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Novinky našeho repertoáru
Rozhovor o herectví s Jiřím Langmajerem
Čtvrtstoletí Ungeltu
Letní scéna 2020
Repertoár Letní scény

Mnozí si ještě pamatují éru Divadla pod Palmovkou na přelomu devadesátých a nultých
let, které kraloval Jiří Langmajer. O jeho expresivním herectví s mimořádným, až sebedestruktivním nasazením se
mluvilo daleko za hranicemi
Libně. Díky Letním shakespearovským slavnostem se pak již
celá země dozvěděla, že vyzrál ve hráče, který je zároveň
schopen obsáhnout filozofické
hlubiny i splnit psychofyzické
a technické nároky stěžejních
rolí světového repertoáru. Divadelní fanoušci ho však brzy
poté přestali v těchto rolích
vídat. Namísto náročného
repertoáru se začal objevovat v lehkonohých komediích
a muzikálech. Bylo zřejmé, že
prožívá zlomové období, které
vedlo k otázkám, jakým směrem se ve své kariéře vydá. Pro
Divadlo Ungelt je pocta, že se
Jiří Langmajer ponořil do vod,
které Ungelt zkoumá již 25
let! Na podzim tohoto roku to
bude celé čtvrtstoletí od okamžiku, kdy Milan Hein sklepní
divadlo, které se programově zaobírá komorní světovou
dramatikou, otevřel. Naše mo-
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dus operandi vždy spočívalo v hereckém umění, které
i vzhledem k danému prostoru pro necelou stovku diváků,
vyžaduje specifickou techniku
kombinující detailní filmovou
práci s hlubinným psychologickým ponorem. Poprvé si to
Jiří Langmajer u nás vyzkoušel
v roce 2018 v Hareově Skleněném stropu. S Táňou Dykovou
dali vzniknout diváckému hitu,
který už brzy oslaví stou reprízu. Po bohatém kultivovaném
byznysmenovi jsme mu nabídli
něco úplně jiného – chudého
newyorského zlodějíčka v Houslích Dana McCormicka. Jiří
Langmajer i tady obrátil veškerou expresi, kterou u něj známe
z Palmovky, dovnitř a stal se tak
ideálním hercem malého divadla, které uvádí velké příběhy.
I proto se v roce 2022 v Ungeltu představí v další roli. Ve
francouzském dramatu Falešná
nota se potká s Jiřím Dvořákem
a režisérem Martinem Hubou.
Této vytříbené společnosti se
jistě podaří stvořit inscenaci,
která – přesně tak, jak o tom
Jiří Langmajer mluví v páteřním
rozhovoru tohoto Zákulisníku –
„divákům vyrazí dech“…

NOVÉ INSCENACE

REPERTOÁROVÉ
NOVINKY
Janusz Klimsza je o generaci mladší režisér než legenda českého divadla Ladislav Smoček. Režijní styl
každého z nich je zcela odlišný a pramení z úplně jiného východiska. Janusz Klimsza, pocházející z polské
menšiny na Těšínsku, rozvíjí drásavou a syrovou tradici polského činoherního divadla, zatímco inscena
ce zakladatele Činoherního klubu a nejslavnějšího českého dramatika Ladislava Smočka jsou prozářené
nadějí, humanismem a humorem absurdního dramatu. Přesto, anebo právě proto tvoří inscenace obou
dvou páteř našeho repertoáru. Přes stylové rozdílnosti totiž oba spojuje důvěra v herce, kterého berou jako
hlavní výrazový prostředek. Nepotřebují hudební či světelné změny, náročnou scénografii, nepotřebují
žádné scénické balábile. Potřebují dobrý text a dobré herce. Když toto mají, vznikne pod jejich vedením
něco výjimečného. Tak jako se tomu stalo v první polovině sezóny 2019 / 2020.

TO MÁM ALE KLIKU | Robert Caisley
Vážení diváci a čtenáři,
do rukou se Vám dostává sed
mé číslo našeho Zákulisníku, kte
ré vychází zároveň jako příloha
Deníku Právo, našeho mediální
ho partnera.
Ve třiceti jsem byl hercem
Krajského divadla Příbram. Hrál
jsem velké role, a tak ředitelku
nejspíš zaskočilo, když jsem za
ní přisel s nápadem, že bych ve
dle hraní rád vydával malý inter
ní Zákulisník. Chtěl jsem divadlo
ještě více propojit s jeho publi
kem. Abychom o sobě navzájem
věděli a komunikovali spolu.
Dnes mám divadlo vlastní
a naše inscenace zhlédne ročně
přes osmdesát tisíc diváků. A na
světě je zase Zákulisník. V tomto
čísle připomeneme především
čtvrtstoletí naší existence.
Hezké počtení!

Přestože má Robert Caisley,
univerzitní profesor tvůrčího psa
ní, za sebou řadu v USA úspěš
ných titulů, do Česka doposud
nepronikl. Tedy až do 27. a 28.
října 2019, kdy v Ungeltu popr
vé diváci ocenili jeho mimořád
ný smysl pro dialog a zároveň
schopnost vystavět příběh, který
– a to není u americké dramati
ky pravidlem – překvapuje kaž
dou další scénou. Jeho příběhy
jsou rafinované a každou svou
hrou dokazuje, že sice vychází
z broadwayské komerční tradice,
ale že v sobě nezapře svůj brit
ský původ plný nevyzpytatelné
ho humoru, konverzačního umu
i nápaditých zvratů.
Hra To mám ale kliku už na
první přečtení působila svěžím
dojmem, kterého dosáhla bez
toho, aby rezignovala na psy
chologické podhoubí postav či
samotné téma týkající se pod
staty fenoménu (ne)štěstí. Když
jsme ji objevili, ani nás nena
padlo, že by mohla zaujmout
právě Janusze Klimszu. Tragiko
medie o smolařce, která ke štěs

tí přijde, rozhodně nepůsobila
jako něco, co by odpovídalo
jeho nátuře. Mýlili jsme se. Ča
sem se v plné šíři ukázalo, jak
jeden text, jeden příběh i jednu
postavu může každý číst, chápat
a interpretovat jinak. A tak za
tímco jeden v příběhu akcentu
je to, druhý akcentuje zase ono.
Klimsza se prozřetelně zaměřil
na ty vlastnosti textu, které zpo
čátku nebily do očí. Žánr hry,
který sám Caisley pojmenoval
jako romantická komedie, tím
získal další vrstvy. Klimsza pře
tavil komediální vlastnosti textu
v hybné dramatické přestřelky
a z téměř až pohádkového ná
mětu udělal mysteriózní vztaho
vé drama.
To by se mu ovšem nepovedlo
bez kvalitního hereckého týmu,
kterému kraluje šestasedmdesáti
letý František Němec. Na každé
zkoušce prokazoval, že je stále
ve vrcholné formě. Sledovat, ja
kým způsobem pracuje se situací
a slovem způsobuje pozorovateli
– zvlášť v tomto případě – roz
koš. Proměnlivý a energický Leo

totiž poskytuje celou řadu mož
ností, jak postavu rozehrát. Fran
tišek Němec toho využívá beze
zbytku. Ani ústřední milostný pár
Kláry Sedláčkové Oltové a La
dislava Hampla nezůstává svým
figurám nic dlužen, zvlášť když
jejich vzájemné jiskření je citelné
daleko za první řadu.

Milan Hein
zakladatel a ředitel
Divadla Ungelt
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První aranžovací zkouška.

Zahajovací zkouška.

NOVÉ INSCENACE

odhalil nepravdu. Brzy dospěli
k tomu, že hru – už z velké části
zpaměti – v zákoutí herecké šatny
„žili“. Nejde přece o to, „jak to hrát,
ale o to, co mám hrát.“ Pokud se to
povedlo, šlo se domů – zopakovat
něco takového nejde, bylo by to už
mrtvé. Většinou se končilo po ma
ximálně dvou hodinách.

HOUSLE | Dan McCormick
1. listopadu, kdy začalo zkoušení
Houslí, měl režisér Ladislav Smo
ček více než dva měsíce po osla
vě svých 87. narozenin. Režii, jak
sám říkal, už sice pověsil na hřebík
a věnuje se daleko více psaní, ale
v případě Ungeltu udělal výjim
ku. A to nejen proto, že se do něj
vždy s chutí vrací, ale také proto,
že ho s principálem Ungeltu Mi
lanem Heinem pojí dlouholeté
přátelství. Jejich pětadvacetile
tou spolupráci se rozhodli završit
změnou role jednoho z nich –
z principála se stal herec. I proto,
že Milan Hein hrál poslední roky
jenom příležitostně (naposledy ve
hře Mezi úterým a pátkem), po
třeboval parťáky, o které se může

Ladislav Smoček ukazuje,
jaký je třeba sehnat kostým.

opřít. Jiří Langmajer a Pavel Liška
byli ideální volbou.
Od počátku Ladislav Smoček
prohlašoval, že rozhodně nikoho
režírovat nebude. Chtěl „jen“ au
tenticky předat příběh a postavy,
které ho vytvářejí. Každou zkou
šku se s herci zavíral v šatně, kde
se všichni uhnízdili, ať už na žid
ličkách nebo v křesílkách, a text si
prostě a jednoduše četli. Smoček
z herců nenásilně doloval abso
lutní ponor do dané situace a po
stav. Raději poslouchal, než mluvil
a každá jeho připomínka proto
rezonovala tak mocně, že ji herci
okamžitě zpracovali. K přeruše
ní četby se odhodlal pouze, když

Když herci po mnoha dnech stá
le chodili do zákulisí a procházeli
prázdným, výhružně rozšklebe
ným jevištěm, začal do nich vstu
povat mírný neklid. „Neklid je ale
také druh pohody,“ a tak na třech
metrech čtverečních mezi kostýmy
jiných her, líčícími zrcadly a kame
nnými stěnami dál naciťovali příbě
hy svých postav. Samozřejmě, že to
nikomu z nich nedalo, a tak zniče
honic vstávali, přenášeli židle či
brali do rukou housle. Nevyhnulo
se to ani Ladislavu Smočkovi, který
je čistokrevný „hračička“, tedy ně
kdo, kdo si s dětským entuziasmem
hraje s každou drobností. To však
nesouvisí pouze s jeho chutí vy
chutnat si každý okamžik života, ale
také s jeho smyslem pro detail. Vy
niká obdivuhodnou umanutostí na
takových drobnostech, které ostat
ním přijdou zcela podružné. Avšak
už od dob velkých režisérů, jakými
byl Alfréd Radok (kterému Smo
ček dělal asistenta) nebo Otomar

Kostýmní návrhy Aleny Schäferové.

Krejča (jehož tvrdou režijní me
todu Smoček nikdy nevyznával),
víme, že ďábel je skrytý v detailu.
Často je rozdíl mezi průměrem
a výjimečností jen otázkou důsled
nosti. I proto bylo vyloučené, aby
například Giova vojenská bunda
nevypadala jako originál (Ladislav
Smoček dokonce přinesl vlastní
milovaný vzor).
Herci vstoupili poprvé na jeviš
tě až 26. listopadu. Jejich mocná
zkušenost ze čtených zkoušek se
okamžitě projevila. Hra se blesko
vě „postavila sama“. Přesně proto
si Ladislav Smoček nikdy nevedl
režijní knihu (jen když ho k tomu
donutili ve škole) – vždyť jak by
mohl režírovat bez herců?
Jeho geniální režijní styl vychá
zí z hlubokého demokratického
a humanistického přesvědčení –
nic nikomu nevnucuje, s otevře
nou myslí přijímá a pak inspiruje.
Ani v nejmenším neupřednostňu
je své ego, slouží autorovi, tématu,
příběhu, hercům, slouží divadlu,
ačkoli by se mu pravděpodobně
sloveso „slouží“ nelíbilo, protože –
a to je možná to hlavní – divadlo
stále vnímá jako radost. Baví ho.
Není pochyb o tom, že díky tomu
jeho inscenace – včetně Houslí –
baví i vás!

