak nacházíte „oblečení“, do
kterého se oblékáte?
Vycházím ze smyslu toho, co
má figura dělá, jaké má kořeny,
s jakými se potkává lidmi. V neposlední řadě beru v potaz i to,
jakou má funkci v celé divadelní
hře. Jestli je hybatelem, co se
jí děje, proč ji autor potřeboval
právě v tomto příběhu… Už při
prvním čtení se ve mně něco
malinko posune. Následující
jednotlivé fáze nesleduji nijak
bedlivě, protože usiluji o to, aby
ze mě vše vycházelo intuitivně.
Na začátku hledám směr, a když
ho najdu, už se moc nehlídám.
Najednou se začnu proměňovat
i v civilu. Časem jsem vysledo-

sérovi, zkoumám, kam to směřuje, protože to je jeho práce. On
musí celý příběh vystavět. Já se
jen snažím do toho trefit.
Kdy se z celku zaměříte na
svou postavu?
Těžko říct, asi s přechodem na
jeviště a s příchodem partnera.
Často si na začátku pokládám
otázku, jestli má figura je dobrý
lhář, nebo ne. I v civilu někdy
přeháníme, někdy mlžíme…
Ne vždy je všechno, co říkáme
pravda. Říkám pravdu, sleduji
nějaký cíl, jsem překvapovaná
nebo překvapuji? První aranžovací zkoušky jsou hodně
technické, o všem přemýšlím,
protože ještě dobře neznám text.
I tak ale na jeviště chodím ráda
brzy. Pomocí pohybu hledám

nejlepší tón mé repliky. Jinak
řeknete větu, při níž sedíte u stolu, a jinak ji řeknete, když chodíte po jevišti. A u toho musíte
být mimořádně pozorná. Jen tak
si uvědomím, že je lepší oddálit
odpověď, nebo že repliku musím jinak vystavět, abych z ní
dostala správný smysl. Ale metoda v tom není, protože každé
zkoušení je stejně úplně jiné.
Jak to bylo u Robyn z Přítelkyň?
Říkala jsem si, že Robyn je
poměrně moderní žena. Je
z New Yorku a říká, že má
ráda auta, takže to asi nebude
dáma v lodičkách. Velmi brzy
jsem se proto zula a chodila na
boso. Na zkoušky jsem začala
nosit volná trika, protože většinu

Jitka Smutná v Přítelkyních.

Takže nejdříve vnímáte celek,
a nikoli roli?
Vždycky. Honza Kačer kdysi řekl,
že „na větší kupce hnoje rostou
větší okurky a větší melouny“.
A já tím pádem hnojím. Najdu
si knížky, ptám se, vzpomínám
na filmy, vzpomínám na lidské
příběhy, které mi to připomíná,
přemýšlím, jestli jsem některé
zobrazené situace zažila… Proto
mám také ráda dobré dramaturgy, ti mi tu kupku hnoje ještě
zvětší. A samozřejmě při tom
všem bedlivě naslouchám reži-
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Jitka Smutná v Kdokoli může dělat cokoli.

představení odehraju v pyžamu.
Hledala jsem něco svobodného.
Jsem zvyklá nosit si kostýmy
sama. Už jen proto, že nemám
standardní konfekční velikost.
Ráno před zkouškou jsem u skříně přemýšlela: co by si Robyn
oblíkla, v čem se cítí dobře?
A vytáhla jsem něco, co mi tam
léta visí. Samozřejmě pak přijde
výtvarník a má právo mi to celé
zbořit. Většinou se ale trefím.
To se netýkalo jen oblečení,
přinášela jste také předměty.
Jako třeba malý kovový stoleček.
Když se člověk stěhuje, přiveze
si do nového prostoru něco
svého, takovou kotvu. Tou je pro
Robyn stolek. Asi pět let u mě
jeden stál pod oknem a nějak na
něj nebylo co dát, nijak jsem ho
nevyužívala, ale věděla jsem, že
někam patří. Do Přítelkyň patří
úplně nádherně.
S jakou myšlenkou jste poprvé
jako Robyn vstupovala během
první aranžovací zkoušky na
jeviště?
Přítelkyně se odehrávají v prosklené verandě. Představa, že je
přede mnou volný plenér, byla
pro mě velmi důležitá. Veranda,
někde v Iowě, větrák, lány kukuřice, modré nebe, dřevěné ploty,
ptáci, divný mrak, klid, ticho…
Viděla jsem obrázek jakoby od
Kamila Lhotáka. Takový výhled
připoutává pozornost, a tudíž
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odvádí od mluvení. Zvlášť když
je toto prostředí pro vás nové.
Při aranžování jsem se proto
snažila dělit pozornost mezi
pozorování krajiny a poslouchání
osoby, která se mě ptá na věci,
které mi nepřipadají úplně
podstatné. Byl to sice první
nápad, který jsem měla, ale
byla jsem si jistá, že ho nemůžu
pominout. Uvědomovala jsem
si, že právě tím uvedu diváky do
výchozí situace. Staří kolegové
vždycky říkali, že nejdůležitější
je, jak herec a jeho postava vejde, a jak odejde. Okamžik, než
promluvíte, takový „auftakt“, dokáže o postavě prozradit strašně
moc. Mimochodem, otázka, jak
dobrá je Robyn lhářka, je tady
nesmírně podstatná.
Víme už, na co zhruba myslí
Robyn, když vchází na jeviště.
Na co ale myslí Jitka Smutná?
Je nějaké „zaříkadlo“, které
herci pomáhá při nástupu?
Myslím jen na to, abych byla
uvolněná.
Myslela jste na to odjakživa,
nebo jste se to musela naučit?
Na začátku kariéry jsem uvolněná rozhodně nebyla. Naučila jsem se to až s postupem
času. Než jsem vešla na jeviště,
třepala jsem rukama, krkem,
celou hlavou. Zjistila jsem, že
je to daleko lepší než urputná
příprava. Napjatým hercům se
stává, že na jeviště vylezou ve

stresu, nebo svůj nástup prošvihnou. Uvolněný herec je naopak
schopen slyšet, vidět, dýchat,
zaměřovat se na detaily. Pamatuji se, že když jsme hráli velké
hry v Národním divadle, dostala
jsem po několika reprízách pocit, že některé postupy už jen
prázdně opakuji. Potřebovala
jsem se proto znovu uvolnit.
A tak jsem si před příchodem na
jeviště zadávala drobné úkoly.
Třeba jsem si řekla, že si musím všimnout, jakou barvu očí
má můj jevištní partner. Nebo
jestli má řasy, a pokud, tak jaké?
Dlouhé, husté nebo krátké? Snažila jsem samu sebe vyhodit ze
zaběhaného stereotypu a dostat
se zpátky do tvořivého uvolnění.
Aby si totiž člověk všiml, jestli má
jeho parťák pihu, tak musí být
absolutně uvolněný a pozorný.
Souvisí to tedy s koncentrací?
Ano, je to koncentrace, ale... Jak
bych to řekla…
Uvolněná?
Naopak, uvolňující! Lidský organismus je tak zázračný, že
i v běžném životě stíhá vidět,
slyšet a dělat spoustu dalších
věcí dohromady. Proč by to
mělo být na jevišti jinak?
Jak do toho všeho zasahuje
partner, v tomto případě Alena
Mihulová?
Moc mi pomohlo, že jsem
s Alenkou hrála vůbec poprvé.

Aspoň na jevišti. Takže jsem při
zkoušení stejně jako Robyn koukala, kdo je ona osoba, s kterou
budu pár let tohle představení
hrát. A poznávala jsem ji stejně
jako Robyn poznávala Sharon.
Využila jsem pocitu z nového jevištního partnera. Bylo to krásný.
Nakolik Vám při tvorbě pomáhal dramatický text, potažmo
dramatička Jen Silvermanová?
Autorka předepsala několik důležitých věcí. Předepsala, kdy
přijde první úsměv. Předepsala
chvíli, kdy se ty ženy poprvé pozorně prohlížejí. Zjistila jsem, že
je dobré ji poslouchat. Silvermanová vede herce velmi dobře.
Nic z toho se nesmí podehrát,
ani zkrátit.
Pokud hru nejdříve vnímáte
jako celek, přemýšlíte také
o jejím poslání? A tedy o tom,
s čím má divák odcházet
domů?
To je zvláštní téma. Hrála jsem
i ve hrách, u nichž jsem téměř
do poslední chvíle netušila, kam
to vede. Vzpomínám na krásnou
hru Maličkosti od Endy Walshe,
která vyprávěla o dvou starých
lidech v mezičase světa, smrti
a života. Myslím, že jsem pochopila, co bylo jejím smyslem, proč
se hrála, až po mnoha reprízách... Takže někdy na to pozor
nedávám. Někdy to je ale jasné
okamžitě. A někdy se stane, že
vám režisér dodá téma, o kte-
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rém to chce hrát, protože hru
nějakým způsobem interpretuje
pro dnešní dobu a vy pátráte,
jak to do té inscenace postrčit.
Je nutné si hodně povídat s režisérem i s kolegy.

vás napadne, něco ve stylu: teď
přijdu, všechno povím, třikrát
rozesměju publikum a zase odejdu, abych si v zákulisí řekla, jak
dobře jsem to zahrála, protože
se lidi smáli.

Když jste po mnoha reprízách
Maličkostí najednou pochopila
smysl hry, změnilo se nějak
Vaše herectví, či dokonce celá
inscenace?
Částečně se změnil závěr hry.
Stejnými slovy jsem začala
vyprávět jiný příběh. I v tom
je divadlo úžasné. Jsou daná
slova, daní lidé, dané trasy na
jevišti, dané věci, které berete
do rukou, a přesto můžete zcela
obměnit smysl, který sdělujete.
Stačí proměnit účel a směřování.

Jak se dá během repríz udržet
v režijních mantinelech?
Jednoznačně když se cítíte
jako tvůrce. Ráda si věci sama
hledám, sama hnojím, protože
tím se stávám tvůrcem. Mám
pak marnivý pocit, který nemusí být pravdivý, že jsem to
vlastně celé vymyslela, že jsem
to vlastně napsala, že jsem to
pochopila úplně nejlépe. I když
si teď dělám trochu srandu,
je to tak. Věci, které stvoříme,
neničíme. Naopak věci, do kterých jsme natlačeni, kde jsme
jenom kašpárci nebo loutky, si
nehlídáme. Nepečujeme o ně.
I proto ráda sleduji funkci své
figury v příběhu, a i proto ráda
přemýšlím nad „vyšším smyslem“
celého představení.