Ladislav Smoček předvádí
hru na housle.
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ROZHOVOR
O HERECTVÍ S JIŘÍM

LANGMAJEREM
Jiřího Langmajera (1966), rodáka z Plzně, si ještě během studií hudebně-dramatického oboru pražské
konzervatoře všimnul filmový režisér Karel Smyczek a obsadil ho do seriálu Třetí patro či filmu Proč?.
Po absolutoriu konzervatoře v roce 1987 se úspěšně potuloval po nejrůznějších divadelních souborech
až v roce 1992 zakotvil v angažmá v Divadle pod Palmovkou. V roce 1998 si sice na dvě sezóny „od
skočil“ do Divadla na Vinohradech (při práci na Horváthových Povídkách z Vídeňského lesa se poprvé
setkal s Ladislavem Smočkem), leč v roce 2000 se opět vrátil na Palmovku. Tam po celou dobu svého
působení patřil ke klíčovým osobnostem souboru a svými rolemi (často z knihovny klasického světového
repertoáru) určoval poetiku i duch divadla. Nejčastěji pracoval s tehdejším šéfem Palmovky Petrem Kra
cikem (hrál Ibsenova Peera Gynta či Rogožina v Dostojevského Idiotovi) a s režisérkou Lucií Bělohrad
skou (Jean v Strindbergově Slečně Julii, Camusův Caligula, Sofoklův král Oidipús). S Lucií Bělohradskou
poté spolupracoval i na Shakespearově Hamletovi v rámci Letních shakespearovských slavností, v nichž
původně zazářil už v roce 2002 po boku Jana Třísky v Králi Learovi, a k nimž se o více jak deset let později vrátil jako Richard III. Od roku 2005 je Jiří
Langmajer na volné noze. V současné době jej můžete vidět hned na několika pražských scénách, a to od Violy až po Divadlo Palace. V roce 2018 se
však zabydlel v Divadle Ungelt, kde spolu s režisérem Vítem Venclem a kolegyní Tatianou Dykovou nazkoušel britské drama Davida Harea Skleněný strop.
Vedle svých četných divadelních aktivit působí v rozhlase (např. titulní role v Rostandově Cyranovi z Bergeracu) a samozřejmě ve filmu a televizi. Natočil
celou řadu oceňovaných snímků (Copak je to za vojáka, Návrat idiota, Pravidla lži) a televizních produkcí (Bylo nás pět, Zdivočelá země, Soukromé pasti,
Základka, Nevinné lži, Labyrint, Dukla 61, Lajna atd.). Jeho neuvěřitelná umělecká produktivita, která nikdy nešla na úkor kvality, byla mnohokrát oceněna:
v roce 1999 se stal držitelem Ceny Thálie pro umělce do 33 let, v roce 2003 byl nominován na Cenu Alfréda Radoka v kategorii Herec roku a dvakrát
byl nominován na Českého lva (Návrat idiota, Pravidla lži).
Vybavíte si ten okamžik, v němž
jste se rozhodl stát hercem?
To je zvláštní otázka. Neuvědomuji
si, že bych si někdy řekl: chci být
herec. Na konzervatoř jsem šel
proto, že mi nic jiného nezbý
valo. Jsem z muzikantské rodiny.
Hrál jsem asi osm let na housle
a v jednu dobu, zhruba v jedenác
ti letech, docela dobře. Pak přišla
puberta a já přestal.
Proč jste tedy šel na hudebně-dramatický obor pražské konzervatoře?
Může za to táta. Nevěděl, co se
mnou. Naštěstí studoval operní
zpěv na „večerní“ konzervatoři
a všiml si, že je tam taky hudebně
-dramatický obor. Chytil se toho
„hudebně“. Měl jsem totiž dobré
hudební základy. Ne že bych měl
absolutní sluch, to ne, ale třeba
v hudební nauce jsem byl za
vodou. A co se týče toho „dra
matického“, tak si táta myslel, že
se to prostě nějak samo od sebe
dopeče...
K divadlu jste tehdy žádný vztah
neměl?
Měl, ale vůbec jsem nechodil na
činohru. Chodil jsem na opery.
Moji nejmilovanější operu Carmen
jsem viděl snad tisíckrát. Zbožňo
val jsem ji. Pořídil jsem si i parti
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turu a doma z ní zpíval. Jen díky
návštěvám opery jsem si všiml, že
existuje i činohra. Táta zjistil, že
v Plzni žije pan Juřička, který za
komunistů dostal v divadle stopku.
Byl to herec s velkým „H“. Jeho
dvě děti – Tomáš a Lucie – už na
konzervatoři byly. S jejich pomocí
táta domluvil, aby mě pan Juřička
připravil na zkoušky. To byla moje
první velká škola herectví. Naučil
jsem se od něj úplné základy,
které jsem po letech naplno využil
v Divadle pod Palmovkou. Před
tímto zásadním angažmá jsem
sice hostoval na několika jiných
pražských scénách, ale má diva
delní kariéra ve skutečnosti začala
až tam.

někde jinde. Dokonce jsem se
z volné nohy vrátil do angažmá,
což pro mě bylo finančně mimo
řádně nevýhodné. Chtěl jsem být
ale tím, kdo spolurazí štít divadla.
Věřil jsem tomu. Petr mi tuhle
víru rozbil na cimprcampr. V ten
okamžik jsem se stal solitérem.
Ale to se teď mění, nebo ne?
Jo. Mimo jiné jsem totiž měl celý
život, a do dneška mám, ohromné
štěstí na partnerky. Silné jevištní
partnerky. Jako byla Vilma Cibul
ková, Klára Issová, Klára Trojanová
anebo jako je dnes Táňa Dyková.
Všechny byly nejenom silné, ale
i krásné. I díky jejich vlivu jsem fázi
solitéra překonal.

Možná i proto jste se stal jedním
z těch českých herců, z nichž
přirozeně sálá mužská energie.
To teda nevím. Je pikantní, že se
v mnoha věcech cítím a chovám
jako ženská. Opravdu. Možná
i proto jsem měl s holkama vždyc
ky dobré vztahy. Dá se říct, že
jsem „zženštilý“ typ chlapa. Použí
vám pánskou kosmetiku, sprchuju
se každé ráno, jsem čistotný, někdy
až moc, starám se o zahradu,
nechodím na fotbal, prostě k tomu,
abych se cítil jako chlap nepotře
buju „chlapské věci“. Nepotřebuju
ani svoje chlapství dávat najevo.
Mám za to, že muž se musí ženě
kořit. Tak jsem to vždycky dělal,
a i proto mě ženy měly rády.

Co byla zlomová role, díky které
jste v souboru Divadla pod Palmovkou získal tak významnou
pozici?
Petr Kracik rozhodl, že budu
dělat Peera Gynta. Jím odstarto
vala má éra velkých rolí, která se
protáhla až k Letním shakespea
rovským slavnostem. Jsem mu za
to vděčný. Ale dal mi taky velkou
životní facku. Vzal mi víru v to, že
se dá dělat divadlo v partě. Cítil
jsem kdysi k Palmovce to samé,
co Ivan Trojan k Dejvickému
divadlu. Stejně jako on jsem si
nedokázal představit, že bych hrál
Tatiana Dyková a Jiří Langmajer ve Skleněném stropu.

ROZHOVOR

Jiří Langmajer ve Skleněném stropu.

Nikdy jsem se nevyvyšoval, nikdy
jsem je neponižoval, nedával jsem
najevo, že mám navrch. Nepotře
buju být ten, kdo udává tón. Jsem
raději, když jsou spokojené ony.
Jedině pak jsem spokojený i já.
Jak je to v případě, že váš hlavní
herecký partner je muž? Ve Viole
třeba hrajete s Jiřím Dvořákem
a v roce 2022 budete mít společně premiéru u nás v Ungeltu.
Za tu dobu, co spolu hrajeme, se
nám povedlo toho druhého na
čuchat, už se máme rádi, už se na
sebe těšíme. Nemusíme vůbec nic
říkat, prostě jsme spolu a víme, že
to tak je v pořádku. Jirka mi řekl,
že se v nové roli na divadlo vrátí
až se mnou, což byla poklona. Za
vazuje mě to. A nesmírně se těším.
Vím, že kdybychom se spolu před
tím nepotkali ve Viole a viděli se
poprvé až v Ungeltu v roce 2022,
tak by před námi byly asi dva roky
poznávání se. Díky Viole to už
máme za sebou, což je velká vý
hoda. O svých chybách oba víme.
Jsme stejné typy, víme, že si vlast
ně můžeme konkurovat, ale taky
víme, že si konkurovat nebudeme.
Každý z nás dá všechno, co umí
a navzájem se od sebe budeme
učit. Na Jirkovi je fajn, že z něj cí
tím – a já to vůči němu mám taky
–, jak si váží, že s ním chci hrát. Je
hezké, když od chlapa cítíte určitou
úctu. To je pro mě nový.
Nic takového jste předtím nikdy
nezažil?
Chlapi mě dřív ctili jen těžko, byl
jsem jako tsunami. Vztahy jsem

měl vždycky lepší se ženskýma.
Ale musím říct, že jednu výjimku
jsem překvapivě zažil. Bylo to
s Borisem Rösnerem. Poprvé v ži
votě šel hrát jinou roli než hlavní.
Na Palmovce přijal roli druhého
herce v Ubohém vrahovi. Já hrál
prvního. Byla pro mě obrovská
pocta, že mi právě on jistil záda.
Mohl by jen lusknout prsty a strčil
by mě do kapsy, ale neudělal to.
Bylo úžasné, jakým způsobem
jsme se jako dva chlapi porovnali,
jak v životě, tak na jevišti. Kdykoli
jsme se viděli, řekli jsme si „ahoj“
a dali si pusu. Dával jsem si pusu
s chlapem, k němuž vzhlížely
ženské, a které když stály u rakve
v Národním divadle čestnou stráž,
tajně stáhly kalhotky, protože byl
pro ně Boris prostě kus chlapa! Asi
vycítil, že jsme si v něčem po
dobní. Jezdívali jsme spolu autem
a pořád si povídali. Neúnavně mě
fedroval nahoru. V tomto vidím
skutečné chlapství. Včetně toho, že
pro chlapy našeho ražení je hroz
ně důležité, abychom byli neustále
obklopeni krásnými ženami, ať už
herečkami, režisérkami nebo dra
maturgyněmi.
S režisérkou Lucií Bělohradskou
a dramaturgyní Kristinou Žantovskou jste udělali tři dnes již
legendární inscenace.
Caligula, Slečna Julie a Oidipús
vladař – tyto jejich inscenace mě
posunuly někam úplně jinam.
S Luckou jsem pak ještě dělal Hamleta na hradě, ale tam už jsme si
neporozuměli. Bylo to rok po Králi
Learovi a ji ovládly ambice. Chtěla,

abych na jeviště přijel na motorce
a s dredy. Hned jsem věděl, že to
nepůjde. Chtěl jsem to hrát je
nom v černým triku, chtěl jsem to
prožít, a ne se ukazovat. Což mě
paradoxně naučila ona sama. Na
Hamletovi ale už byla bez Kristiny
Žantovské... Lucie byla vynikající
ve spojení právě s ní – stavěla
paneláky, z kterých Kristina dělala
secesní vily.
Jak může herec pracovat s tím,
když nesouzní s režijní koncepcí?
Být co nejvíc připravený. A pře
svědčený, že to, co dělá, je správ
ně. Ale to na druhou stranu nej
sem nikdy. Nikdy. Neustále, před
každým představením, prožívám
děs z toho, jestli se mi povede vžít
do mé postavy. Jestli svou postavu
skutečně prožiju, jestli divákům
předám ten správný zážitek. Lu
cie ale za mnou po čase přišla
a omluvila se mi. Uznala, že jsem
měl pravdu. To z ní v mých očích
udělalo obra.
Zásadní setkání muselo být jistě
i s Martinem Hubou na Letních
shakespearovských slavnostech.
Měl jsem obrovské štěstí, že jsem
se s ním v Královi Learovi potkal.
Pamatuji si, jak mi v Divadle Na
zábradlí nabídl Edgara s tím, že
nechce, abych měl alternaci. Bylo
to fantastické období, na které
jsme pak navázali v Richardovi III.
To bylo to nejlepší, co se mi kdy
mohlo stát – jak jako člověku, tak
jako herci. Pracoval jsem tehdy
v Národním divadle na Slovensku
a s Martinem trávil každé dopo