Herec je evidentně strašně
mocný. Dá se tato moc zneužít
a proměnit v manipulaci?
Herec s divákem do určité míry
manipuluje. Co si budeme povídat… Ale neměla by to být zlovolná manipulace. Herec diváka
příběhem vede, provádí.
Jakou má herec odpovědnost?
Odpovědnost má k režisérovi. Pokud vás režisér v nějaké
situaci usměrní a řekne: „ne,
o tomhle to nehraj, to je teď
nepodstatné, hraj to takto…“, tak
je zřejmé, že má nějakou vizi, ví,
s čím se to na jevišti spojí, a kde
se to odrazí. To je třeba respektovat. Herec snadno ulpí na
maličkostech, na zbytečnostech,
a celek tím ke škodě věci rozmělňuje. A samozřejmě, že má
odpovědnost k divákovi. Kdyby
jenom vkusovou.
Jak se dá ohlídat správná míra
vkusu?
V angažmá se to ohlídává těžko.
Někdy vás tam potkají inscenace, s kterými vkusově nesouzníte
a vy v nich přesto musíte hrát,
protože je to vaše práce. V takovém případě je jediná možnost
pokusit se stvořit alespoň živou
figuru, živého věrohodného
člověka. To je hlavní míra vkusu.
Máte „vkusovou“ zodpovědnost
nehrát prvním způsobem, který

Čímž mi krásně nahráváte na
otázku, zda má divadlo vyšší
smysl?
Ráda bych věřila, že divadlo
vyšší smysl má, ale popravdě
řečeno, příliš se tím nezabývám, protože se nikdy nemůžu
zbavit dojmu, že je to trochu
nafoukaný. Na druhou stranu,
ano, můžeme lidi jenom bavit,
ale někdy si říkám, že se přece
nemusí jen furt chechtat. Občas
by mohli být smutní, zaražení,
nebo si říkat: „tohle jsme my?
Tohle jsme my lidi? Tohle my
děláme, takto se k sobě chováme?“ Ale na takový „vyšší smysl“
naštěstí není herec sám. Herec
je „jen“ spolutvůrce. I proto jsem
ve svém životě dlouhá léta tíhla
k angažmá. Ráda jsem součástí
týmu. Nikdy jsem netoužila po
exkluzivitě, být středem pozornosti a být na všechno sama. To
není můj systém. Jako dítě jsem
hrála kolektivní sporty: basketball, volejbal, házenou. Díky
tomu jsem pochopila, jak prima
je být týmový hráč. Ale snažím
si vybrat klub, do kterého vstoupím, kterému podepíšu smlouvu.

A kdy nastane čas přestupu...
A co širší odpovědnost, řekněme společenská?
Herec má odpovědnost jako
každý, kdo ovlivňuje veřejné
mínění. Nevím sice, proč zrovna
herci ovlivňují veřejné mínění,
protože si to leckdy opravdu
nezasloužíme, ale jejich vliv
na lidi je nezpochybnitelný.
Může ho ale naštěstí i využít
– k pomoci. Může se stát tváří
nějakého charitativního projektu
a vybrat peníze pro lidi, kteří to
potřebují.
Což děláte. Podporujete Psychoterapeutické centrum Gaudia – v Ungeltu pro ně dokonce pořádáte benefiční koncert.
O co přesně jde?
Gaudia poskytuje psychoterapeutickou pomoc lidem, kteří
buď prodělali, nebo prodělávají
onkologická onemocnění. Pomáhají ale také členům rodiny
nemocného, jeho přátelům,
blízkým, spolupracovníkům. Tihle
lidé prožívají velmi těžké období,
jsou bolaví, citliví a křehcí, podléhají strachům a nejrůznějším
problémům. Je proto dobré
vést dialog s odborníkem v bezpečném prostředí. To centrum

Gaudia nabízí. Snaží se také, aby
bylo možné v každé nemocnici
přivolat při krizových chvílích
psychoterapeuta. Každý někdy
v životě potřebuje svého terapeuta. A když si myslíte, že ne, tak
ho zrovna potřebujete. Gaudia
je neziskovka, jejich finance
jsou omezené. Jsou to lidi, které znám třicet let, lidi, kterým
důvěřuji, a kterým chci pomoct.
Alespoň benefičním koncertem.
Čímž narážíme na to, že kromě
herectví i výborně a ráda
zpíváte.
Svoje písničky jsem začala zpívat
hrozně dávno. Bylo to v období
normalizace, kdy jsem nastoupila do profesionálního divadla.
Potřebovala jsem tehdy prostor,
v němž bych se nemusela do
ničeho stylizovat. Prostor, kde
bych mohla vystupovat za sebe
a mohla mluvit o věcech jen
svými slovy. Že to zrovna byly
verše, respektive písňové texty,
to už bylo vedlejší. Při zpívání
jsem ukazovala jen svoji tvář,
své vidění světa. Byla to očista.
Duševní hygiena herce, který
konečně nemusí hrát cizí příběh, říkat cizí slova, a že tehdy
ty normalizační hry byly ale
slátaniny… Svět lidí, kteří tehdy
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chodili na folk, byl úplně jiný.
Bylo to nádherný… Najednou
mě poslouchali svobodní lidé!
Tyhle koncerty mě naučily kontaktu s diváky, naučily mě nebát
se jich. S postupem času jsem
ale zpívat přestala. K hudbě
jsem se kupodivu vrátila až před
šedesátkou. A dopracovala jsem
se k vlastním recitálům, kde absolutně bez zábran sdílím svoje
soukromí.
Co dalšího musí herec pro svou
duševní hygienu dělat?
Nezapomenout žít obyčejný
život. Soukromý, úplně obyčejný
život.
Není to pro veřejně známého
herce obtížné?
Je. Chtěla bych žít úplně tiše.
Ale to bohužel nejde. Místo
tváře nosíte občanku. Když na
ulici potkáte neznámého pána,
který zoufale pláče a na nohou
má místo bot bačkory, je to
všem jedno. Když by ale Jitka
Smutná šla v bačkorách po ulici
a zoufale plakala, neskryje se
v anonymitě.
Jak se dá ochránit?
Nedá. V dnešní době se už
nedá ochránit. V dnešní době
se hodně novinářů snaží své

čtenáře jen pobavit, šokovat,
zásobovat je informacemi ze
životů jiných lidí. Bylo by zajímavé, kdyby o těch novinářích
někdo taky psal, jak se vdávají,
jak se doma hádají, jaké mají
problémy, jak je zlobí jejich děti,
jaké mají fyzické neduhy. Jak by
se cítili?
Proč myslíte že to tolik lidí
zajímá?
Myslím, že to může mít několik důvodů. Buď je to odvádí
od jejich vlastních starostí, od
vlastních traumat, nebo jim dělá
dobře, že se má někdo ještě hůř.
Nebo možná potřebují nadávat.
Podléhají závisti, což nechápu,
protože není co závidět, a tuto
závist přetaví v odpor a často
i v urážlivá slova. Pak nám říkají,
že jsme šašci, že vlastně nic
neumíme, vždyť jenom mluvíme,
jenom chodíme, jenom se oblékáme, takže co jim my budeme
jako povídat? Tím si asi uleví.
Na druhou stranu je ale někdy
obdiv našich diváků krásný.
Když mi lidi dávají najevo, že
se jim inscenace líbila a dělají
to laskavě a s ctěním určitých
hranic, tak to ráda a s velikým
vděkem přijímám. Pofiderní
sláva, nebo jak to nazvat, ale
přináší víc nevýhod než výhod.

Známý herec ztratí soukromí, je
ohrožena jeho intimita, klid na
práci a mnoho dalších věcí.
Co je tedy na herectví tak přitažlivého, že Vám to stojí za
ztrátu soukromí?
Je to magie. Magie příběhu. Je
třeba strašně krásné, když se
s jedním příběhem během života potkáte několikrát a pokaždé
to je o něčem úplně jiném. Jak
mocný je daný tvůrčí tým, jak
mocná je doba, ve které onen
příběh zkoušíte! Stačí pozměnit
optiku, kterou se na příběh
díváte a z divadla se stane velké
dobrodružství.
Během zkoušení a následného
reprízování komedie podle
Betty MacDonaldové Kdokoli
může dělat cokoli jsem se zájmem pozoroval, jak vytříbený
máte smysl pro žánr. Jak jste si
tento cit vypěstovala?
V mládí jsem hodně chodila do
dnes již zaniklého Komorního
divadla v Hybernské ulici, kde
hráli velcí herci jako Jaroslava
Adamová, Irena Kačírková, Václav Voska a mnozí další. To byl
soubor, který žánr konverzaček
dokonale uměl. A nešlo vždycky
jenom o komedie, ale i o vážnější hry, které byly vystavěné