ledne. Učil mě hrát s obrovským
vnitřním napětím, ale neokázale.
Tak, jak to umí on. Tvrdě jsme
pracovali a zároveň jsme se u toho
oba ohromně bavili. Ale nešlo jen
o to, jak mě režíroval, jak přede
hrával a jak vysoké měl nároky,
které mě často přiváděly k šílenství,
on mi krom toho věnoval i svůj
osobní čas. Po práci jsme si zašli
na pivo a povídali si jako dva chla
pi. O všem. Byl nejen můj učitel,
ale i skvělý kolega a kamarád. Vy
právěl mi, že několikrát v životě na
první čtené zkoušce okatě zaklapl
text, plácl s ním o stůl a celou roli
odmluvil zpaměti. Na první zkouš
ce! Domluvil jsem se s ním, že tak
to udělám i já na Richardovi III.
Strašně jsem se bál, ale dal jsem
to. Vděčím za to naší společné
přípravě. Je pro mě prostě velikán.
Velikán, s kterým jsem se toužil
celá léta znovu potkat. A díky
Ungeltu se to opravdu stane…
Je zřejmé, že režisér je pro vás
klíčová postava.
Samozřejmě. Nedokážu sám sebe
režírovat. Nutně potřebuji vedení.
V čem kouzlo vedení zmíněných
režisérů spočívalo?
Prostě jsem jim věřil. To je hrozně
důležité. Protože jedině pak se
pouštím i do věcí, kterým třeba
nerozumím, nebo si nemyslím, že
jsou správně. Lucie Bělohradská
byla první, která mě nutila dělat věci
jinak, něž jsem byl zvyklý. Přestože
se mi to vůbec nelíbilo, poslechl
jsem ji. A dobře jsem udělal.
Jak jste se vyrovnával s tím, že
jste veden někam, kde to je podle
vás špatně?
Řval jsem na ně. Strašně.
A jak reagovali oni režiséři?
Řvali zase na mě.
Přineslo to něco?
Samozřejmě, že to něco přineslo.
Nový vjem, jiný vnímání. Ale bylo
to strašný.
Vaše nasazení na jevišti i v zákulisí muselo spotřebovat obrovskou
zásobu energie. Jak jste ji doplňoval?
Kdykoli jsem zkoušel vekou roli, tak
jsem přestal kouřit a pít.
I v tom nejdivočejším období?
Jo, dodržoval jsem to už během
zkoušení Peera Gynta. Vůbec
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jsem nepil, nekouřil jsem, každý
den jsem se rozcvičoval a ro
zezpívával. Žil jsem jako asketa.
Prvního panáka jsem si dal až
po premiéře. Byl to pro mě ještě
těžší úkol než role samotná. Ale
jen díky tomu jsem danou roli
vždycky dotáhl do konce.
Takové asketické období se muselo pozitivně projevit i v životě
mimo divadlo.
Ne, během zkoušení – a zvláště
během zkoušení na hradě – jsem
nežil. Neměl jsem vůbec žádný
osobní život. S čímž souvisela
spousta problémů...
Kdy jste začal tento svůj devastující životní styl přehodnocovat?
Bilancovat jsem začal asi kolem
čtyřicítky. A kolem padesátky jsem
divadlo začal brát trošku jinak.
Jak?
Tak, jak mě to učil Petr Kostka. Na
začátku kariéry jsem s ním hrál
jednu zájezdovku a při našich
cestách mi vždycky říkal: „Co blb
neš? Vždyť je to jenom divadlo.“
Když jsem si ale chtěl sníst před
představením housku, v dobrém
na mě řval: „Herec před před
stavením nežere!“ Po padesátce
jsem přestal divadlo tolik prožívat.
S tím, jak jsem to cítil v pětatřiceti
nebo čtyřiceti to je nesrovnatelné.
Myslel jsem si, že když hraju tak
těžké role, že když je hraju s ta
kovým nasazením, a že když je
hraju s takovým úspěchem tolikrát
– hrál jsem je víc jak stokrát, což
je v repertoárovém divadle něco
výjimečného –, tak mi to dovoluje
chovat se jakkoli. Říkal jsem si:
pokud chcete, ať takto hraju, tak
pak musíte respektovat i to, jak se
chovám.
Co si vlastně pod takovým chováním můžeme představit?
To se spíš zeptejte mých tehdejších
kolegů. Měl jsem pocit, že si můžu
dovolit cokoli, bylo to zvláštní…
Jsem rád, že mě to pak pustilo.
Co vás třeba dokázalo vyvést
z míry?
Často jsem nechápal, jak je mož
né, že to, co cítím já a to, co je mi
absolutně jasný, necítí moji kolego
vé. Oni si k tomu třeba došli až za
tři neděle, měli jiný rytmus. Ale pro
mě to už bylo pozdě. Chtěl jsem
to mít a jít dál. V tomto jsem byl
zvlášť nesnesitelný. Mimochodem,
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to jsem leckdy i dneska. Ale tak to
prostě je. Akorát se dnes snažím
být mnohem diplomatičtější.
Jak povaha člověka zasahuje do
jeho herectví?
To je něco, s čím budu bojovat
celý život. Ale už jsem kapituloval.
Chci si dožít svůj život v relativním
klidu. I proto jsem musel vyhledat
profesionální pomoc. Mám svého
psychiatra, odborníka, s kterým se
jednou za měsíc setkávám.
A pomáhá vám to.
K psychiatrovi jsem šel ne kvůli
divadlu, ale kvůli tomu, abych
nepřišel o člověka, kterého mám
tak strašně rád, a kterého jsem si
vzal – o Adélu. Pochopil jsem, že
jestli chci dožít nejen v relativním
klidu, ale jestli chci dožít s někým,
a ne sám jako nějaký vyvrhel, tak
musím pro to udělat maximum.
Sám jsem si pomoct nedokázal.
Když jsem se začal léčit, strašně se
mi ulevilo. A troufám si tvrdit, že
i Adéle. Vlilo to do mě mnohem
větší klid, díky němuž jsem pak
mohl udělat spoustu zásadních
rozhodnutí. A těch tentokrát – na
rozdíl od těch dřívějších – nelituju.
Jak se to projevilo v divadelní
práci?
Rozhodně dobře. Jsem o tom
přesvědčený.
Často se člověk setkává s tím, že
by „pravý umělec“ měl trpět. Je
na tom něco pravdy?
Možná, ale jenom do určité doby.
Je to vůbec nutné?
Jsou herci, kteří to nepotřebují. Já
jsem ale tolik vzruchu potřeboval.
Chtěl jsem být co nejautentičtější,
nechtěl jsem nic vytvářet. Chtěl
jsem divákům vyrazit dech.

Myslím, že jo. Odehrál jsem ne
spočet představení… Ve Viole
hraju už zmíněné představení s Jir
kou Dvořákem Anděl v modrém
o vztahu Jeana Maraise a Jeana
Cocteaua. Cocteau v jednu chvíli
Maraiseovi říká, že „herec musí
hrát. Pořád a cokoli.“ A já jsem
díky tomu pochopil, že jedině
tak se herec stává hercem. Když
sportovec nebude denně cvičit,
nebude dobrým sportovcem. Když
houslista nebude denně hrát, ne
bude dobrým houslistou. Herec
zraje jen tím, že hraje. Až stovky
a stovky představení z člověka
udělají skutečného herce. Když
pak pozná někoho jako je třeba
režisér Láďa Smoček, který skoro
vůbec nerežíruje, tak snadněji
porozumí tomu, o co mu jde. Na
druhou stranu, když hrajete tak
moc jako jsem hrál já, může vás to
zničit. Jaromír Hanzlík mi jednou
poslal pohled a připsal na něj
něco v tom slova smyslu, ať si dám
pozor na to, abych nevyhořel.
Obával se oprávněně?
Jo. A proto jsem rezignoval na vel
kou dramatickou tvorbu a pustil se
do zájezdovek, komedií a muziká
lů. A když jsem pak začal pošilhá
vat po tom, kde bych zaparkoval,
úplně neuvěřitelná náhoda chtěla,
že jste se mi ozvali Vy – Ungelt.
Možná, že za to může ten náš
herecký Bůh. Přišlo to totiž přesně
v tu správnou chvíli. Tušil jsem, že
tohle bude moje nová cesta. A teď
už vím na tisíc procent, že toto
opravdu moje cesta je. S velkou
divadelní expresí jsem se rozloučil
a vstoupil na další schod, který je
oproti tomu předchozímu mno
hem civilnější. Používám minimální
prostředky k co největšímu a nejin
tenzivnějšímu diváckému zážitku.
Přesně tohle dokonale umí chlapi

o jednu generaci starší – mám
na mysli Františka Němce a Petra
Kostku. Tudy chci jít. Nedávno se
mě někdo ptal, jestli mi ty velké
dramatické role nechybí – s čistým
svědomím už dnes můžu říct, že
nechybí. Poznal jsem totiž lepší
zákusek – hraní tady v Ungeltu.
A ve Viole. Hraní věcí, kde ne
musím křičet, řvát, brečet, trhat ze
sebe kostým a lítat po jevišti. Dnes
už vím, že méně je více.
Vybavíte si svůj první zážitek
z hraní v malinkatém Ungeltu?
Jasně! Po veřejné generálce Skleněného stropu za mnou přišel
Milan Hein a řekl: „Takto nemůžeš
hrát“. Koukal jsem na něj, jak
z jara, ale on pokračoval: „Tady
se nehraje do lidí.“ To je všechno,
co řekl. Táňa pak k tomu dodala:
„Hned, jak jsi ucítil lidi, už ses
k nim otočil a začal to do nich
prát.“ Měla pravdu. Byl jsem tak
zvyklý. Vždycky jsem vylezl na
scénu, podíval se na lidi a už je
tahal k sobě, už jsem to do nich
pálil. V Ungeltu něco takového
nejde. Byla to pro mě rána, jak
z děla. Ale pochopil jsem to oka
mžitě a pohledům do publika se
vyvaroval. Postupem času jsem
přišel na to, jak neuvěřitelný plezír
zažívám díky hraní v Ungeltu. To
skutečně nemá žádné jiné divadlo.
Hrál jsem v Dejvicích, v Řeznický,
na mnoha dalších scénách, ale
s Ungeltem se nic srovnat nedá.
Ten filmový detail, to, že člověk
musí zavřít čtvrtou stěnu, to všech
no pro mě byla absolutní novinka.
Skleněný strop brzy oslaví svou
stou reprízu. Jak se tato inscenace od premiéry v květnu 2018
proměnila?
Jsme s Táňou víc spolu. Ať chce
nebo nechce, nebo ať já chci

Myslíte, že by to šlo i bez toho?
Nevím…
Jak se díváte na téma sebevědomí herce?
To je téma na celou disertační
práci. Příliš sebevědomí škodí
a příliš ne-sebevědomí škodí taky.
Je těžké tyhle věci vyladit. Velice
těžké. Ideální je, když dospějete
do takové fáze, v níž o tom vůbec
nepřemýšlíte. Prostě víte, že tam,
kde jste, jste správně.
Odehrál jste toho strašně moc.
Šel jste pokaždé na dřeň?
Pavel Liška, Jiří Langmajer a Milan Hein v Houslích.
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nebo nechci, jsme spolu a proží
váme spolu intenzivní dvě hodiny
života. Vidíme si už do kuchyně
a víme, že pokud nám na začátku
někde něco nesepne, tak už to
nedohoníme. Divák to třeba ani
nepozná, ale někdy prožijeme
intenzivnější dvě hodiny, jindy
slabší. Naučil jsem se vůči ní být
trpělivý, protože má jiný přístup
k věci, ale vím už jednu věc, že
když chce a dá mi to, tak já jí to
statisíckrát vrátím.
A stalo se někdy, že se
nechtělo vám?
Samozřejmě. Tento rok jsem se
rozváděl, ženil, měl zdravotní pro
blémy, k tomu všemu špatně spím.
Mnohokrát jsem přišel do divadla
s vědomím, že to bude pěkná fuš
ka. Ale i když od pěti ráno točím,
pak jedu k Milanovi Heinovi se
osprchovat, protože bydlí u Letní
scény, pak běžím naproti odehrát
představení, po kterém mě zase
odváží na natáčení, tak to furt ještě
neznamená, že si dovolím hrát
špatně. Někdy mi únava naopak
prospěje. Speciálně Petr Kostka
vždycky říkal, že herec hraje nejlíp,
když je unavený. Pak totiž nemá
čas vymýšlet kraviny a hraje čis
tokrevně, z podstaty. Vstupujete
na jeviště a v hlavě vám nebzučí
žádné nápady, nechcete nic
vylepšit. Soustředíte se jen na to
nejdůležitější. Ale taky se mi určitě
stalo, že jsem nebyl tím správným
partnerem, prostě mi to nesedlo.
To je přirozený, nejsem robot. Ně
kdy stačí, aby lidi divně reagovali,
smrkali nebo kašlali a úplně mě to
vyhodí z koncentrace.
S Táňou Dykovou se vlastně špičkujete stejně jako se špičkují vaše
postavy Kyry a Toma.
Táňa se mě často po první půlce
zeptá: „Tak co?“ A já vždycky něco
nesrozumitelně zabrumlám, ona
se ale nenechá odbýt. „Dobrý,
ne?“ Zkouší mě. Je to hra. Jak
hra před oponou, tak za oponou.
Je strašně dobrodružný, když se
v divadle člověk potká s lidmi,
kteří jsou váš úplný opozit. A to
ve vnímání divadla, v přípravě,
v učení textu… A vy se musíte
sehrát. To je fantastický proces.
S Táňou nám trvalo, než se to
podařilo. Dnes si už nedělá sran
du, že jsem dramatický umělec,
a že umím text týden po začátku
zkoušení. To už má za sebou. A já
už respektuji, že chce být pořád

ještě mladou punkačkou, která se
z ničeho neposere. Teď máme
k sobě korektní láskyplný vztah.
To, že jsme se nakonec sehráli je
pro některé naše kolegy velice
překvapující, protože jsme oba, jak
bych to řekl… sví. Ani jeden z nás
nebyl zvyklý hrát v týmu.
Jak se sehráváte během
generálek v Houslích?
Každý jsme někde jinde. A když
už jsme takto nevyrovnaná parta,
musíme udělat všechno proto,
abychom se vyrovnali. Největší
práce nás teprve čeká, nás společ
ně. Protože já sám nemůžu jít výš,
to by bylo neprofesionální a ne
kolegiální. Musíme jít společně.
Někoho z nás to bude stát víc sil,
někoho míň, někoho víc trpělivosti,
někoho víc úsilí. Těším se na to, až
si budeme o věcech povídat a už
si u toho nebudeme dokazovat, že
to, jak to cítím já, je správnější než
to, jak to cítí on. Vždyť to sehrávání
je vlastně poznávání se. A člověk
člověka nejlíp pozná právě na
jevišti. Když to funguje tam, tak to
začne fungovat i v životě.
Přemýšlel jste někdy nad tím,
jakou další roli potřebujete
k tomu, abyste se zase posunul
o schůdek výš?
Nepotřebuji další a další a další
role jako někteří. Mě baví pracovat
na tom, co je. Jen skrze reprízy
může člověk docílit pomyslné
dokonalosti, něčeho, co najednou
zavoní jinak. Hercům, co chtějí po
čtyřiceti reprízách zase něco no
vého, zůstane mnoho utajené. Je
to stejné, jako když žijete se ženou.

Když s ní žijete jen deset měsíců,
tak s ní v životě nemůžete zažít to,
co s ní zažijete za pět let. A když
jí těch pět let budete věrný, tak
teprve zjistíte, jestli k sobě opravdu
patříte. Zrovna tak je to s divadlem.
Jaké to je převést inscenaci
z Ungeltu na velkou zájezdovou
scénu?
Člověk nemůže divákům vnutit
stejné soukromí, které zažívá tady.
Ale já mám velké jeviště rád. Vždyc
ky jsem ho rád měl a pohyboval se
na něm velmi drze a bezostyšně.
Jako třeba na Vinohradech. Zaklá
dám si totiž na tom, že mám dob
rou techniku. Nedělá mi problém
vyslovovat, doslovovat a pracovat
s jevištním prostorem. Mimocho
dem každý den po cestě do Prahy
se rozezpívávám. Sednu do auta
a během těch svých 35 km nezavřu
pusu. Je to takový můj rituál.
Máte nějakou speciální metodu, s níž přistupujete k herecké
tvorbě?
Vždycky jsem především chtěl, aby
do mě postava vstoupila. Neexis
tovalo, že ji budu vytvářet, musel
jsem se jí stát. Stát se Bobbym je
ještě fajn, ale stát se Caligulou…
to bylo šílený.
Jak takový proces „stávání se
někým jiným“ probíhal?
Chodil jsem celé noci po Palmov
ce, kde jsem měl ateliér, a přemýš
lel... Teď taky chodím po Pyšelech.
Nemám s sebou nic, ani text,
protože si ho už celý pamatuju,
a mluvím sám se sebou. Naštěstí
mě tam už lidi znají.

Jiří Langmajer, Milan Hein a Pavel Liška v Houslích.

Z čeho při těchto pochůzkách, na
nichž se přetělesňujete do dané
postavy, vycházíte?
Nevím, je to intuitivní.
Mně při zkoušení vždy přišlo, že
poctivě vycházíte z textu.
Proto jsem tak nešťastný, když si
herec vezme text a začne v něm
škrtat jen kvůli pocitu, že se mu
to špatně říká, nebo že má po
cit, jak to je špatně napsaný. Co
to je za volovinu? Nejdříve to
musíte zahrát, jak nejlíp umíte.
Pokud to ani tehdy nefunguje,
teprve pak si můžete dovolit
něco vyškrtnout. Nejdřív je po
třeba ctít autora a až později se
v jeho mantinelech začít uvol
ňovat, začít si v tom hledat něco
pro sebe. Už nevím, kdo mi to
řekl, ale souhlasím s ním: největší
frajeřina je zahrát hru tak, jak je
napsaná... Text si beru úplně na
každé představení. Je pro mě
svatá věc. Bez něho se necítím
dobře. Ale nevycházím jenom
z textu. Vycházím taky z lidí –
režisérů a hereckých partnerů.
Co si může obyčejný divák představit pod tím, když pracujete na
textu?
Zkoumám emoci, kterou ve mně
vyvolává. Já prostě nehraju. Dřív
jsem se tím dokonce holedbal.
Hrozně jsem se chlubil, že žádné
představení, ve kterém hraju, není
stejné, protože na každou reprízu
jsem si z podvědomí vyvolával
jinou hrůzu. Vymačkával jsem tak
ze sebe pravdivou emoci. Text ale
nijak nerozebírám.

ROZHOVOR

Tatiana Dyková a Jiří Langmajer ve Skleněném stropu.

Tom ve Skleněném stropu a Bobby v Houslích jsou každý z úplně
jiného světa. Jak se vám podařilo
odlišit je i co se týče jejich psychofyzického jednání?
To je jedna z věcí, kterou mám
hrozně rád. Vždycky přemýšlím
nad psychofyzickým jednáním své
postavy, například nad její chůzí.
U Richarda III. jsem si ortézou
zkrátil nohu tak, abych kulhal. Po
pár zkouškách jsem skončil u pro
fesora Pavla Koláře, protože mě to
po fyzické stránce úplně rozhasilo.
Pavel proto vymyslel, aby mi pod
razili boty a já tak mohl mít jednu
nohu zkrácenou a přitom je mít
obě v rovině. Beru jako samozřej
most, že herec vytváří postavu
nejen hlasem, jinou kadencí, ale
že se taky jinak chová, jinak sedí.
Když po nocích chodím po Py
šelech, přemýšlím i nad tím, co
budu dělat s rukama, jak se budu
pohybovat. I tohle můžu během
reprízování prohlubovat. Zkoumat,
jak má postava popochází nebo
jak skládá ruce. To všechno dělám
vědomě, tedy lépe řečeno nejdřív
nevědomě, ale po nějakém čase,
když se zklidním, tak s tím začnu
vědomě pracovat. Je dobrý, když
občas přijde na reprízu režisér
a zkontroluje, jestli to klape tak,
jak má. Zjistí, co vzniklo nového
a herce buď pochválí, nebo jim
naopak vynadá a řekne, aby
se vrátili k tomu, co si původně
řekli. Představení nemůžou být
dobrá, když nemají dozor. Zvlášť
někteří kolegové dělají něco, co
mě strašně štve. Inscenaci začnou
rozvolňovat ve víře, že si to užívají.
Martin Huba mě naučil, že tohle je
přesně to, co by herec nikdy dělat
neměl. Užívat si musí divák, ne my.
Není potřeba sólovat a předvádět
se, je potřeba jít k meritu věci.
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Jakou roli ve vašem přetělesnění
hraje kostým?
Strašně důležitou roli hrají v celém
mém hereckém životě boty. Jakmile
nemám správné boty, je to špatný…
Proto v Houslích hraju ve svých.
A co se týče kostýmu, to je téma na
dlouho. Vzpomínám na první kos
týmovou zkoušku Caliguly. Totálně
jsem na ní vyhysterčil. Do té doby
jsem zkoušel v teplákách a na
jednou mně dávali dlouhé pláště
a róby. Úplně jsem ryčel vzteky, řval
jsem, že mi to všechno zkazili. Jako
by mě svázali. Ztratil jsem pocit vol
nosti. Kristina Žantovská mě uklidnila
a já se nakonec kostymérce Katarí
ně Hollé omluvil. Se všemi jejími
kostýmy jsem se naučil pracovat.
Zdrželo mě to, ale bylo to správně.
Mé úsilí se zúročilo – za Caligulu
jsem získal Cenu Thálie.
Na zkouškách je vidět, jak dokážete být mimořádně přesný,
a zároveň spontánní.
Pokud si pamatuju, tak přesně
tohle jste říkali o klucích o genera
ci starší než já. Mám na mysli Petra
Kostku a Františka Němce. Oni
z textu neuhnou ani o centimetr,
a přesto to vypadá jako kdyby hráli
s prstem v nose. To je přece ono!
Takto by to přece mělo být. Já ani
jinak hrát nechci. Jinou cestu než
tuhle nevidím.
Jaký je pro vás rozdíl v tom hrát
ve verších?
U Shakespeara můžu konečně
zúročit svůj perfekcionalismus.
Tam se prostě musí říkat všechno
správně.
Jaký myslíte, že má dnes divadlo
smysl? Jaké by mělo mít cíle?
To je těžká otázka… Divadlo nesmí
vnucovat lidem názory a pokrou

cený vnímání světa nás tvůrců.
Divákům je třeba dát to nejobyčej
nější a zároveň to nejtěžší – abso
lutní prožitek z toho, co vidí. Záži
tek. Hlavně nechci nikoho nikam
tlačit, ať už režijním záměrem nebo
nadsazeným herectvím. A ještě mě
napadá jedna věc: tak jako mně
nastavuje zrcadlo v mém soukro
mém životě moje manželka, tak
bych rád, aby divadlo nastavovalo
zrcadlo divákům. Adéla mi toto zr
cadlo nastavuje velmi diplomaticky.
Formuje mě a já si toho skoro ani
nevšimnu. Celkově mě zjemňuje,
protože v sobě nemá moje běsy,
hrozně lidem přeje. A zrovna tak
bych mohl tím, jak hraju, tím, co
umím a tím, co se ještě naučím,
zjemňovat já další lidi.
Je něco, čeho byste ve své profesi
chtěl dosáhnout? K čemu směřujete?
Kdysi dávno jsem na Palmovce
hrál velké role ve velkých příbě
zích. V tom chci pokračovat, ale
v menším formách tady v Ungeltu.
Zároveň chci, aby lidi věděli, že
jméno Langmajer je záruka kvality.
Že když se někde objeví, můžou se
na něj spolehnout.
Proslavil jste se jako filmový herec…
…a přitom jsem tolik filmů nena
točil. Hodně jsem hrál v televizi,
ta ke mně byla velmi štědrá. Ale
jsem především divadelní herec.
Divadlo je pro mě ta pravá cesta.
Čím jsem starší, tím intenzivněji to
vnímám.
Jak divadelní herectví dokáže
ovlivnit filmové, a naopak?
V jednu dobu jsem na to těžce na
razil. Svoje návyky z divadla velkých
gest a exprese jsem si přenesl i před
kameru. Moje mimika a vůbec
intenzita projevu byla neúnosná.
I proto si myslím, že Aňa Geislerová
udělala chytré rozhodnutí, když
v divadle odmítla hrát. A to jsem ji
kdysi na jeviště lákal. Neúspěšně.
Začínala by tam od nuly, což pro
hvězdu jejího formátu není jed
noduché. A zároveň si myslím, že
nechtěla divadlem načichnout. Před
kamerou je dobrá i proto, že je
čistokrevná filmová herečka. Svým
„civilem“ umí zahrát i dost těžké
role. Kdybych s ní stál před kame
rou, měl bych asi problém naladit
se na její způsob hraní. Ale i to se
poslední dobou začíná srovnávat.