na principu břitkých slovních
výměn. Tento žánr mě vždycky
přitahoval, ale jako herečka jsem
se s ním setkala docela pozdě,
ačkoli jsem si tajně namlouvala,
že pro něj mám smysl, že bych
ho uměla hrát. Hned po vstupu
do angažmá do Městských divadel pražských jsem ale pracovala
s Lídou Engelovou. Lída je špičková režisérka v oboru konverzační
komedie. Vycvičila mě. Podpořila
u mě vědomí, že každá věta
potřebuje nahrávku, že je třeba
využívat střihy, využívat hereckou
zkratku, naučila mě, že jediná
replika nesmí padnout pod stůl,
že každá věta je důležitá. Naučila
mě, jak podehrát svou repliku
tak, aby kolega mohl smečovat.
Člověk musí sám se sebou vědomě manipulovat, aby se mu
podařilo dialog dobře sklenout,
aby vyzněla správná pointa,
a aby u toho zachoval humor
hry. A to celé musí vypadat lehce
jako úplně normální autentický
rozhovor. Své studenty jsem pak
vždycky učila, že když narazí na
konverzační komedii, tak si mají
vzít fix a všechny repliky, které
se jim zdají být vtipné, podtrhat.
Svoje repliky červeně, partnerovy
zeleně. Červenou repliku prostě
musí dát, to je na nich, a zelenou
musí kolegovi nahrát.
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I to je uvažování herce, který
vyrostl uprostřed souboru.
Jaké to pak je, když – tak jako
v Ungeltu – soubor čítá jen dva
herce?
Je to velký rozdíl. Ve dvou
máte na celé představení větší
páku. Ve dvou lidech je herec
schopen inscenaci daleko více
ovlivnit. A když se to potom
povede a člověk je při reprízách
dostatečně uvolněný, tak se to
dá varírovat, užívat si, že nemusíte hrát pořád stejně. Je to jako
v muzice, občas přidám křížek
nebo jedno béčko. V inscenaci
s velkým obsazením nemáte
takový prostor a často čekáte.
Člověk musí být na svou chvíli
dokonale připravený, protože
třeba má jen tři věty v celé scéně a nemůže je promarnit.
Jak Vaše herectví ovlivňuje
prostor, v kterém hrajete? Ať
už to je velké Národní divadlo,
nebo malinký Ungelt.
V Ungeltu si můžete dovolit
větší intimitu. To jednoznačně.
Srozumitelnost, ale není věcí
prostoru. Rozumět by vám
mělo být tam i tam. Každá
věta, řečena kdekoli, musí být
dobře sklenutá. Ale to nejde
nacvičit. Nejstrašnější herci jsou
ti, kteří si doma připravují intonace. Kdysi mně má učitelka,
paní profesorka Havelková,
říkala: „Jitko, dám ti jedničku
z hlasovky, ale musíš mi slíbit,
že nikdy nebudeš hrát na
velkém divadle.“ Po škole jsem
ale šla do Pardubic, pak do
Ostravy a pak do Národního
divadla. Všechno velké scény!
Takže jsem paní Havelkové
nevyhověla. Ale při nejbližší
příležitosti jsem hned využila
možnosti hrát na malých scénách. Vždycky jsem si to užívala. Je to nádhera. Čím jsem
starší, – a proto jsem ráda za
Ungelt – tak potřebuji menší
soubor. Mám na mysli i lidi
v zákulisí. V Národním divadle
jsem některé kolegy vůbec
nepotkala. A to jsem tam byla
šestnáct let! Pochopitelně, bylo
nás tam přes sedmdesát. Mám

Jitka Smutná v Kdokoli může dělat cokoli.

ráda, když je svět jakoby na
kůži, kůže na kůži. Dokonce už
i Městská divadla pražská jsou
pro mě nějak velká. Když to
tak půjde dál, možná skončím
u mikrofonu v nějaké kabince.
Chodíte do divadla
i jako divák?
Ano, ráda! Docela často dokonce jezdím na Slovensko.
Nedávno jsem tam viděla
Vyrypajevovy Iluze. Byla jsem
nadšená. Na jevišti seděli čtyři
herci, dva manželské páry. Každý sice vyprávěl stejný příběh,
ale ze svého pohledu. Já si díky
tomu uvědomila, jak rozdílné
pohledy můžou lidi mít na život, a jak se i partneři mohou
míjet. Myslím, že skutečně hluboké partnerství vyžaduje velké
a hluboké rozhovory. Mimořádně otevřené. Jinak to partnerství nevydrží. Jinak člověk velmi
snadno mine něco, co v tom
druhém narůstá a všimne si
toho až už je pozdě…
To vyžaduje velkou odvahu.
Jo, ale je to nutné. Nejlepší je
z toho udělat návyk hned od
začátku vztahu a nikdy nepřestat. Když je člověk zamilovaný,
tak s tím druhým otevřeně a do
hloubky mluví úplně běžně.
Sdílíte s ním svá nejtajnější přání
i bolesti. Ale pak se z nějakého
důvodu lidi zavírají a přestávají to
dělat. Na to si musíme dát pozor.

Coby herecká pedagožka jste
se často setkávala s novými
generacemi herců. Proměňuje
se nějak herectví v závislosti na
době?
Nemůžu říct, že by mladí herci
dnes byli jiní, než jsme byli my.
Napadá mě snad jen rozdílná
intenzita jejich výrazu. Často
jsou nesmírně přirození, proměnní, hraví, ale inklinují spíš
k civilnímu projevu. Hlavní rozdíl
vidím v tom, že během mých
začátků byl divadelní svět menší.
Dnes je spousta divadel, mladí
herci mají velkou praxi, dělají
moderní věci, které jsme my
vůbec neměli možnost dělat.
I proto strašně ráda spolupracuji s mladými kumštýři. Je to
způsob, jak neustrnout. Poznáte
nový vkus, přičemž se ten váš
díky tomu vyvine. Pohled na
divadlo se vám prohloubí. Zjišťuji
tak, čeho všeho jsem schopná.
Experimentování s netradiční
formou divadla mi pomáhá nezkostnatět. Někdy třeba zjistím,
že někam už nemůžu, do některého kouta mladého způsobu
divadelního vnímání se už nevejdu, zjistím, že už mi nějaká hroší
kůže přece jen narostla a nemůžu ji svléknout, ale i přesto je
důležité, že chci rozumět. Že se
o to snažím. Způsobů, jak rozumět světu a divadlu, je spoustu.
Není jen moje cesta, není jen
můj způsob vnímání.

Kdy jste k tomuhle došla?
Zásadní pro mě bylo moje první
setkání s novým cirkusem. Bylo
to před patnácti, možná dvaceti
lety ve Švédsku. Hráli Romea
a Julii a já byla úplně fascinovaná. Když chůva s Julií létaly
na vysuté hrazdě, bavila jsem
se, tleskala, smála se. A přestože
Chůva měla asi jenom deset
veršů, tak jsem se dozvěděla
všechno, co Shakespeare napsal
na třech stránkách. Z fyzického
jednání jsem se dozvěděla to
samé, co ze slov. Tehdy jsem si
říkala, že moje divadlo končí, že
končí divadlo slova a nastupuje
tohle.
Došlo k tomu?
Ne, divadlo slova není vytlačováno. Ani nebudeme rezervací.
Vedle sebe budou různá divadla
a každé z nich se bude vyjadřovat jinak. A každé z nich si najde
své diváky.
Pokud byste dnes s divadlem
začínala jako herečka, jakou
byste šla cestou?
Jsem čtenář a také drobný
veršotvorce, takže slovo je pro
mě přirozený vyjadřovací prostředek. Slovo jako takové se
všemi asociacemi a metaforami
bych nedokázala pominout. Ale
nevěřila bych už na jeho samo
spásnost, že je jenom ono a nic
jiného. Možná by mě bavilo lítat
na tý hrazdě…
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PETER
QUILTER
V PRAZE
Málokdy se stane, že české divadlo uvede světovou premiéru
hry světového dramatika. Zní to
vlastně i trochu absurdně – proč
by měl být cizojazyčný text premiérově inscenován v jiném jazyku, než byl původně napsán?
Nic však není tak absurdní, aby
se to opravdu nemohlo stát.
O prázdninách roku 2018
poslal Peter Quilter, autor mezinárodních divadelních hitů Je
úchvatná! (podle tohoto textu
vznikl film s Meryl Streep Božská
Florence) a Na konci duhy (podle tohoto textu vznikl film s Renée Zellweger Judy), svůj nejnovější dramatický počin, který
měl právě premiéru v Londýně,
k nám do divadla. Hru Saving
Jason s velkým obsazením jsme
si přečetli a odpověděli mu, že
se nám líbí, avšak že se zaměřujeme pouze na texty pro maximálně čtyři herce. A jako příklad
jsme uvedli jiný jeho text, který
v Ungeltu s velkým úspěchem
hrajeme už od začátku roku
2017 – 4000 dnů. Quilter nelenil a za pár týdnů nám v e-mailové schránce přistál nový text
s tím, že hru, která se nám tak
líbila, přepsal pro tři postavy…
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Přečetli jsme ji a zdála se nám
ještě lepší než původní verze.
V tu dobu byl dramaturgický
plán již sice uzavřený, ale takové
nabídce se jen těžko odolává.
Na konci sezóny jsme proto ještě našli volné pětitýdenní okénko
a na poslední chvíli naplánovali
světovou premiéru. Quilter přislíbil svou účast… A skutečně
přijel.
Už když k nám na letišti mířil
s kufříkem a úsměvem, bylo
jasné, že jsou zvěsti o tom, že je
mimořádně přátelský a vtipný
společník založeny na pravdě.
Během cesty do hotelu s chutí
vyprávěl, jak kdysi pochyboval,
jestli má dát tak malinkému divadlu práva na exkluzivní uvedení
hry 4000 dnů, a že nakonec
podlehl jen „naší skvělé pověsti“.
Ze stejného důvodu chtěl i to,
abychom ve světové premiéře
uvedli jeho přepsanou novinku
Trhni si, otče!. Taková slova se
hezky poslouchají jen v případě, že Vás za pár hodin nečeká
zkouška, která tuto pověst buď
potvrdí, anebo ne…
Potom, co si Quilter odpočal
v hotelu, přišel do divadla, kde

Popisek

už na něj čekal jeho dvorní
překladatel a kamarád Pavel Dominik. Hned po přivítání Quilter
zkontroloval, jestli jsou plakáty
k jeho dvěma hrám dobře vidět.
Plakát ke 4000 dnům přehlédl,
což přineslo pár jeho zvídavých
vtípků, kterým jsme vzali vítr
z plachet upozorněním, že
má tento plakát čestné místo
u vchodu do hlediště. S tím byl
Quilter spokojen, ale zážitek si
pamatoval natolik, že se k němu
o několik dní později, když tento
plakát podepisoval, poťouchle
vrátil. A pak se zajímal o vše, co
se divadla týkalo až do okamžiku, než se chřtán do sálu konečně otevřel.

připravována). Když scéna přípravy finalizovala a diváci se
poprvé zasmáli, usmál se také.
Bylo vidět, že pozorně sleduje nejen představení, ale také
všechny divácké reakce. Ostatně
sám mnohokrát říkal, že vždy
a za každých okolností je pro
něj nejdůležitější divák, pro něj
píše, ne pro sebe, ani pro kritiky
či akademiky. Už po první půlce
mile poplácával tvůrce po ramenou a uklidňoval jejich rozjitřené
emoce. I po představení všem
vyjadřoval spokojenost, ačkoli
nebyl nijak konkrétní a člověk
se mohl jen dohadovat, co si
opravdu myslí. Druhý den jsme
se to dozvěděli…

Quilter se na svou vlastní
prosbu posadil na úplný kraj
hlediště (asi aby mohl v případě
zděšení utéct, říkali jsme si paranoidně). První úlomek kamene
ze srdce z nás spadl ve chvíli,
kdy Quilter se zájmem a s ani
špetkou zklamání sledoval úvod
inscenace, který jsme pojali
poněkud jinak, než původně
předepisoval ve scénických
poznámkách (počítal, že je hřbitovní místnost už připravená,
a ne že bude teprve Trevorem

Na odpolední tiskové konferenci, kterou jsme s ním uspořádali, celý tvůrčí tým tak upřímně
vychválil, že večer se zklidnění
herci zcela uvolnili a naplno
rozehráli vše, co text umožňoval.
Sál burácel smíchy. To byla voda
na Quilterův mlýn – jeho euforie byla obrovská. Celý večer
zářil a jeho nadšení bylo dokonce tak veliké, že neplánovaně
zhlédl i první reprízu následující
den. Ve zcela vyprodaném hledišti se usadil na nepohodlný
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E-MAILOVÝ ROZHOVOR
přístavek a znovu pozoroval
reakce milovaného publika.
Během všech tří společných
dnů jsme pochopili, proč jsou
dialogy v jeho hrách tak vtipné
– pramení totiž ze spontánní
životní radosti a ironického
nadhledu nad sebou a situací,
ve které se zrovna ocitá. Quilter
je neuvěřitelně pohotový –
všechny maličkosti dokáže ve
vteřině proměnit v gag. Takže
když ho třeba Petr Stach poprosí, ať se s ním vyfotí, fotku
neváhá spolu s Petrem vyšperkovat bláznivým detailem…
Zároveň je však velice šikovný
obchodník. Když se ho nevinně
zeptáte, jaké má v hlavě další
komorní hry, už Vás mazaně
a zábavně donutí slíbit, že jeho
zbrusu nový text – „jako dělaný pro Ungelt“ – do druhého
dne přečtete, protože o „hrách
se nejlépe diskutuje v taxíku
po cestě na letiště...“ Ze svého
tabletu Vám pak v mžiku odešle
devadesáti stránkový text... Druhý den se však místo unaveného
ranního prokousávání textem
smějete. Dokonce se hihňáte
ještě i v taxíku po cestě na letiště
a s potěchou nasloucháte Quilterovu nápadu, že by krasavce
Sama měl hrát Petr Stach, jehož
„proměnlivost“ a „mnohotvářnost“ ho tolikrát překvapila.
Letiště je daleko, a tak stihnete
probrat, jak je nejlepší inscenovat konverzační hru o třech
čtyřicátnících, kteří se rozhodli
uctít smrt kamaráda túrou do
hor anebo také o tom, jak moc
se mu líbil konec Trhni si, otče!,
který – „pokud se pamatuje
dobře“ – napsal jinak.

S

PETEREM QUILTEREM
Z KVĚTNA 2019

Zhruba před rokem jste mi
poslal první verzi hry Trhni si,
otče! pro šest figur. Hra mě
zaujala, leč odpověděl jsem
Vám, že se zaměřujeme na hry
převážně pro tři herce. Zanedlouho jste mi poslal přepsaný
text pro tři herce. Proč jste se
rozhodl napsat novou verzi
hry? Myslel jste u tohoto přepisování konkrétně na Divadlo
Ungelt?
Původní verze hry pro velké
obsazení měla sice úspěšnou
premiéru v Londýně, cítil jsem
ale, že tak velký počet postav
narušuje vyznění příběhu. Jejich
neustálé příchody a odchody
odváděly pozornost od podstaty hry. Někdy je prostě lepší
zaměřit se jen na nejdůležitější

a nejzajímavější figury. Takové
zhutnění nakonec celou hru jen
zdokonalí. Zároveň jsem si byl
vědom, že je po světě rozeseto
mnoho divadel, které preferují
hry s menším obsazením. Vzal
jsem to jako příležitost, aby
má hra byla dostupná i pro
ně. Divadlo Ungelt s velkým
úspěchem uvádí jinou mou hru
4000 dnů, která je také jen pro
tři herce. I proto se mi zdálo, že
Ungelt bude ideálním místem
pro světovou premiéru nové
verze mé hry.
V čem vidíte hlavní rozdíl
mezi verzí s šesti postavami
a verzí s třemi postavami?
V příběhu a tématech jsou
stejné. Ale v druhé, nové verzi
jsem se zaměřil jen na tři posta-

vy, které mi přišly nejvíce nosné.
Hra je proto mnohem sevřenější a koncentrovanější. Namísto
načrtávání řady různých charakterů, prozkoumávám bez přerušení jen tři osoby v nezvyklé
situaci.
Proč jste ve verzi s třemi postavami jako dva hlavní dospělé protagonisty zvolil Trevora
a Angelu? Mohla to být přece
i Linda a Derek…
Z prostého důvodu: byly to
nejpůsobivější a zároveň nejneobvyklejší figury mé hry. Musel
jsem ale také přemýšlet o tom,
která ze dvou dospělých postav
celý příběh potáhne. Angela
a Trevor se během přepisování
stávali plnějšími a komplexnějšími, protože jsem jim všude, kde
to bylo možné, vkládal do úst
repliky vyškrtnutých postav z původní verze. Tím do nich vstupovaly i nové charakterové rysy.
Jak Vás napadla ústřední zápletka hry Trhni si, otče! s preventivním pohřbem? Vycházíte
ze svých životních zkušeností?
Ano, můj kmotřenec si prošel
něčím hodně podobným a mou
hru tím inspiroval. Dospěl tehdy
do bodu, v němž odmítal komukoli naslouchat. Všichni jsme
proto začali zoufale přemýšlet,
co můžeme udělat, abychom
získali jeho pozornost a zastavili tak jeho šílenou touhu po
drogách a nebezpečí. Jednoho
dne jsem navrhl, že bychom ho
mohli vrátit do reality šokem.
Řekl jsem: „Možná bychom
ho měli pozvat na jeho vlastní
pohřeb.“ A v tu chvíli se zrodila
idea hry Trhni si, otče!. Takže je
opravdu založená na skutečných
událostech a reálné situaci.

Rozloučení byla snad jediná
věc, kterou Quilter do vtipu neotočil. Nebo alespoň ne hned.
Ještě než se totiž vrhl do spárů
letištních úředníků, s pomrknutím
oka poukázal na batůžek, do
něhož jsme uklidili jeho čerstvě
vytištěný text s názvem The Hill…
Tehdy nebylo jisté, že ho uvedeme, jisté ale bylo, že si Quilter
s Ungeltem porozuměl. Lidsky
i profesně. A Ungelt si porozuměl
s ním. Lidsky i profesně.

Jak příběh Vašeho kmotřence
dopadl?
Drogové období naštěstí překonal a je mu teď 21 let. Studuje
univerzitu a vede si dobře. RozPetr Stach a Peter Quilter.
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hodně ale není bezproblémový.
Nedávno byl zatčen v Německu, kde mu zakázali letět do
USA. Občas užívá měkké drogy,
pro které má stále slabost. Před
několika měsíci se účastnil vysokoškolského výletu, na němž
se najednou oddělil od zbytku
skupiny a celý den strávil pitím
a obrážením barů. Druhý den
ráno se probudil v levném hotelovém pokoji s dvěma dívkami
z Bosny a vůbec neměl tušení,
jak se tam dostal! Vždycky bude
žít „na hraně“... Na druhou
stranu je ale velmi zajímavý,
velice chytrý a všichni ho máme
moc rádi. Doufejme, že se brzy
zklidní.
Jak chápete rodičovství? Co
je pro Vás rodina? A jak moc
Vás ovlivnila či ovlivňuje Vaše
rodina?
Vlastní děti sice nemám, ale
jsme si velmi blízcí s mými synovci i mými kmotřenci. Když
přestanou poslouchat své rodiče,
převezmu roli rádce já. Ve skutečnosti pocházím z poměrně
chaotického rodinného prostředí.
Rodiče se rozvedli a náš rodinný
dům prodali. Tím jsem nadobro
ztratil domov, a tedy i místo, kam
se můžu vracet. Můj otec pak do-

cela brzy zemřel. Pro kluka, který
se snaží citově stabilizovat a najít
vlastní životní cestu, jsou všechny takové tragédie tvrdou ránou.
Jako dítě jsem byl velice zvláštní.
Navíc nikdo z mé rodiny neměl s divadlem ani uměním nic
společného, žádné nadšení pro
kulturu v mém okolí prostě neexistovalo. Takže byl každý překvapen, ne-li přímo šokován, když
jsem propadl divadlu. Všechno
tohle mě ale přimělo víc a víc
usilovat o úspěch. Je dobré, když
člověk bez cizí pomoci dosáhne
v životě alespoň něčeho, o čem
snil. Každému tím totiž dokáže,
že všechna jeho podivná rozhodnutí byla správná. Musel jsem
tvrdě pracovat na každém svém
úspěchu, protože jsem od života
nikdy nedostal nic zadarmo.
Sebeúcta a sebevědomí jsou
ve Vaší hře velkými tématy,
zvláště když vidíme, že se hlavním postavám nedostávají. Proč
myslíte, že v současné době
mají lidé problémy si věřit či si
sami sebe vážit?
Doba, ve které žijeme, v nás
vyvolává velké úzkosti. Téměř každý, koho znám, se cítí pod tlakem, téměř každý je vystresován

v práci. Šéfové se stali mnohem
náročnějšími, život je mnohem
dražší, svět je mnohem složitější.
Myslím si, že všechny tyto úzkosti
způsobují, že se cítíme nenaplnění a nešťastní. V takovém případě
musíme v první řadě pocítit respekt k sobě i k druhým. Musíme
se naučit být šťastní, myslet víc na
sebe a neponižovat se. Všechny
postavy v mé hře jsou na hraně,
jejich osobnosti se rozpadají. Je
to extrémní příklad toho, co se
může každému z nás stát, pokud bychom nedokázali odstoupit od hrany útesu, nadechnout
se a učinit rozhodnutí týkající se
zlepšení našeho života.
Angela ve Vaší hře říká, že
„je lepší od života nic nečekat“.
Sdílíte tuto její životní filozofii?
Angela se mýlí. Ale takový je
její pohled na svět. Věří, že pokud toho od života nebude moc
očekávat, snadněji se se vším
vyrovná. Ale samozřejmě, že to
není jediný možný úhel pohledu.
Všichni bychom měli mít vysoké
nároky a bojovat za jejich dosažení, bojovat za lepší život.
Proč jste předepsal ve své hře
použití staré britské koledy Lord
of the Dance (Pán tance)?