Jak se proměnilo herectví od
dob, kdy jste začínal? Jaké to
dnes má nastupující herecká
generace?
Dneska jsou začínající herci bo
hužel konfrontováni s prací, která
je okamžitě zprzní. Mám na mysli
nekonečné seriály, v kterých si
logicky vydělávají, ale v kterých
nabydou falešnou jistotu, že takto
je to správně. A to je totální průser.
Proto jsem z takového seriálu ode
šel. A to i ve chvíli, kdy mi chtěli
dát na půl roku hlavní linku. Týden
jsem kvůli tomu nespal, protože
moje kariéra je až na druhém mís
tě, na prvním je rodina, o kterou
se musím postarat. A tohle rozhod
nutí bylo vůči rodině dost sobecké,
protože jsem přestal vydělávat
prachy. Skoro rok jsem neměl do
čeho píchnout. Naštěstí mě rodina
podržela a já se později zase roz
točil. Nikdo z nás tedy nestrádal.
Za tu zkušenost jsem rád, díky ní
vím, že pokud to jen trochu půjde,
bude pro mě nekonečný seriál za
kázaná oblast. A právě v tom to ti
mladí mají hrozně těžké. Už bych
nechtěl být mladý. Tedy jako he
rec, jako chlap jo. Divadel je straš
ná spousta, všechno se to drobí,
a aby se člověk něco naučil, musí
se střetnout s něčím pořádným.
Ale určitě se najde pár našinců,
kteří jdou po těžší cestě... A těším
se z toho, že mi už dýchá deset,
patnáct mimořádně talentovaných
kluků na záda.
Máte nějaké „zlaté herecké pravidlo“? Něco, přes co nejede vlak
a co byste poradil mladým začínajícím hercům?
Nejsem ten pravý, který by měl
dávat rady. Kdyby pět lidí žilo jako
já, tak čtyři z nich by byli mrtví. Je
zázrak, že jsem ještě tady. Stálo mě
strašné úsilí, spoustu dřiny, průserů
a sraček v osobním životě, abych
se dostal tam, kde jsem teď. Stálo
mě to vlastně skoro všechno. Skoro
bych řekl, že mi to za to nestálo.
Teď jsem šťastný, ale dojít k pozná
ní mým způsobem bych nikomu
nepřál. To znamená, že jediná má
rada zní: je potřeba myslet na to,
že člověk není sám. V herectví
člověk snadno sklouzne k tomu já,
já, já, já, prostě „jáismu“. Člověk
musí pořád myslet na to, že tým
je vždycky víc než ego. Ale abych
vám dal nějakou další hodnotnou
radu, na to jsem ještě moc mladý!
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ČTVRTSTOLETÍ
UNGELTU
Všechno začalo ve chvíli, kdy
se oblastní herec, čtyřicátník Milan
Hein rozhodl zkusit štěstí v Praze.
Tam do něj sametová revoluce
a vidina svobody, jakožto i svobod
ného podnikání, zasela sen o vlast
ním soukromém divadle. Rozvíjet
mu ho pomáhali ti nejlepší divadel
níci své doby – Ota Ornest a Miloš
Kopecký. Ornest coby bývalý ře
ditel a strůjce zlaté éry Městských
divadel pražských vedl i veleslav

Foyer divadla před rekonstrukcí.

né Komorní divadlo, které Milana
Heina zásadně ovlivnilo. Kopecký
byl prototypem ideálního herce
pro budoucí Ungelt – v silné cha
rismatické osobnosti se svářel vy
soký intelekt s hlubokou emocio
nalitou. Navíc si s Milanem skvěle
rozuměli, což je stále cítit z jejich
třídílných televizních rozprav Co
za to stálo… Bez nich by Ungelt
neexistoval. Totiž: sny o vlastním
divadle se snadno rozplynou, po
kud je člověk nemůže podpořit
základním kapitálem. Naštěstí Mi
loš Kopecký navrhl Milanovi, aby
jejich dlouhé rozhovory přepsali
a vydali. Kniha na probouzejícím

se knižním trhu v devadesátých
letech vyvolala ohromný zájem
a prodalo se jí tolik, že z utržených
peněz bylo možné rekonstruovat
prostor, vytvořit hlediště, herecké
zázemí i foyer. Klíčová otázka však
zněla: jaký prostor?
A tak se Milan Hein pustil se
svým tehdejším spolupracovníkem
a partnerem Václavem Hauptem
do pátrání. Prošli celou řadu míst,
a když vešli do vlhkého temného
staroměstského sklepa, zdálo se
to jako nejhorší možná varianta.
Sklep sice využíval místní hotel
jako skladiště, ale nebylo pochyb
o tom, že si ho již dávno přivlast
nila – jim navzdory – parta myší.
První dojem však brzy vystřídal
ten druhý: překrásná stropní klen
ba z 11. století, okouzlující zákoutí,
intimita a pověstný genius loci…
To vše probouzelo v přihlížejících
pocit, že tato středověká chladnič
ka pro přilehlou Týnskou tržnici
má přece jen divadelní potenci
ál. Sklípek se tak dostal – spolu
s malostranským prostorem v Be
sední ulici, kde dnes sídlí Divadlo
Na Prádle – do „finálové dvojky“.
Milan Hein vzpomíná, že měl
o sklepním prostoru nejdřív po
chybnosti. Pokud však chtěl diva
dlo s rodinnou atmosférou, kde se
budou lidé setkávat bez toho, aby
zapadli v bezejmenném davu,
nemohl si představit lepší prostor.
Dvojjediná dynamika klubu orga
nicky propojeného s divadelním
sálem ho nakonec přesvědčila.
A tak začala náročná rekonstruk
ce, na jejímž konci se zrodilo di
vadlo, které do svého názvu pře
vzalo přezdívku Týnského areálu
znamenající „clo“ – Ungelt (zboží,
které kdysi kupci přiváželi na při
lehlou Týnskou tržnici, muselo být
procleno – um Geld).

Ungelt na počátku ještě zdaleka
nevypadal tak, jak dnes: kance
lář divadla byla ve výklenku, kde
je v současné době šatna (dnes
máme kancelář na Novém Světě),
pokladna ani náhodou nebyla tam,
kde jste zvyklí (paní pokladní pro
dávala vstupenky na provizorním
stolečku ve foyer), herci v zákulisí
neměli ani sprchu a sedadla v hle
dišti byla nepohodlná (pamatujete
na tvrdé sklápěčky z kin?). A hlav
ně: ve foyer se ještě v každém
koutku nerozprostíraly „pojmenova
né“ židle. Tradici židlí zavedl Milan
Hein po návratu z poznávací cesty
do broadwayských divadel v New
Yorku. Tam na štítku jedné sedač
ky objevil jméno Barbry Streisand.
Ukázalo se, že kdyby se Barbra
divadlu ozvala, může kdykoli při
jít a uvelebit se na svém čestném
místě. Milan nápad transformo
val:
osobnosti neměly svou židli, ony ji
musely darovat. Když pak 2. října
1995 Milan Hein Ungelt slavnost
ně otvíral, Miloš Kopecký předal
divadlu první židli (dodnes na této
otáčivé houpací krasavici můžete
nedaleko baru posedávat). Od té
doby rok co rok na začátku října,
kdy slavíme narozeniny, předávají
umělci, význačné osobnosti, přá
telé divadla a sponzoři divadlu své

oblíbené židle. Sedět tak můžete
například na Martě Kubišové, Věře
Čáslavské, Janě Štěpánkové, Pavlu
Tigridovi, Janu Pirkovi a mnoha dal
ších. Obdivovat můžete i židli Vác
lava Havla, která kvůli své vratkosti
visí v čestném stropním výklenku.
Mladý Ungelt ještě neměl vlastní
repertoár, a tak pod svá křídla přijal
několik již nazkoušených inscenací.
První představení, které v Ungeltu
takto oživlo, byla inscenace režisé
ra Ladislava Smočka (jak příznačné
pro budoucnost Ungeltu!). Dra
ma Marshy Norman Dobrou noc,
mami hrála Jana Brejchová a Kvě
ta Fialová po různých scénách už
skoro rok. I tak se v Ungeltu oka
mžitě zabydlelo. Je totiž ideálním
„ungelťáckým“ materiálem, což
dokazuje i to, že vrcholem oslav
25. výročí bude premiéra té samé
hry, kterou znovu nastudujeme.
Na naše divadelní prkna tenkrát
poprvé vstoupila i Simona Stašo
vá. Dodnes uváděnou inscenaci
Poslední ze žhavých milenců hrála
ještě s Janem Teplým. S Ungeltem
se Simona Stašová nikdy rozloučit
nedokázala. Ani my s ní – její in
scenace nasazujeme každý rok do
programu Letní scény.

Miloš Kopecký s Milanem Heinem při natáčení
televizního triptichu Co za to stálo.
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ČTVRTSTOLETÍ UNGELTU
Bez vlastní tvorby by z divadla
byla jenom zaměnitelná stagiona,
a tak stále pod přátelským dohle
dem Oty Ornesta a Miloše Kopec
kého (který však bohužel zemřel
dřív, než mohl na jeviště Ungeltu
coby herec vstoupit) začal vznikat
náš vlastní repertoár. První vybra
nou hru doporučil Milanovi Hei
novi právě Ota Ornest. Věděl, že
Královské vteřiny nejsou vrchol dra
matického psaní, ale předpokládal,
že přitažlivé téma dostane dosud
neznámé divadlo do diváckého
povědomí. A tak hra Eduarda Mar
tina o pohnutém vztahu britského
prince Charlese s Dianou měla
světovou premiéru 25. ledna 1996
(mimochodem Královské vteřiny se
jako jediná inscenace v dějinách
Ungeltu hrála mezi lidmi, tj. v mi
niaturní aréně). Bylo to poprvé, kdy
se Milan Hein ocitl mezi mlýnskými
kameny: zatímco Ota Ornest ho
v jeho herecké kariéře podporoval,
Miloš Kopecký mu doporučoval,
aby byl zpočátku výhradně prin
cipál, který si dopřeje roli až ve
chvíli, kdy se divadlo etabluje po
mocí velkých hereckých osobností.
Milan paradoxně vyslyšel proti
kladné rady obou: roli Charlese po
boku Jitky Asterové hrál, ale poté si
další roli dopřál až o celých 17 let
později na Letní scéně. Jeho sestra
Marta Skarlandtová totiž nenapsala
roli v muzikálu Touha jménem Einodis na tělo jen Martě Kubišové,
ale také přímo jemu.
Kritická reflexe inscenace Královské vteřiny v režii Jurije Galina
dala za pravdu Ornestově po
známce o kvalitě textu. Nemýlil se
ale ani v odhadu diváckého zájmu.
O Ungeltu se psalo. Pravý zlom
však nastal až 19. listopadu 1997,
kdy měla českou premiéru hra Ar
nolda Weskera Bouřlivé jaro, v níž
v režii Ladislava Smočka excelo
vala Alena Vránová s Ondřejem

Jitka Asterová a Milan Hein v Královských vteřinách.

Vetchým (kterého pak nahradil Pa
vel Liška). Byla to událost, na kte
rou pověstná divadelní „šeptanda“
přiváděla nové diváky – divadlo
se plnilo fajnšmekry, kteří milovali
zralé herecké umění. Úspěch byl
zpečetěn první Cenou Thálie pro
Ungelt a pro Alenu Vránovou. Od
té doby byla múzou Ungeltu, kde
zdomácněla a během čtvrtstoletí
nazkoušela 8 rolí! Nezapome
nutelná byla ve všech, zmínit ale
musíme alespoň Daisy v Uhryho
Řidiči paní Daisy (2003) nebo Eve
lyn v Homeově Ledňáčkovi (2007).
Pokud však mluvíme o „ungelťác
kých múzách“, nemůžeme vyne
chat ani zpěvačku Martu Kubišo
vou, kterou Milan Hein obdivoval
už na počátku její kariéry, a které
v Ungeltu nabídl pravidelný písňo
vý recitál. Marta Kubišová, přestože
mohla vyprodávat stadiony, nabídku
pravidelně zpívat pro necelou stov
ku diváků přijala. Malinký Ungelt
odpovídal nejen její nátuře, ale i její
šansonem prodchnuté hudbě. Prv
ní recitál se jmenoval Nechci být ta
druhá a poprvé si ho za doprovodu
klavíristy Petra Maláska diváci uži
li 27. dubna 1998. S Ungeltem tak
Marta Kubišová nerozlučně sváza
la porevoluční kariéru – nejenže

Alena Vránová a Pavel Liška v Bouřlivém jaru.
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v něm odzpívala nespočet večerů,
ale navázala také na své herecké
začátky v pardubickém divadle. Na
přímluvu Václava Havla se podaři
lo s Andrew Lloyd Weberem vy
jednat nejen práva na muzikálové
monodrama Líp se loučí v neděli,
ale jindy neústupný Weber dokon
ce dovolil, aby se partitura určená
pro soprán transponovala do altové
polohy Marty Kubišové. Premiéra
v listopadu roku 2001 byla obrov
ský úspěch a Marta Kubišová pro
Ungelt získala druhou Cenu Thálie.
V tu dobu už za námi byly takové
divácké hity jako Gurneyho Sylvie
(1998) s Vendulkou Křížovou, Old
řichem Víznerem, Danou Syslovou
a Jaromírem Dulavou, Albeeho Hra
o manželství se Chantal Poullain
a Jiřím Schmitze
rem (1999) nebo
Churchillův Na ocet se Zuzanou
Bydžovskou a Miroslavem Etzlerem
(2001). Ungelt se stal renomovanou
pražskou scénou, která se těšila po
věsti bašty kvalitního herectví.
Během 25 let jsme uvedli přes
60 premiér včetně různých talk-
show i hudebních recitálů. K již
zmíněným Tháliím přibyly ješ
tě další dvě. Vilma Cibulková ji
získala za slečnu Fischerovou
v Picassovi (2006) a Richard

Marta Kubišová během recitálu Vítej, lásko.