Chtěl jsem použít hymnus,
v kterém je obsažena nějaká
energie. Hudba, kterou vyberu pro danou hru, často odráží
rytmus scény. Pokud vyžaduje
energii, hněv nebo akční herecké jednání, nemůžete ji podbarvit
pomalou muzikou. Hudba musí
mít svou funkci, musí pomoci
oné scéně naplnit její smysl. Neexistuje příliš dynamických žalmů, takže pro mě byl Pán tance
jednoznačná volba. Navíc si ho
velmi dobře pamatuji z dětství.
Vaše hra má v podtitulu „návykové komediální drama pro
tři herce“. Chtěl byste, aby bylo
více dramatem, nebo komedií?
Tohle je zajímavé. Protože některé komedie musí být hrány
jako komedie a některé komedie
musí být hrány jako dramata.
Někdy smích vyvolávají postavy,
které se chovají zábavně a smějeme se pak všichni společně. Ale
v černé a vážné komedii, jakou
je Trhni si, otče!, vychází humor
z absurdity lidského chování.
Postavy ve hře jednají smrtelně
vážně. A my jako publikum pozorujeme, jak jsou v tomto jednání směšné. V tom vidím princip této komedie. Takže mi můj

Tisková konference k Trhni si, otče!
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instinkt našeptává, že by tato hra
měla být hrána vážně, přičemž
se diváci rozhodnou sami, jestli
jim přijde vtipná, nebo ne. Je to
opravdu hodně zajímavé téma.
Někdy se v tom pletou i sami
autoři a režiséři! Vzpomeňme
třeba na Čechova, který své hry
pokládal za komedie, zatímco
jeho režisér Stanislavskij s ním
nesouhlasil a režíroval je jako
dramata. Dodneška je to sporné téma a nálada těchto her se
proměňuje podle toho, kdo je
hraje, režíruje, překládá… Takže mezi komedií a dramatem je
tenké lanko a herci a režisér musí
zvolit, jak po něm našlapovat bez
hrozby pádu. Ale i když se vtipný
scénář hraje jako vážné drama,
stále musí mít komediální náboj
– to znamená, že herci musí hrát
v tempu, s vervou a vášní.
Postavy Vašich her často pijí
brandy nebo sherry. Proč zrovna tyto nápoje?
Jednoduše proto, že je to pití
„střední vrstvy“. Jsou to nápoje
pro lidi, kteří se považují za
kultivovanou část společnosti.
Tvrdě pracující rodina by místo
toho otevřela pivo nebo gin.
V tomto případě si ale myslím,
že jde o středostavovskou rodinu, která se považuje za vyšší
vrstvu. I proto jsem je nechal
pít gin a sherry. Když se jejich
svět zhroutí, mají šanci padnout
ještě níž.
Jste mistrem dialogu. Zkuste
nám prosím popsat proces jeho
vzniku?
Netuším, jak odpovědět! Ale
opravdu se považuji především
za „spisovatele dialogů“. Požádali mne, abych napsal film, ale já
jsem to nemohl přijmout. Chtějí
jen krátké dvouminutové scény
a mnoho postav. Mě ale nejvíc
baví, když umístím hrstku lidí do
jedné místnosti a tam je nechám
společně rozmlouvat. Rozmlouvat dvacet minut nebo hodinu
nebo celou hru! Myslím, že právě
v tomto vynikám. Všem začínajícím spisovatelům bych poradil,

Peter Quilter vypráví Vincentovi Navrátilovi, Kláře Vajnerové, Pavlu Dominikovi a Ondřeji Novákovi.

ať neztrácí čas přemýšlením nad
tím, co jejich postavy říkají, ať
nevymýšlí chytrou repliku. Stačí
jen vymyslet charakter postavy
a nechat ji mluvit. Pište jen to,
co slyšíte ve své hlavě a postavy
napíšou hru místo vás.
Píšete hry s vidinou konkrétních herců?
Ne, nikdy. Na začátku mám
jen nejasnou představu o tom,
jak budou mé postavy vypadat
a jak budou staré. Někdy se během procesu psaní má původní
představa o postavách vyvine
úplně někam jinam – což je
v případě tvorby pro konkrétní
herce problém. Takové zadání by
brzdilo moji kreativitu.
Jaký je Váš nejoblíbenější
dramatik a jaká je Vaše nejoblíbenější hra?
Vždycky jsem obdivoval britského dramatika Noëla Cowarda
(1899-1973). Byl opravdu skvostný! Je autorem vůbec nejvtipnějších a nejchytřejších dialogů, jaké
kdy byly napsány. Je mimořádně populární v Británii (ale také
v Americe), ve zbytku světa ho
ale příliš neznají. Možná i proto,
že jeho hry velice často zachycují
britskou vyšší třídu, což je velmi
těžce přenositelné do jiné země.
I přesto byl absolutní genius.
Kromě Noëlových her chci také
zmínit Anděly v Americe (Tony
Kushner). Je to nejlepší součas-

ná hra, jakou jsem kdy viděl. Je
fantastická, co se týče rozsahu,
obrazotvornosti, ba i statečnosti.
V Ungeltu bude světová premiéra Trhni si, otče! pro tři herce. Jaký vztah máte k České
republice?
Mé texty se hrají po celém
světě, uveden jsem byl ve více
jak 40 státech. Několik zemí
ale mé hry přijalo zvlášť dobře – Německo, Velká Británie,
Austrálie, Polsko a Česká republika. Nevím přesně proč. Člověk
prostě napíše hru, kterou má
v hlavě, a pak sleduje, kde si jí
všimnou. Když se v nějaké zemi
rozhodnou uvést moji hru, jsem
nesmírně potěšen. Mám pocit,
jako bych našel další umělecký
domov mimo místo, kde jsem
se narodil. Divadlo Ungelt je
pro mě strašně zajímavé, neboť
je to divadlo, které se nebojí
riskovat a uvést hru, která může
být pro obecenstvo náročnější.
Mnoho divadel hledá hry s velkým komerčním potenciálem
a nabízí pak představení s jedinou ambicí: pobavit. To je v pořádku. Ale Ungelt je statečnější
– nebojí se vážnějších a komplikovanějších titulů. I proto se
stalo divadlem, kam posílám
své složitější hry. Je mi ctí a je
mi potěšením, že jsem součástí
rodiny Divadla Ungelt.
Jak jako autor vnímáte, když
text, který dokonale znáte v angličtině, posloucháte v češtině?

Své hry znám dost dobře na
to, abych pochopil, co herci v každé jednotlivé situaci říkají. Takže
ačkoli mluví česky, stále slyším
angličtinu. Největší zážitek mám
přesto především z pozorování
herců a ze zkoumání toho, jak
uchopili své postavy, z pozorování způsobu, jak režisér postavil
mizanscénu a jakou zvolil náladu
celé inscenace. A k tomu všemu
ještě rád poslouchám, jak na hru
reagují diváci. V každé zemi diváci reagují jinak, takže je to pro
mě vždycky zajímavé.
V Ungeltu s úspěchem hrajeme i Vaši hru 4000 dnů. Jsou
si v něčem s Trhni si, otče! podobné?
Obě hry jsem napsal ve stejném roce. Chtěl jsem tehdy zkusit napsat něco úplně jiného než
doposud. Většina mých dosavadních her byly lehké komedie a já
cítil, že chci vyzkoušet něco nového. Takže obě tyto hry zachycují určité sociální problémy, jsou
poměrně temné a docela neobvyklé. Ale i přesto mají v sobě
hodně humoru. Pro dramatika
je radost hledat humor ve vážných situacích. Pro diváky to někdy může být obtížné, protože si
nejsou jistí, jestli se můžou smát.
Herci se proto musí rozhodnout,
jak tyto situace uchopit. A to není
jednoduché. Avšak myslím, že
pokud se vám v inscenaci podaří
najít správnou směs tragiky a ko-
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Peter Quilter se svým překladatelem Pavlem Dominikem.

miky, může být velmi působivá
a přesvědčivá. 4000 dnů i Trhni
si, otče! zaujímají v mém katalogu unikátní místo. Jsou to mé dvě
„vážné komedie“.
Chystáte ještě další hry se
třemi postavami? Jaké téma
Vámi v současné době hýbe?
Na počátku tohoto roku jsem

napsal další hru s třemi postavami. Jmenuje se The Hill. Je
o třech mužích středního věku,
kteří vyrazí zdolat horu ve snaze uctít památku svého nedávno
zemřelého kamaráda. Hra se sice
zabývá smutnou ztrátou, ale i tak
je především o životě, vztazích
a zápasech, které každodenně
prožíváme. Je to vtipný text, pod
povrchem se ale skrývá velmi
vážné téma. Nabízí tři úžasné
mužské role a nemá žádné scénografické nároky. Myslím, že si
ji diváci brzy oblíbí a doufejme,
že se ji nějaké divadlo v České
republice rozhodne uvést. Plánuji také napsat komedii, v níž
budou vystupovat pouze ženy.
A ke konci tohoto roku půjde
do kin filmová verze mé hry
Na konci duhy. Film se bude
jmenovat Judy a jsem si jistý, že
mě velmi zaneprázdní. Titulní
roli Judy Garland v posledních
měsících jejího života ztvární Renée Zellweger. Je to krásný film
a bude vzrušující pozorovat, jak
si povede.
Na počátku kariéry jste působil i jako televizní herec. Jak na
tuto zkušenost vzpomínáte?
Hrál jsem jen malé role.
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Například doktora v seriálu
London‘s Burning, nebo mě zavraždili v A Touch of Frost. Větší
úspěch jsem měl jako moderátor – BBC mi tehdy nabídla
práci a já ji přijal. Uváděl jsem
nejen televizní pořady pro děti,
ale také jsem pomáhal ve studiu
kameramanům a dalším kolegům. Neměl jsem s touto prací
problém, ale necítil jsem, že je to
pro mě ta správná cesta. Týdenní či dokonce měsíční rozestupy
mezi jednotlivými projekty mě
přiváděly k šílenství. Psaní mi vyhovuje mnohem víc. Pokud máte
volný den a nemáte zrovna nic
na práci, vždycky si můžete sednout a začít psát.
Kdy a proč jste se rozhodl
zanechat své televizní kariéry
a stát se profesionálním dramatikem? Jak těžký to byl začátek?
Původně jsem psal hry pro
sebe a své herecké kamarády.
Takže jsem se zaměřoval jen na
vymýšlení dobrých scén pro
každého z nás. Ale divadelníci a producenti, kteří se na nás
přišli podívat, byli spíše okouzleni
mými texty než mým herectvím.
Poradili mi, abych začal psát víc