Krajčo za Dennyho v Deštivých
dnech (2012). Obě tyto Thálie
byly také první vlaštovkou, která
upozornila, že se Ungelt věnu
je nejen zasloužilým hereckým
bardům, ale také mladší herecké
generaci. Teprve se rodící hvěz
da Richarda Krajča vstoupila do
Ungeltu už v roce 2004, čerstvě
poté, co z Ostravy přesídlila do
Prahy. Krajčo nazkoušel Penhallo
vu Lásku a porozumění a sezná
mil se tak s Davidem Švehlíkem.
Jejich přátelství i sehranost vyús
tila v kultovní Deštivé dny. Vilma
Cibulková v Ungeltu zažila – nej
častěji po boku svého tehdejšího
muže Miroslava Etzlera – vrchol
kariéry. Během pěti let v něm
nazkoušela pět inscenací – třeba
ještě LaButeho Trůn milosrdenství
(2005), což byla její první spolu
práce s Ungeltem, či Shepardovu
klasiku Láskou posedlí (2008).
Ungelťácká pomyslná dramatur
gická linie se záhy roztrojila. Jedna
linie se zaměřovala na herecké bar
dy v tragikomických textech, které
kombinovaly psychologické drama
s humornými prvky. Kromě zmí
něných her s Alenou Vránovou to
byla třeba také inscenace Na útěku s Janou Štěpánkovou a Zlatou
Adamovskou (2009), Vzpomínky
zůstanou opět se Zlatou Adamov
skou a Petrem Štěpánkem (2011),
nebo stále uváděná tragikomedie
Pan Halpern a pan Johnson (2014)
s další hereckou stálicí Ungeltu
Františkem Němcem. Druhá linie se
naopak pouštěla do drásavých mo
derních psychologických dramat –
kromě Picassa a Deštivých dnů tře
ba také do Dorfmanova textu Smrt
a dívka (2016) nebo do Hareova
Skleněného stropu (2018).
Třetí linie byla zcela specifická, je
dinečná a svým způsobem nepopsatelná. Od roku 1999 vycházela

Vilma Cibulková a Milan Kňažko v Picassovi.

ČTVRTSTOLETÍ UNGELTU
z charismatické francouzsko-české
herečky Chantal Poullain. Kaž
dou z šesti jejích inscenací divá
ci milovali a lístky vždy okamžitě
vykoupili. Třeba jen tragikomedie
Richarda Alfieriho Šest tanečních
hodin v šesti týdnem (2006) měla
stovky a stovky repríz a stala se tak
jednou z nejreprízovanějších ins
cenací v historii Ungeltu. Nejdří
ve se Chantal Poullain učila tančit
od Oldřicha Kaisera, který diváky
Ungeltu uhranul ještě rolí patolo
gického opilce v inscenaci Jeffreymu je šoufl (2009). A pak od
Pavla Kříže. Nerozlučný pár tvořila
Chantal Poullain – v Albeeho Hře
o manželství (1999) a v Darrellově
textu Na vaše riziko! (2012) – s Ji
řím Schmitzerem.
Divadelní repertoár nebylo to
jediné, co Milan Hein se svou
zkušeností s moderováním chtěl
v Ungeltu rozvíjet. Něco málo
měsíc po založení divadla pře

mluvil spisovatelku Halinu Pawlowskou, aby poprvé ve svém ži
votě vstoupila na jeviště před živé
publikum. Bavičská hvězda Ha
liny Pawlowské zaplála a zrodila
v Ungeltu silnou dramaturgickou
linii jevištních talk-show. V živé
paměti mnozí ještě mají Kdo židli má, bydlí s Milanem Heinem
a Martou Kubišovou nebo aktu
ální Rozpravy Milana Heina. Oba
pořady natáčel a stále natáčí Čes
ký rozhlas Dvojka.
Při ohlížení za uplynulým čtvrt
stoletím se nelze ubránit i pohle
dům do budoucnosti. Naši herečtí
bardové stárnou. Smutnit si ale
zakazujeme: chceme vychovávat
nové herecké osobnosti, chcete
-li nové bardy, nabízet jim tako
vé příležitosti, aby se nejen do
Ungeltu těšily, ale aby měly mož
nost pronikat k podstatě svého
umění. Vždyť jací byli naši zaslou
žilí herci – ať už Jana Štěpánková,

Richard Krajčo při přebírání Ceny Thálie.

Alena Vránová, Hana Maciucho
vá, František Němec či Petr Kost
ka – v začátcích své kariéry? Vě
děli tehdy divadelní ředitelé, jaké
osobnosti z nich rostou? Určitě to
tušili a vědomě – například prá
vě Ota Ornest – jim dávali takové
příležitosti, aby v osobnosti oprav
du mohli dozrát. Moderní herectví
má mnoho podob – pokud však
máte rádi koncentrované čino
herní divadlo, v němž herecký
výkon nepřehlušuje ani scéna, ani

hudba, ani režisérovo ego, pokud
máte rádi v dramatické situaci
jednajícího herce, který nám svým
ponorem umožňuje intenzivní
styk s něčím, co nás i jeho přesa
huje, a zároveň s něčím, co nám
umožňuje poznávat sami sebe
a své blízké, a co v nás probouzí
humanistické pochopení pro vy
soké i nízké city člověka, choďte
dál do Ungeltu. Přemosťujeme
roztříštěnost současného divadla
odvěkým kouzlem – příběhem.

NA CO VŠECHNO SE JEŠTĚ
PŘI PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ MŮŽETE TĚŠIT:
KNIHA MILANA HEINA MOJE ČTVRTSTOLETÍ S DIVADLEM UNGELT
Není povolanějšího člověka, který by měl vzpomínat na posledních pětadvacet let Ungeltu než jeho zakladatel,
majitel a ředitel Milan Hein. Po celou tu dobu byl úplně u všeho a nejvíce ze všech poznal, jak divadlo dokáže být
v jednu chvíli poeticky vznešené a zároveň prozaicky nízké. Řešil utrhnutá záchodová prkénka, ale i ideální texty
pro své herecké osobnosti. Byl u těch největších záblesků geniality, a zároveň u zkratů, které vyplývaly ze složitosti
hereckých povah. Jeho kniha nebudou žádné bulvární memoáry, ale s úctou a obdivem vyjádřený dík všem, kteří
mu na jeho divadelní cestě pomáhali. Zvláštní pozornosti se pochopitelně dostane hercům – a to ne proto, že
jsou pro čtenáře nejpřitažlivějším tématem, ale proto, že pro Milana Heina byl herec vždy alfou a omegou jeho
divadelní vize. Představí tak řadu, jak sám říká: „hereckých pilířů Ungeltu“ a vysvětlí, proč se jím ten či onen stal.

KALENDÁŘ 12 OSOBNOSTÍ HISTORIE UNGELTU
Slavný kameraman Jan Malíř, který za svůj plodný život natočil řadu ceněných snímků – např. Faunovo velmi pozdní odpoledne, Šakalí léta, Pelíšky, Musíme si pomáhat či Odcházení – již před pár lety spojil své kameramanské
oko s naším divadlem coby jeho dvorní fotograf. Nejen že má spolu s grafikem Marcelem Brnou na svědomí
všechny naše plakáty, ale fotografuje i každou naši inscenaci. Svůj objektiv zaměřuje na nejniternější pnutí herců
a nezachytitelné emoce přece jen unikátním způsobem zachycuje. Výzva vytvořit kalendář z dvanácti velkých
hereckých osobností z pětadvacetiletých dějin Ungeltu nemohla padnout na nikoho jiného. Jednotlivými měsíci
bude například Alena Vránová, Vilma Cibulková, František Němec nebo Richard Krajčo.

CD TOHO NEJLEPŠÍHO Z ROZHLASOVÝCH TALK-SHOW MILANA HEINA
Dějinami Ungeltu se jako zlatá nit táhla linie jevištních talk-show, přičemž ty poslední dvě – Kdo židli má, bydlí
a Rozpravy Milana Heina natáčel a stále natáčí Český rozhlas Dvojka. První pořad zaznamenal už v roce 2012
a do dnešních dnů se před jeho mikrofony v Ungeltu vystřídala řada zvučných jmen. Hostů bylo tolik, že vy
jmenovat jen některé z nich by bylo prostě nepatřičné. Pro připravované CD toho nejlepšího se však budeme
muset odhodlat nějaký výběr skutečně vytvořit. Věřte, že to bude těžké rozhodování... Do výběru nebudou
pochopitelně zařazeny díly z tohoto roku, kdy jsme započali nový koncept. Letos totiž budou i Rozpravy ve
znamení 25. výročí Ungeltu. Milan Hein si do nich zve přední osobnosti z naší historie – po lednovém dílu
se Zlatou Adamovskou a Petrem Štěpánkem bude následovat třeba Regina Rázlová, Vilma Cibulková, Milan
Kňažko, František Němec či Petr Kostka.
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16. výročí nejkomornějšího pražského divadla pod širým nebem
Pokud v letošním roce slavíme
25. výročí naší kamenné scény,
není možné opominout ani 16. vý
ročí druhé scény Ungeltu. V kon
textu pražské prázdninové kulturní
nabídky je Letní scéna na hradčan
ském Novém Světě zcela unikátní.
Na rozdíl od jiných velkokapacit
ních letních scén je náš divadelní
areál v malebném zákoutí pod Lo
retou navýsost komorní. Kapacita
hlediště je pouze 227 diváků, takže
pro kamennou scénu tolik typická
rodinná atmosféra vás může ob
klopit stejně samozřejmě jako na
kamenné scéně. U nás nikdy ne
jste součástí davu, a i když budete
sedět v nejzadnější řadě (kterých
napočítáte jen 18), stále máte herce
takřka na dosah.
Letní scénu Milan Hein po boku
Livie Klausové slavnostně ote
vřel deset let po vzniku Ungeltu
19. června 2005. Celý slavnost
ní večer, v němž se hrál Uhryho
Řidič paní Daisy (v režii Ladislava
Smočka v něm vystupovala Alena
Vránová a Stanislav Zindulka), lze
brát jako milník. Mladinký Ungelt
během první dekády uvedl 15 pů
vodních inscenací, čtyři talk-show
a dva recitály Marty Kubišové.
Alena Vránová a Marta Kubišová
získaly Ceny Thálie a Ungelt zača
ly považovat za svůj domov nejen
ony, ale i další herecké hvězdy jako
třeba Vilma Cibulková či Chantal
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Poullain. Podařilo se ale i vybudo
vat celkové provozní zázemí v čele
s mladinkým studentem produkce
na DAMU Jirkou Pritzem. Ungelt
si vybojoval jméno, získal diváky
i zaměstnance a našel svůj neza
měnitelný styl spočívající v herec
ké dramaturgii specializující se na
komorní hry světové dramatiky.
Otevření Letní scény v roce 2005
bylo tak svým způsobem stvrzením
úspěchu. Ovšem toto stvrzení vy
žadovalo vrátit se na začátek – ka
menný Ungelt už většina Pražanů
znala, o Letní scéně zatím nevěděl
nikdo. Navíc to bylo ještě v době,
kdy pražská divadla ctila divadelní
prázdniny a nehrála v takové míře,
v jaké to vidíme v současnosti. Di
váci si teprve zvykali – zvláště díky
Letním shakespearovským slav
nostem – , že chodit do divadla
v červenci a srpnu má obrovské
výhody. Než se však naučili cestu
z Pohořelce do podhradní uličky,
nebo ze zastávky Brusnice dolů
k domu, kde žil Tycho de Brahe, tr
valo to. A tak byl první rok provozu
naprosto ztrátový. V hledišti sedělo
třeba i jen třicet diváků!
S počátečním fiaskem se však
počítalo – náklady na vybudování
scény byly takové, že na propaga
ci už moc peněz nezbylo. Nikoho
to neodradilo: vždyť idea založení
Letní scény Divadla Ungelt se ne
zrodila, jak by se mohlo zdát, pri