a já poslechl. Přechod z herectví
k psaní pro mě byl velmi snadný.
Jedna kariéra přirozeně vytlačila
tu druhou.
Proč jste se z Británie přestěhoval na Kanárské ostrovy?
A proč zrovna na Tenerife?
Můj partner je z Tenerife
a toužil se vrátit domů. To byl
hlavní důvod. Ale zároveň jsem
byl vždycky přitahován myšlenkou žít někde v teple. Jako
spisovatel strávíte spoustu času
uvnitř domu, přičemž občas
zíráte oknem ven. A pokud tam
pořád vidíte jen mraky a déšť,
začne to na vás působit trochu
depresivně. Když se z okna podívám teď, vidím oceán a slunce. To mé kreativitě prospívá
o dost víc.
A poslední zásadní otázka:
jak se daří Vašim milovaným
psům, o kterých jste mluvil
v našem posledním rozhovoru
k 4000 dnům?
Moji psi jsou prostě skvělí! Lidé,
kteří mě znají, vědí moc dobře,
jak zbožňuji psy. Vždycky jsem
je zbožňoval. Jsou krásní a oddaní a legrační a každý den mě
rozesmívají. Po jejich boku jsem
napsal každou svou hru.
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DVĚ LISTOPADOVÉ
DERNIÉRY
EXPRES NA ZÁPAD
A ŽIVOT PODLE
JONESOVÝCH
V Divadle Ungelt se rozhodně nebojíme náročných
dramatických textů. Ba právě
naopak: pokud nabízí velké
herecké příležitosti, neodoláme
a nasadíme je, i když třeba
hrozí, že jejich reprízovanost nebude tak vysoká jako
u jiných našich titulů. Jsou
to texty, jejichž ambice jsou
mnohem vyšší než jen divákův
smích. Jsou to texty, které se
vám zaryjí do mysli a hlodají
v ní tak, že přehodnocujete své
názory, pocity, náhledy, strachy a kdo ví co ještě. Takové
texty nehladí, ale zjitřují vaše
duše, očišťují je. Přesně jako
Expres na západ a Život podle
Jonesových.
Text legendárního amerického romanopisce Cormaca
McCarthyho Expres na západ
je sice psaný jako dramatický
dialog, ale má všechny vlastnosti vytříbeného prozaického
stylu autora velkých románů
jako Cesta, Tahle země není
pro starý či Všichni krásní koně.
McCarthy, v němž se odjakživa tříští idealista s pesimistou,
chtěl napsat text o Bohu. Téma

víry se rozhodl uchopit ve
stylu slovního souboje, disputace, což ho přirozeně dovedlo,
ačkoli za celý svůj dlouhý život
napsal jen jeden dramatický
pokus, k žánru dramatu. Není
přece lepší forma pro fatální
spor mezi věřícím a nevěřícím
než rozhovor! Dvě postavy
se symbolickým pojmenováním – Černý a Bílý – uzavřel
do pokoje a do jedné jediné
vyhrocené dramatické situace. Černý, bývalý trestanec,
kterého zachránila víra, na
poslední chvíli zabrání Bílému, nihilistickému profesorovi,
v sebevražedném skoku pod
vlak. Vezme ho k sobě domů
a pokusí se ho přesvědčit, že
má smysl nejen žít, ale i věřit
v Boha. Bílý má však vlastní
argumenty, které nelítostně ničí
Černého svět. Rozproudí se
tak velkolepý filozofický souboj.
Nelze totiž ani s jedním z nich
zcela souhlasit, stejně jako ani
s jedním z nich nelze beze
zbytku nesouhlasit.
Tak náročný dialog vyžaduje
prvotřídní herce, kteří mají
zároveň dokonalou řemeslnou

výbavu a zároveň i lidskou
hloubku. Radek Holub a František Němec všechny nároky
textu dokonale splnili. Snad
můžeme říct, že je i dalekosáhle přesáhli. Při jejich souboji se
tají dech už od prvního uvedení, které bylo v listopadu roku
2015. Derniéra 12. listopadu
bude jubilejní stá repríza.
Rozloučení s Expresem na
západ sneseme lépe jen díky
vědomí, že herectví Františka
Němce můžeme obdivovat ve
čtyřech dalších inscenacích.
Ungelt nepřijde ani o Radka
Holuba.
Toho bude na konci roku
2020 režírovat Marek Němec, kterého mnoho lidí zná
jako herce, v Ungeltu ho
však bereme především jako
režiséra. V roce 2017 u nás
zrežíroval americké absurdní
drama Willa Ena, které časopis
New York Times vybral jako
jeden z dvaceti pěti nejlepších
amerických textů vzniklých
po roce 1993 – Život podle
Jonesových. Nevyčerpatelné
téma smrti zde Eno řeší způ-

sobem, který je tak komplexní,
že při velké divácké investici
se vám vše vrátí v míře vrchovaté. Enova katarze a smíření
s lidským údělem je ozdravná
a vydá za dvě hodiny bujarého smíchu. Vanda Hybnerová,
Lucie Štěpánková, Miroslav
Táborský a Ladislav Hampl byli
v Čechách vůbec první herci, kteří se do tajů Willa Ena
ponořili (bez utonutí plovali
závratně hluboko!) a Ungelt
byl vůbec první divadlo v Čechách, které se rozhodlo do
tohoto autora zakousnout
(a byla to mimořádně chutná
lahůdka). Českou premiéru
měli „Jonesáci“ v prosinci 2017
a derniéra 27. listopadu bude
jejich padesátou reprízou.
Pro celé divadlo budou oba
„rozlučkové“ večery velmi
smutné, zároveň se ale ne
zcela ubráníme, snad nám to
odpustíte, pýše. Tolik repríz
s tak náročnými texty? Podařilo se nám to nejen díky
prvotřídním hercům, ale také
díky tomu, že Vy – naši diváci
– jste s námi ochotní se nejen
smát, ale i plakat…
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REPORTÁŽ ZE ZÁJEZDU
Uherské Hradiště | 27. 1. 2019

PARTNERSTVÍ
DIVADLA UNGELT

SE SLOVÁCKÝM DIVADLEM V UHERSKÉM HRADIŠTI

V divadelních kruzích má město Uherské Hradiště s necelými
30,000 obyvateli přímo mýtickou
pověst. Těžko odhadnout, kdy se
začalo tradovat, že slováčtí diváci
patří mezi nejlepší v republice,
jisté ale je, že je to pravda. Ověřili jsme si to na vlastní kůži, a to
hned čtyřikrát. Na začátku sezóny
2018/2019 jsme totiž navázali
exkluzivní spolupráci se Slováckým
divadlem, které se tak stalo naší
pravidelnou „štací“. Všechny zúčastněné tato novinka zjevně těšila. Nadšení jsme byli my: „Je pro
nás ctí spolupracovat s tak vynikajícím divadlem, jakým je Slovácké
divadlo a doufáme, že společných
aktivit bude přibývat!“ konstatoval
náš principál Milan Hein, a nadšené bylo i Uherské Hradiště: „Říká
se dobrý k dobrému, a proto jsme
se spojili s Divadlem Ungelt, které
nám bude do Hradiště vozit jejich
nejlepší inscenace. Jako vždycky
myslíme především na naše předplatitele, kteří budou mít možnost
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lístky koupit jako první. Jde o exkluzivní spolupráci, na kterou jsme
velmi pyšní,“ řekl ředitel Slováckého divadla Michal Zetel. Všichni
jsme byli proto zvědaví, jak na
Ungelt zareagují místní diváci.
Nezklamali – všechny vstupenky
zmizely chvíli poté, co se dostaly
do prodeje…
Není proto divu, že se na slavnostní první zájezd 27. ledna do
Uherského Hradiště s Mittererovým Pardálem vypravilo kromě hereckého auta s Carmen
Mayerovou, Františkem Němcem
a Ondřejem Novákem a technického auta s techniky a garderobkou i auto s ředitelem Milanem
Heinem, jednatelem Martinem
Šimkem a uměleckým šéfem
Pavlem Ondruchem. Kdyby se
počasí neustále hrozící sněhovou
kalamitou rozhodlo proti tomuto
zájezdu protestovat, mohlo by
v útrobách dálnice D1 snadno
uvěznit skoro celý Ungelt. Počasí
si však veškeré zákeřnosti nechalo
až na druhý den. Cílové destinace
jsme proto dosáhli v čase ideálním
a stavba kulis i světel byla prosta
veškerého shonu. Středně náročná scéna složená především ze
skříně, divanu, stolku a speciálního
zrcadla, které umí být dle potřeby
rozbité i nerozbité, stála docela
rychle. Ostatně stavíte-li něco
po šedesáté sedmé, jen těžko se
zaseknete. Některým proto zbyl
čas na procházku po břehu řeky
Moravy či na vynikající občerstvení dominující jednomu ze stolu
v šatnách. Bylo by pochopitelně
naivní domnívat se, že chodbou
na okamžik nezavonělo lahodné aroma domácí slivovičky, leč
profesionální odpovědnost velela
všem mlsalům, aby vyčkali a pálenku si vychutnali až po konci

představení děkujíce Bohu, že
onen večer neřídí.
V celkové pohodové náladě
možná zašvitořil vrabčák nervozity
jen ze šatny Carmen Mayerové,
neboť to byl pro ni vůbec první
„pardálí“ zájezd. Do listopadu
roku 2018 totiž excelovala v roli
Marion Jana Štěpánková, která
však tehdy vzhledem k časové
náročnosti reprízování požádala
o alternaci. A vybrala si Carmen
Mayerovou. Jak víte, vše se vyvinulo jinak… Carmen Mayerová
Pardála poprvé sehrála pár dní
před tím, než nás paní Štěpánková
nadobro a nečekaně opustila.
Těžké chvíle nám ulehčoval právě
Pardál, neboť jsme ho začali vnímat jako velkou poctu Janě Štěpánkové, poctu, kterou jsme chtěli
vzdát i před uherskohradišťskými
diváky. Původně sice očekávali
Janu Štěpánkovou, ale Carmen
Mayerovou přijali s pochopením,
citem a účastí. Vrabčák nervozity
tak mohl klidně o dům dál. Carmen hrála fantasticky…
Na konci Pardála režisér Ladislav Smoček chtěl, aby se rozevřelo okvětí růže. K tak velkolepému
symbolu bylo však třeba šikovných
techniků, neboť na trhu bohužel
není dostupná růže, která by
v požadovaný čas a do rytmu
požadované hudby rozkvetla.
I přesto mu to se znalostí starého
divadelního rčení: „režisér a maminka mají vždycky pravdu“, naši
technici za pomocí důmyslného
strojku splnili. Jen díky tomu hra,
která nekončí nijak idealisticky,
najednou získá nadějeplné poselství: láska je silnější než všechny
nemoci. Co na tom, že herectví
Carmen Mayerové a Františka
Němce mnohé diváky na konci
hry tak dojme, že si ne vždy efek-

tu všimnou. V malinkém Ungeltu,
kde máte vše na dosah, je naděje
na zaznamenání efektu přece jen
poněkud vyšší než ve velikém sále
Slováckého divadla. Diváci tam
i přesto napjatě pozorovali kuželem světla ozářenou růži – obraz
to byl tak silný, že ačkoli samotné
rozvití vidělo jen zhruba prvních
pět řad, zážitek měli všichni podobný. Totiž: křiklavě rudá květina
osamocená v černém prázdném
prostoru jeviště (a tedy světa)
uhraje vše potřebné, a to i bez
pomoci elektrického strojku.
Aplaus byl obrovský a celý
Ungelt v tom okamžiku pochopil,
že partnerství se Slováckým divadlem bude pevné, plodné a radostné. Do konce sezóny jsme se
tam vrátili ještě třikrát: s Deštivými
dny, Skleněným stropem a Životem
podle Jonesových. Je ještě třeba
dodávat, že se tam chystáme i tuto
sezónu?