márně z potřeby mít další scénu
Ungeltu, kam by se vešlo více lidí
a přineslo to tak oproti omezené
kapacitě kamenné scény alespoň
jakýs takýs zisk. Bylo to mnohem
– mnohem! – poetičtější. Milan
Hein na přelomu tisíciletí ze svého
bytu na Novém Světě vyhlížel tak
dlouho, až mu přišlo divné, že je
areál přímo pod jeho okny dlou
hodobě nevyužitý. Proč? Vždyť se
nachází v těch nejkrásnějších mís
tech Prahy, v uličce Nový Svět, kde
se dá ještě i dnes pocítit duch sta
robylého města. V tomhle zákoutí
žil filmový režisér Karel Kachyňa
nebo malíř Jan Zrzavý a o tomhle zákoutí se mezi Pražany už po
generace traduje, že pro romantic
kou schůzku či vášnivé dostaveníč
ko není nic lepšího… Byla by škoda
nechat tak krásné místo ladem!
Vyřízení povolení a pronajmutí
prostoru zas tak těžké nebylo. S di
voce zarostlým paloučkem kupodi
vu neměl nikdo žádné plány. Zá
zemí pro umělce a diváky muselo
zapadnout do překrásného okolní
ho panoramatu, a i proto se hledi
ště i zastřešené jeviště vybudovalo
z krásně voňavého dřeva (u nás
žádný chladný kov či uniformní
plast nenajdete). Z hlediště vidíte
nejen jeviště, ale i obrysy staropraž
ské architektury, věžičky, okýnka,
památné stromy a pochopitelně
také světélkující měsíc.

Jitka Smutná v Kdokoli může
dělat cokoli.

Na diváckém i hereckém záze
mí nepřestáváme pracovat a neu
stále ho zdokonalujeme. Nedávno
jsme ještě více vyvýšili poslední
řady, pořídili nové podsedáky,
abyste si z dřeva užívali jen jeho
krásu, nikoli jeho tvrdost, hercům
jsme zvětšili jejich zázemí a celý
areál propojili se sousedící re
staurací. To všechno děláme jen
proto, abyste se ještě více moh
li odevzdat divadelní hře, jejímu
tématu i jejím hercům. Na Letní
scéně jsme vždy hráli ty nejúspěš
nější inscenace z kamenné scény.
Avšak nejen. Výjimečně vznikne
i inscenace, která je „ušita“ Letní
scéně přímo na tělo. Často v ní
hraje více herců, než je v Ungel
tu zvykem, a i náročnější scé
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nografie se vymyká zvyklostem
náznakové výpravy kamenného
Ungeltu. Tyto inscenace se proto
během běžné divadelní sezóny
na kamenné scéně neuvádí. První
takovou ryze letní premiérou byla
Scribeho Sklenice vody (2012),
kterou o rok později následova
la zatím nejúspěšnější inscenace
Letní scény – původní komorní
muzikál pro Martu Kubišovou od
autorů Marty Skarlandtové a Kar
la Štolby Touha jménem Einodis
(2013). Muzikál se před zcela vy
prodaným hledištěm uváděl až
do roku 2017, přičemž už v roce

2015 vznikl filmový záznam do
stupný na DVD. Zatím poslední
a stále uváděnou letní inscenací
byla původní dramatizace slavné
ho románu Betty MacDonaldové
Kdokoli může dělat cokoli (2018).
Letos bude ale všechno jinak. Při
příležitosti výročí Ungeltu jsme se
rozhodli na Letní scénu výjimeč
ně přenést úplně celý náš reper
toár. Slavit chceme prostě i v létě
– a dá se snad slavit lépe než se
sklenkou šampaňského pod širým
nebem na dobrém představení?
Marta Kubišová a Aneta Langerová v Touze jménem Einodis.
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ČERVEN | ČERVENEC
30. 6.
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5. 7.
6. 7.
7. 7.
8. 7.
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10. 7.
11. 7.
12. 7.
13. 7.
14. 7.
15. 7.
16. 7.
17. 7.
18. 7.
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21. 7.
22. 7.
23. 7.
24. 7.
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27. 7.
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30. 7.
31. 7.
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So
Ne
Po
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Pá
So
Po
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Čt
Pá
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Po
Út
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Deštivé dny
Deštivé dny
Poslední ze žhavých milenců
Poslední ze žhavých milenců
16:00 Rozpravy Milana Heina /
Hosté: S. Stašová, J. Smutná, P. Nárožný
20:00 Poslední ze žhavých milenců
Poslední ze žhavých milenců
Pardál
Pardál
Pan Halpern a pan Johnson
Pan Halpern a pan Johnson
Taneční hodiny
Taneční hodiny
Kdokoli může dělat cokoli
Kdokoli může dělat cokoli
Kdokoli může dělat cokoli
Kdokoli může dělat cokoli
Kdokoli může dělat cokoli / ZADÁNO
Kdokoli může dělat cokoli
Kdokoli může dělat cokoli
Římské noci
Římské noci
Drobečky z perníku
Drobečky z perníku
To mám ale kliku
To mám ale kliku
Trhni si, otče!
Trhni si, otče!
Trhni si, otče!
Vejšlap
Vejšlap

SRPEN

1. 8.
2. 8.
3. 8.
5. 8.
6. 8.
7. 8.
8. 8.
9. 8.
11. 8.
12. 8.
13. 8.
14. 8.
15. 8.
16. 8.
17. 8.
18. 8.
19. 8.
20. 8.
21. 8.
22. 8.
24. 8.
25. 8.
26. 8.
27. 8.
28. 8.
29. 8.
30. 8.

So
Ne
Po
St
Čt
Pá
So
Ne
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

Halina
Halina
Halina
4000 dnů
4000 dnů
Dovolená paní Josefy
Dovolená paní Josefy
Dovolená paní Josefy
MISS DIETRICH lituje
MISS DIETRICH lituje
MISS DIETRICH lituje
Skořápka
Přítelkyně
Přítelkyně
Jak zabít komika
Jak zabít komika
Housle
Housle
Housle
Housle
Housle
Housle
Housle
Housle / ZADÁNO
Skleněný strop
Skleněný strop
Skleněný strop
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Deštivé dny
Hrají: Richard Krajčo
a David Švehlík
Autor: Keith Huff
Překlad: Pavel Dominik Režie:
Janusz Klimsza

4000 dnů
Hrají: H
 ana Maciuchová, Ondřej Novák a Petr Stach
Autor: Peter Quilter Překlad: Marta Skarlandtová Režie: Pavel Ondruch
Matka, syn a jeho partner vzpomínají na uplynulých jedenáct let. Každý
z nich si je ale pamatuje jinak. Do jaké míry utváří paměť naši osobnost?
Dramatický příběh napsaný s anglickou lehkostí a humorem. Česká premiéra. Partnerem představení je Klub Friends.
Letní scéna | 5. 8., 6. 8. 2020

Americké drama je hrou o síle
přátelství a zároveň kriminálním
příběhem. Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od dětství,
které oba strávili na chicagském
předměstí. Dnes jsou parťáky
u chicagské policie. Ve světové
premiéře této hry ztvárnily mladé
policisty filmové hvězdy Daniel
Craig a Hugh Jackman. V Divadle
Ungelt je v české premiéře hrají
Richard Krajčo a David Švehlík.
Richard Krajčo za roli Dennyho
získal cenu Thálie 2012 a David
Švehlík se umístil v širší nominaci.
Hlavním partnerem představení je
Skupina ČEZ. Upozorňujeme diváky, že je v představení použito
hlasité střelby!

Drobečky
z perníku
Hrají: Simona Stašová (cena
Thálie), Andrea Daňková, Čestmír
Gebouský, Helena Karochová,
Ernesto Čekan / Filip Cíl
a Vojtěch Záveský
Autor: Neil Simon
Překlad: Ivo T. Havlů
Režie: Milan Schejbal
Dojemná komedie inspirovaná
skutečným příběhem. Barová zpěvačka Evy je člověk plný lásky a života a hlavně miluje srandu a své
přátele z branže, ke kterým se vrací z protialkoholní léčebny domů.
K jejímu životu patří i o deset let
mladší milenec a nedospělá dcera,
která je dospělejší než její matka
a svojí kurážnou povahou jí ukáže
správnou cestu, jak žít.
Letní scéna | 22. 7., 23. 7. 2020

Letní scéna | 30. 6., 1. 7. 2020

Halina
one-woman show
Haliny Pawlowské

Žádné manželství není v takových troskách, aby ho jedna svérázná hospodyně nedokázala zachránit. Nejlepší francouzská komedie roku 2005
o tom, jak umí být život krásný a zábavný, i když to tak někdy nevypadá.

Divadlo Ungelt v roce 2020 slaví své 25. výročí a při té příležitosti
na našem jevišti přivítáme i Halinu Pawlowskou. Ta totiž měsíc po
otevření divadla v roce 1995 odstartovala linii jevištních talk-show.
Doslova ji k tomu přemluvil Milan
Hein a pomohl tak ke zrodu dnes oblíbené moderátorské osobnosti. Po
celém čtvrtstoletí se tato hvězda do Ungeltu vrací se zbrusu novou zábavnou talk-show, která je ušitá přímo na míru našemu divadlu a našim
divákům. Počet repríz je omezený – uvádíme ji při příležitosti výročí pouze
v tomto roce!

Letní scéna | 7. 8. - 9. 8. 2020

Letní scéna | 1. 8. - 3. 8. 2020

Dovolená paní Josefy
Hrají: J itka Smutná, Tereza Nekudová a Radek Valenta
Autor: Dany Laurent Překlad: Alexander Jerie Režie: Milan Schejbal
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Miss Dietrich lituje
Hrají: Regina Rázlová
a Simona Postlerová
Autor: Gail Louw
Překlad: Jitka Sloupová
Režie: Radovan Lipus
Matka a dcera. Regina Rázlová
jako MARLENE DIETRICH a Simona Postlerová jako MARIA RIVA ve
strhujícím rodinném souboji. Láska
a sebeláska. Zlatý prach slávy a neuprosný čas. Věčná bitva s minulostí. Kdo zvítězí? Česká premiéra.
Letní scéna | 11. 8. - 13. 8. 2020

Housle
Hrají: Milan Hein, Jiří Langmajer a Pavel Liška
Autor: Dan McCormick Překlad: Dana Hábová Režie: Ladislav Smoček
Doposud se oba bratři protloukali newyorskými ulicemi jen těžko.
Všechno se ale může změnit. Zlodějíčkovské komediální drama o dvou
bratřích a jejich rodinném příteli, kde naděje na lepší život odhalí pohnutou rodinnou minulost i sílu charakterů. Evropská premiéra.
Letní scéna | 19. - 22. 8. a 24. - 27. 8. 2020

Pan Halpern
a pan Johnson
Pardál
Hrají: Carmen Mayerová, František
Němec a Ondřej Novák
Autor: Felix Mitterer
Překlad: Magdalena Štulcová
Režie: Ladislav Smoček

Kdokoli může
dělat cokoli
Jak zabít
komika
Hrají: Marek Daniel, Kristýna
Frejová a Václav Vašák
nebo Ladislav Hampl
Autor: Owen McCafferty
Překlad: Marta Skarlandtová
Režie: Martina Krátká

Hrají: Jitka Smutná, Tereza Kostková, Máša Málková, Eva Josefíková,
Jiří Hána a Jaromír Nosek
Autor: Betty MacDonaldová,
Věra Mašková
Režie: Peter Gábor

Být komikem je poslání. Pokušení
úspěchu a slávy je však příliš silné.
Více smíchu, více potlesku, více peněz a z chytrého humoru je podbízivá šmíra. Komediální drama
nabité stand-up výstupy, které mapují umělcovu trnitou cestu vzhůru
- a i jeho pád. Česká premiéra.