ROZHLASOVÁ TALK-SHOW

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.

ROZPRAVY MILANA HEINA
v první polovině roku 2019

LEDEN
Nový rok s námi započala hvězda naší Letní
scény Tereza Kostková s chebským hereckým
bardem Pavlem Markem. Tereza se s ním potkala a sblížila během svých hereckých začátků,
které absolvovala jako členka Západočeského
divadla v Chebu.

BŘEZEN
ÚNOR
Miroslav Táborský je ostřílený divadelní
praktik, stejně jako legenda Městského divadla
Kladno Zuzana Mixová. Avšak zatímco Miroslav
Táborský z prvního angažmá, které prožil právě
v Kladně, odešel, Zuzana Mixová v něm s nadšením zůstala. Jejich cesty se sice rozdělily, ale
láska k divadlu je spojuje neustále.

Herečka Jitka Smutná prožila dlouhá léta své
kariéry v Ostravě a dodnes má v tomto kraji
chalupu. A přátele: jako například stěžejního
herce činoherního souboru Národního divadla moravskoslezského Jana Fišara. I jemu Jitka
Smutná během natáčení na živo zazpívala tři
své autorské písně.

DUBEN
Arnošt Goldflam a Marek Daniel se znají již
dlouhá léta z Brna, kde spolu pracovali. A tým
to byl úžasný i před mikrofony. Marek Daniel
je totiž spíše tichý introvert a Arnošt Goldflam
výřečný extrovert – dokonalá kombinace!

ČERVEN
KVĚTEN
V májovém čase jsme výjimečně s celými
Rozpravami vycestovali mimo Prahu a navštívili
spolu se Simonou Stašovou Sedlčany. K mikrofonu jsme k této velké herečce pozvali místního ochotníka Jaroslava Repetného a uctili tak
všechny, kteří ze svého civilního povolání pravidelně utíkají na prkna, která znamenají svět.

Herečka Bára Štěpánová započala svou kariéru v plzeňském divadle, kde sehrála řadu
velkých rolí. Dodnes na její kreace mnozí vzpomínají. Na to, jak ztvárnila Konstance v Amadeovi vzpomíná i „plzeňský Moliére“ Antonín
Procházka, který tehdy hrál Salieriho – a to je
co říct, protože, jak se sám přiznal, vzhledem
k množství v Plzni odehraných rolí mu „utkvěly“ jen některé.

Každý odvysílaný díl je dostupný on-line v internetovém archivu Českého rozhlasu:
https://dvojka.rozhlas.cz/rozpravy-milana-heina-7230494
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ROZHOVOR

ROZHOVOR S MANŽELI

MOLNÁROVÝMI
členy Klubu přátel Divadla Ungelt
Co Vás přivedlo do Divadla
Ungelt?
Touha vidět zblízka na divadelních prknech legendy českého
herectví. Navíc v takovém
unikátním prostoru, dá se říct
na dosah ruky. Je to poněkud
otřepaná fráze, ale genius loci
tohoto místa je zkrátka neopakovatelné.
Pamatujete si na svůj první
zážitek ze sklepního prostoru
Ungeltu?
Byla to inscenace Ledňáček
s paní Vránovou a pány Kostkou a Němcem.
Máte nějaká oblíbená místa
v hledišti?
První řada je vždy zážitek,
i když na vás přistane kus dortu jako v případě představení
Trhni si, otče!

Která inscenace Vás utvrdila
v tom, že k nám začnete chodit pravidelně?
Hned ta první. Po skončení
představení bylo jasné, že tu
nejsme naposledy.

Asi ten, kvůli kterému se
pravidelně do Ungeltu vracíme – jsou to hry s určitým
přesahem, které nás donutí se
zamyslet. I když si ten přesah
každý z nás může vyložit jinak.

Jaké další inscenace jste si
oblíbili? A proč?
Žádná z inscenací nás
nezklamala a hlubší stopu jich
zanechalo několik – Expres
na západ, Deštivé dny, Růžové brýle, Miss Dietrich lituje,
4000 dnů, recitál paní Červené... Nejnovější inscenace
her Přítelkyně a Trhni si, otče!
jsou zase skvělým důkazem,
že je možné přidat na humorné stránce bez jakékoliv
podbízivosti.

Když večer míříte do hlediště,
co od blížícího zážitku nejčastěji očekáváte?
Skvělé herecké výkony a možnost se na pár hodin přenést
někam úplně jinam.

Jaký je Váš nejoblíbenější
divadelní žánr? A proč zrovna ten?

Máte nějaké oblíbené
„ungelťácké“ herce? Jaké
a proč?
Těch je určitě více – pánové
Němec a Kostka, pan Holub,
paní Rázlová, Maciuchová,
paní Jitka Smutná, Alena Mihulová, z Letní scény pak paní
Stašová, pan Vízner… S oblibou říkáme, že tyto herce
bychom s nadšením sledovali,

i kdyby četli návod na mikrovlnnou troubu. Na Ungeltu se
nám mimo jiné líbí propojování hereckých generací v inscenacích – poslední dobou jsme
si taktéž oblíbili herectví Petra
Stacha.
Čím je pro Vás herectví? Jak
vnímáte hereckou profesi?
Dobrý herec má úžasnou moc
– umí během pár okamžiků
diváky přenést do úplně jiného
světa. Je iluzionista. Umí vyvolat emoce.
Kdy jste se rozhodli, že se
přihlásíte do Klubu přátel
Divadla Ungelt?
V roce 2018.
Splnilo toto členství Vaše očekávání?
Rozhodně ano. Z Ungeltu se
stala naše srdcová záležitost
a mít možnost ho podpořit
v rámci Klubu přátel byl pro
nás další logický krok, jak být
k divadlu ještě blíže.
Jakou roli hraje divadlo
ve Vašem životě? A jakou
roli v něm hraje konkrétně
Ungelt?
Zásadní. Až téměř návykovou.
Kdybyste mohli v Ungeltu
něco vylepšit, co by to bylo?
Možnost setkání s tvůrci formou dramaturgického úvodu
k určitým inscenacím. Repertoár Ungeltu k tomu přímo
vybízí. Bylo by zajímavé více
proniknout do detailů režie,
dramaturgie a zkrátka mít
možnost více nahlédnout „pod
pokličku“.
Děkujeme za rozhovor!
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DVA VELCÍ ČEŠTÍ

REŽISÉŘI
Obě dvě premiéry druhé
poloviny roku 2019 budou
ve znamení velkých režijních
osobností. Ačkoli je Ungelt
především divadlo zaměřené na herce, i oni sami moc
dobře vědí, že by nemohli být
výjimeční bez výjimečného
neegocentrického
režijního
vedení, které ctí jejich umění
a dává mu prostor přesně takový, jaký vyžaduje dramatik
a téma hry. Takovou naslouchající humanistickou režijní tradici hned na počátku
Ungeltu zavedl geniální režisér, zakladatel Činoherního
klubu, Ladislav Smoček (1932).
Divadelní bard úctyhodného
věku se proslavil po celém světě nejen jako režisér, ale i jako
dramatik (nejslavnější jeho hrou
je Podivné odpoledne dr. Zvonke Burkeho). Poprvé s Ungeltem spolupracoval už v roce
1997. Zrežíroval legendární inscenaci Bouřlivé jaro, v níž Alena Vránová zaujala porotu Herecké asociace natolik, že pro
Ungelt získala první Cenu Thálie. Od té doby se do Ungeltu Ladislav Smoček pravidelně
vracel. Většina z devíti dalších
jeho inscenací se stala páteří
tehdejšího (a i současného)
repertoáru Ungeltu. Typickým
příkladem je stále uváděná
komedie Pan Halpern a pan
Johnson, která nedávno překonala dvoustou reprízu, nebo
Ladislav Smoček

také Pardál. Z jeho nejúspěšnějších inscenací, které už bohužel k vidění nejsou, musíme
zmínit alespoň Albeeho Hru
o manželství s Chantal Poullain
a Jiřím Schmitzerem (premiéra
v říjnu 1999), Homeova Ledňáčka s Alenou Vránovou,
Petrem Kostkou a Františkem
Němcem (premiéra v prosinci
2007) nebo veleúspěšnou
Palmadeovu a Duthuronovu
komedii s Janou Štěpánkovou
a Zlatou Adamovskou Na útěku
(premiéra v listopadu 2009).
Režie americké zlodějíčkovské komedie Dana McCormicka Housle bude jeho jedenáctou prací v Ungeltu. Několikrát
se nám svěřil, že se do Ungeltu
rád vrací i proto, že tam cítí
stejnou svobodu a přátelskou
atmosféru jako ve svém Činoherním klubu. K takovému pocitu je však třeba mít herce, na
které slyší, a kteří slyší na něj.
I proto Ladislav Smoček sestavil
velice originální herecký trojlístek Milana Heina, Jiřího Langmajera a Pavla Lišky. S Jiřím
Langmajerem se již šťastně setkal v roce 1998 při své pohostinské režii Horváthových Povídek z Vídeňského lesa v Divadle
na Vinohradech. Pavel Liška
ke konci devadesátých let
v Bouřlivém jaru přezkoušel
roli za Ondřeje Vetchého.
A s Milanem Heinem Ladislava
Smočka pojí dlouholeté přátel-

ství – duo režiséra a principála
po tolika letech plodné spolupráce prostě muselo přerůst,
alespoň pro jednou, v partnerství režiséra a herce.
Janusz Klimsza
(1961)
je režisér mladší generace.
Vystudoval herectví v polské Vratislavi a posléze režii v Praze. V současné době
je
kmenovým
režisérem
ostravského Národního divadla
moravskoslezského, kde každou
sezónu můžete vidět alespoň
dvě jeho nové inscenace, ať už
na velké nebo malé scéně. Kromě toho však hostuje jednak –
coby moravskoslezský patriot –
v každém ostravském divadle,
a jednak v divadlech po celé
republice. Do Ungeltu poprvé
vstoupil v roce 2008, kdy zinscenoval hru Sama Sheparda
Láskou posedlí s Vilmou Cibulkovou a Miroslavem Etzlerem.
Pak se k nám vrátil až za čtyři
roky – v roce 2012. S Davidem
Švehlíkem a Richardem Krajčem, s kterým pracoval již na
počátku jeho herecké kariéry
v Ostravě, vytvořili dílo, které
je dodnes na repertoáru a po
7 letech je stále beznadějně
vyprodané – Huffovy Deštivé dny. Po nich ještě režíroval
svou pedagožku z DAMU Reginu Rázlovou, Milana Heina,
Jitku Čvančarovou a Petru Nesvačilovou v australské tragikomedii Mezi úterým a pátkem.
V právě připravované romantické komedii Roberta Caisleyho To mám ale kliku, která
bude mít českou premiéru už
na konci října, se naopak potká
s jiným svým dávným profesorem – s Františkem Němcem.

Janusz Klimsza

Herecký pilíř Ungeltu bude mít
v roli Lea šanci rozehrát všechny valéry svého umění – od
vzteklého solitéra přes mazaného manipulanta až po křehkého ustrašeného slepce…
Všem těmto podobám bude
čelit Ladislav Hampl, Zdeněk
Dušek, a především také Klára
Sedláčková Oltová, s kterou
si Janusz Klimsza „sedl“ již
v Divadle v Dlouhé, kde před
patnácti lety režíroval Syngeovu hru Hrdina západu. Po
drsném dramatu a manželské
konverzační hře tak přichází
americká magická romantika,
na níž Janusz Klimsza bude
moci znovu prokázat svůj široký režijní záběr a všestrannost.
Dramatik Robert Caisley se
stejně jako dramatik Dan McCromick představí českému
publiku vůbec poprvé – dvě
české premiéry, dvě události.
Rozhodně si je nenechte ujít!
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ZPRÁVY
ZE ZÁKULISÍ

Účast Divadla Ungelt v projektu
Na den pod zem, který pro veřejnost
v loňském roce otevřel řadu jinak
nedostupných pražských podzemí
měla ohromný úspěch. Pár minut po
spuštění on-line rezervací prohlídek,
byly všechny místa zamluveny a my
tak přidávali další a další časy. Více na:
www.nadenpodzem.cz.

Pravidelný zájezd do Vídně v březnu
letošního roku byl zcela výjimečný. Na
našeho Pardála nečekaně dorazil i jeho
autor Felix Mitterer... A byl nadšen! Při
děkovačce vstoupil na jeviště, a nejen
že se poklonil ve stoje aplaudujícím
divákům, ale také poblahopřál „svým“
hercům. Jsme poctěni!
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Na hradčanském Novém Světě jsme
pro vás na Letní scéně letos hráli již po
patnácté. Návštěvnost byla ohromná
a překročila magickou hranici 100%.
Páteří našeho „letního“ repertoáru se
opět stal hit minulých prázdnin – komedie podle Betty MacDonaldové Kdokoli může dělat cokoli. Během července
a srpna jsme ji před plným hledištěm sehráli celkem 24krát! Na kamennou scénu se tato adaptace slavného humoristického románu bohužel nevleze, a tak ji
budete mít příležitost znovu vidět opět
až o příštích prázdninách. Tedy pokud
za ní nevyrazíte na jeden z plánovaných
zájezdů.

Diváci letošní Letní scény si mohli
poprvé užít zbrusu nové dřevěné
hlediště, jehož elevaci jsme zásadně
inovovali. Lidé v zadních řadách tak vidí
ještě lépe než kdysi!

V roce 2020 oslaví Divadlo Ungelt
25. výročí své existence a Česká
televize tohle jubileum nehodlá
opomenout. O Ungeltu proto natočí
nejen dokument, ale také zaznamená
jednu jeho inscenaci. K naší radosti
dramaturgie ČT zvolila osvědčený
mistrovský kousek Pan Halpern a pan
Johnson, který v lednu 2019 překonal
dvoustou reprízu. Natáčet se bude
během dvou prosincových repríz (10.
a 11. 12.). Kamery naštěstí nezaplní celé
hlediště, takže Petr Kostka a František
Němec nebudou nuceni hrát do
prázdného sálu. To u komedie snad ani
nejde! Množství vstupenek k prodeji
však bude omezené.

ZPRÁVY ZE ZÁKULISÍ

Když americký dramatik Mark St.
Germain dostal plakát a program
k Tanečním hodinám, okamžitě nám
napsal: „Nadchlo mě, jak jste moji hru
obsadili. Vždycky jsem si představoval,
že Ever bude starší než Senga. Ale
většina amerických divadel je oba dva
obsazovala dvacátníky. Když jsem spatřil
Váš plakát, pomyslel jsem si: Tohle jsou
přesně ti lidé, které jsem si vysnil. I Váš
program je fascinující.“ Při následující
korespondenci jsme se dověděli, že si
plakát s fotkou Jana Malíře St. Germain
vylepil na čestné místo ve svém bytě…

Tým Divadla Ungelt (Lucie
Štěpánková, Petr Stach, Ondřej Novák
a Vladimír Pokorný) se 6. června již
podruhé zapojil do každoročního
běžeckého závodu „divadelníků“, který
pod názvem „Velká Holešovická“
pořádá multifunkční kulturní scéna
Jatka78. Štafetový běh týmů složených
ze čtyř zástupců mnoha pražských
divadel se koná na holešovické tržnici
v pozdních hodinách (až herci dohrají
svá představení). Divadlo Ungelt se
loňský rok umístilo na 23. místě, letos
však už na 13.! Jestli to tak půjde dál,
kdo ví, jak se umístíme příští rok…

Náš principál Milan Hein a jeho
sestra překladatelka Marta Skarlandtová
obdrželi Cenu Města Hranice za rok
2018! Gratulujeme!

V Třebíči na každoročním Festivalu
divadla 2-3-4 herců diváci zvolili
jako nejlepší inscenaci přehlídky
našeho Pardála s Carmen Mayerovou,
Františkem Němcem a Ondřejem
Novákem.

V první polovině roku 2019 nás
opustili dva velcí herci, kteří své
mistrovství rozehráli i na jevišti Divadla
Ungelt. Stanislav Zindulka (5. května
1932 – 14. března 2019) v roce 2003
po boku Aleny Vránové zářil v Uhryho
Řidiči paní Daisy (režie Ladislav Smoček).
Václav Postránecký (8. září 1943 – 7.
května 2019) v roce 2010 exceloval
v Meyersonově Fíglu (režie Ladislav
Smoček). Čest jejich památce!

5. září Jitka Smutná ve spolupráci
s Divadlem Ungelt uspořádala na naší
scéně benefiční koncert na podporu
neziskové organizace PRO GAUDIA,
která poskytuje terapii a poradenství
pro onkologicky a jinak vážně nemocné
pacienty a jejich blízké. Pokud se
chcete dovědět více, podívejte se
na jejich internetové stránky: www.
gaudiaprotirakovine.cz.

Divadlo Ungelt se poprvé zapojí do
mezinárodního divadelního projektu
Noc divadel. Během jednoho večera
– letos to bude 16. listopadu – se
otevřou brány mnoha evropských
scén, které své diváky pustí do všech
zákoutí a nabídnou jim doprovodný
program. A ani v Ungeltu to nebude
jinak! Letos bude celá slavnost ve
znamení výročí sametové revoluce,
díky níž našel náš principál Milan Hein
odvahu založit jedno z prvních českých
soukromých divadel. S Ungeltem se
tehdy přirozeně propojily osobnosti
jako například Václav Havel, Marta
Kubišová, Pavel Tigrid či Věra Čáslavská.
Během Noci divadel tak po představení
Pardál v rámci speciálního programu
mimo jiné uctíme i tyto velké persony.
Kromě uvolněné besedy a výstavy
„sametových“ židlí si budete moci projít
celé divadlo včetně zákulisí. Jste vítáni!
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DVOUGENERAČNÍ

TANDEM

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

Když mi ještě coby student DAMU, dnešní umělecký šéf
Divadla Ungelt pětatřicetiletý Pavel Ondruch, napsal, že
by při studiu v Ungeltu rád brigádničil a byl mu nablízku,
netušil jsem, jakou posilu v něm jednou najdu.
S málokým umělecky tak souzním jako s ním. Buď jsem
vnitřně tak mladý jako on, nebo on je tak starý jako já…
Oba máme rádi divadlo, které vypráví příběh, uznáváme
režiséry, kteří ctí autora a nepovyšují se nad něj, a nade
vše milujeme herce. Herec je pro nás pánem divadelního
večera.
Do Ungeltu zveme zralé herecké osobnosti a z mladších
ty, o kterých si myslíme, že mají šanci v osobnosti dozrát…
Herecká osobnost myslí, má dar autentického prožitku,
nechybí jí osobní kouzlo, tajemství, sex-appeal…
S Pavlem hledáme pro Ungelt hry, vybíráme režiséry
a obsazujeme herce. Vzácně se shodujeme v tom, co
je pro nás dobrá hra, kdo je dobrý režisér, a kdo dobrý
herec. A ještě jedno máme společné. Prvořadý je pro nás
zájem Ungeltu. Ondruch, ač sám režisér, touží po tom, aby
v Ungeltu režírovali ti nejlepší režiséři. Stejně jako herec
Hein touží po tom, aby v Ungeltu hráli nejlepší herci…
Naše souznění je unikátní. Vytvořili jsme dvougenerační
tvůrčí tandem. O budoucnost Divadla Ungelt je postaráno.
Zdraví Vás
třiasedmdesátiletý Milan Hein,
zakladatel a ředitel Divadla Ungelt
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