Jak si nezoufat, když kolem vás
zuří hospodářská krize, vy nemáte
žádnou kvalifikaci, zato povinnost
uživit dvě děti? Stačí stejně jako
Betty MacDonaldová mít podnikavou sestru, svéráznou maminku,
milující rodinu a uvěřit, že když jde
do tuhého, může opravdu kdokoli
dělat cokoli. Dramatizaci unikátního
humoristického románu, v němž si
autorka dokáže dělat legraci z věcí
víc než těžkých, uvádíme ve světové divadelní premiéře!

Letní scéna | 17. 8., 18. 8. 2020

Letní scéna | 12. 7. - 18. 7. 2020

Stará žena autem srazí zapomnětlivého muže, který je tolik podobný jejímu zesnulému manželovi. Je už opravdu nesvéprávná, jak
říká její synovec? Anebo je všechno
úplně jinak? Napínavá tragikomedie, v níž se skutečnost skládá do
nečekaných a dojemných obrazců
nesmrtelné lásky.
Letní scéna | 6. 7., 7. 7. 2020

Hrají: Petr Kostka
a František Němec
Autor: Lionel Goldstein
Překlad: Pavel Dominik
Režie: Ladislav Smoček
Anglická tragikomedie. U hrobu
paní Florence se setkají dva staří
muži, pan Halpern a pan Johnson.
Prozrazovat více by byla škoda.
Přijďte se podívat. Hra měla světovou premiéru v Londýně a svou
poslední roli v životě si v ní zahrál Sir Laurence Olivier. Divadlo
Ungelt ji uvádí s Petrem Kostkou
a Františkem Němcem. Česká premiéra. Hlavním partnerem představení je Skupina ČEZ.
Letní scéna | 8. 7., 9. 7. 2020

Poslední ze
žhavých milenců
Hrají: Simona Stašová
a Petr Nárožný
Autor: Neil Simon
Překlad: Ivo T. Havlů
Režie: Zdeněk Kaloč
Komedie je skvělá již svým námětem a přímo dokonalá díky mistrným dialogům. Starší majitel rybí
restaurace v New Yorku se po letitém spořádaném manželství odhodlá k první nevěře. Do bytu své maminky si postupně pozve tři různé typy žen a dostává se s nimi do neuvěřitelně
komických a choulostivých situací s ještě komičtějšími výsledky.
Letní scéna | 2. 7. - 5. 7. 2020
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Skleněný strop
Hrají: Tatiana Dyková,
Jiří Langmajer a Vincent Navrátil
nebo Vladimír Pokorný
Autor: David Hare
Překlad: Jan Šotkovský
Režie: Vít Vencl
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.
Česká premiéra.

Přítelkyně
Hrají: Alena Mihulová a Jitka
Smutná
Autor: Jen Silverman
Překlad: Pavel Dominik
Režie: Tereza Karpianus
„Rozvedená padesátnice hledá
spolubydlící ve stejném věku –
čistotnou, spolehlivou nekuřačku.
Zn: Klidný podzim života.” Robyn
je sice také padesátnice, jinak ale
nesplňuje ani jeden ze zmíněných
požadavků. Přesto se nakonec ukáže, že tahle ulítlá spolubydlící je pro
Sharon tou nejlepší volbou. Dojemná komedie současné americké dramatičky, v níž se usedlá domácnost kdesi v zapadákově otřese
v základech. Česká premiéra.
Letní scéna | 15. 8., 16. 8. 2020

Římské noci
Hrají: Simona Stašová
a Oldřich Vízner
Autor: Franco D´Alessandro
Překlad: Alexander Jerie
Režie: Gregory Abels
Dojemný životní příběh slavné italské herečky Anny Magnani
a amerického dramatika Tennessee
Williamse. Jedinečné a brilantní herecké výkony, přitažlivý děj
plný silných emocí a vášní, smíchu
a pláče, nezkrotného temperamentu a velkých zvratů, to všechno
jsou „Římské noci“. Tento pravdivý
příběh vám určitě rozproudí krev
v žilách a ještě dlouho po představení bude ve vás žít.
Letní scéna | 20. 7., 21. 7. 2020
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Letní scéna | 28. 8. - 30. 8. 2020

Trhni si, otče!
Hrají: Bára Štěpánová, Petr Stach
a Vincent Navrátil
Autor: Peter Quilter
Překlad: Pavel Dominik
Režie: Pavel Ondruch

Taneční hodiny
Hrají: Miroslav Táborský
a Petra Nesvačilová
Autor: Mark St. Germain
Překlad: Pavel Dominik
Režie: Pavel Ondruch
Jak naučit tančit autistického
profesora, který nemá rád doteky? Stačí ho poslat k profesionální
tanečnici. Co na tom, že má nohu
v ortéze a sotva chodí... Romantická komedie o sblížení dvou samotářů, jejichž silná vůle možná
překoná i nepřekonatelné. Česká
premiéra.
Letní scéna | 10. 7., 11. 7. 2020

Skořápka
Hrají: Alena Mihulová a Petra
Nesvačilová
Autor: Marcin Szczygielski
Překlad: Lena Pešák
Režie: Pavel Ondruch

Mít dospívajícího potomka není
jen tak. Zvláště když jeho záliba
v nočním životě překročí únosnou
míru. Zoufalému otci tak nezbývá než zavolat na pomoc sestru
a zkusit svého syna zachránit. Jak?
Léčba šokem snad zabere... Bláznivá komedie, kterou světoznámý
dramatik napsal přímo pro Divadlo
Ungelt! Světová premiéra.
Letní scéna | 27. 7. - 29. 7. 2020

V zapadlé knihovně se schází nesourodá dvojice. Zakřiknutá
knihovnice a suverénní zlatokopka.
Co přinese toto setkání? Komedie
o nečekaném přátelství a cestě ke
svobodě. Česká premiéra.
Letní scéna | 14. 8. 2020

To mám ale kliku
Hrají: Klára Sedláčková-Oltová,
František Němec, Ladislav Hampl
a Zdeněk Dušek nebo Jindřich Hrdý
Autor: Robert Caisley
Překlad: Kateřina Holá
Režie: Janusz Klimsza

Vejšlap

Čtyřicetileté Sáře se nic nedaří.
Vůbec nic. Naštěstí si ale na své
neštěstí už zvykla. A zvykla si i na
to, že kvůli němu nemůže mít jiný
vztah než se svým majetnickým otcem. Dokud se neobjeví muž, který se
rozhodne kletbu zlomit... Magicko-realistická komedie o lásce, která dokáže čarovat. Česká premiéra. Partnerkou představení je Dagmar Köpperová.
Letní scéna | 24. 7., 25. 7. 2020

Hrají: Martin Písařík, Petr Stach
a Jan Holík
Autor: Peter Quilter
Překlad: Pavel Dominik
Režie: Pavel Ondruch
Tři stárnoucí kamarádi na úpatí
hory a dvoudenní túra před nimi.
Cíl je jasný: překonat krizi středního věku. Komediální oslava přátelství, přírody a života. Světová
premiéra.
Letní scéna | 30. 7., 31. 7. 2020

REPORTÁŽ ZE ZÁJEZDU
Kremnica | 23. srpna 2019

SKOŘÁPKA

Zakladatel Ungeltu Milan Hein
celé své mládí strávil na scénách
oblastních divadel. Prošel Těšínem,
Mostem i Kladnem. K regionálním
divadlům, a především k divákům
ve všech koutech republiky, si vy
tvořil hluboký vztah. Když se proto
proměnil v principála pražského
divadla, nebylo mu nic vzdálenější,
než uzavřít se v bublině hlavního
města. Vůbec první zájezd Ungel
tu se uskutečnil už v první polovi
ně roku 1996. Inscenace Královské
vteřiny vyrazila do Mladé Boleslavi,
kde si Milan Hein, hrající prince
Charlese, vyvrkl kotník těsně před
začátkem. Nezbylo mu než celé
představení odchodit o holích.
Symbolicky tím stvrdil běžnou pra
xi, že když už na nás diváci přijdou,
tak hrajeme, i kdyby trakaře padaly.
Započatá zájezdová tradice, kte
rá se rychle rozrostla třeba až do
dvaceti výjezdů za měsíc, dávala
smysl i co se týče stylového a žán

MARCIN SZCZYGIELSKI

rového směřování Ungeltu – vždy
jsme chtěli dělat prvotřídní, kul
tivované, náročné divadlo, které
je však i díky strhujícím hereckým
výkonům srozumitelné. Jen v říjnu
loňského roku jsme byli v Žatci, Os
travě, Olomouci, Hradci Králové,
Jilemnici, Sedlčanech, Bohumínu,
Velkém Meziříčí, Litvínově, Příbra
mi, Žďáru nad Sázavou – a tak jako
každý rok – ve Vídni. Nejdále jsme
byli až v New Yorku, kde se Jana
Štěpánková znechucena z rušného
velkoměsta zavřela na hotelovém
pokoji, z něhož vyšla jen do Bohe
mian Hall odehrát slavné předsta
vení Na útěku.
Když o komedii Skořápka pro
jevilo zájem pětitisícové městečko
v bánskobystrickém kraji, které pořá
dá „evropský festival humoru a sati
ry“ s názvem Kremnické gagy, zara
dovali jsme se. Radost však zakalily
dvě faktické informace: hrát jsme
měli v kině od půl desáté večer…

Pomiňme, že pozdní hodina je
sice ideální čas pro veselícího se
festivalového diváka, nikoli však pro
herce, a zastavme se u ďábelského
slovíčka „kino“. Skořápka, kterou si
diváci na zájezdech zvlášť oblíbi
li, a která i díky tomu brzy oslaví
150. reprízu, se odehrává v malo
městské knihovně. Scéně dominují
desky postavené za sebou tak, aby
evokovaly zády obrácené regály
na knihy. Tyto desky proto vyžadují
jakous takous hloubku jeviště. Ne
že by to ungelťácké bylo kdovíjak
hluboké, avšak ani tak se s mělkostí
vyvýšeného prostoru před krem
nickým promítacím plátnem neda
lo srovnávat. Dlouho jsme zvažova
li, jestli pro 39. ročník populárního
festivalu, který funguje už od roku
1981, přimhouříme oči. Po pora
dě s herečkami a techniky jsme
přece jen vymysleli způsob, jak se
akce zúčastnit. Vždyť co kremnic
ké kinojeviště ztrácelo na hloubce,
dohánělo alespoň na šířce. A he
recké duo Aleny Mihulové a Petry
Nesvačilové, pro které je Skořápka
srdcové představení už od dob čes
ké premiéry v květnu 2016, miluje
zájezdy a každý proto promění ve
veselý výlet. Během cesty autem
nepřetržitě (pokud nespí) švitoří
o všem možném, takže i více jak
pětihodinová cesta do pět set dva
cet kilometrů vzdáleného historic
kého městečka uběhne jako voda.
A skutečně uběhla!

ve velmi nápadném kostýmu své
postavy do přilehlého baru chys
tajíc se použít záchody pro divá
ky. Byla tam však taková fronta, že
hrozba zmeškaného nástupu ji oka
mžitě přiměla vrátit se do „zákulisí“.
Tam se mezitím rozšířila informace
o kadibudce nacházející se v blí
že nespecifikovaném okolí kina.
Nebylo zbytí: Petra si od technika
vypůjčila baterku a vydala se na
průzkumnou výpravu…
Stezku odvahy zvládla na vý
bornou, takže Alence Mihulové
nehrozilo, že po své sólové úvod
ní scéně zůstane na jevišti osamělá
jako kůl v plotě. Představení, které
pak následovalo, se zařadilo k těm
nejdobrodružnějším reprízám uply
nulých let. Slovy to popsat nelze,
ale kdybyste někdy potkali někoho
z Kremnice, zeptejte se, jak hereč
ky hrály do roztrhání těla, a jak jim
diváci pomáhali, a jak nastalo něco,
co se nedá nazvat jinak než diva
delní magií... Když si obě ženy živé
a zdravé padly na konci představe
ní do náručí, strhl se obrovitánský
potlesk, který nebral konce. Byla již
půlnoc, ale zdálo se, že noc teprve
začíná. Kdoví jak rozehřáté nadšené
publikum pokračovalo… My víme
jen to, že Alenka Mihulová s Pet
rou Nesvačilovou usedly do auta
a pouze s jednou nutnou zastávkou
vyrazily vstříc domovům. Mohly na
sebe být hrdé. Nic jim nezabránilo,
aby svým divákům byly blíž.

Kremnica se proslavila boha
tou hornickou a mincířskou tradicí
a letní festivalová atmosféra jí do
dala ohromný šmrnc. I proto při
pohledu na sál, v němž se za pár
hodin mělo odehrát představení,
nad obavami zvítězila přece jen
dobrá nálada. Bylo však zřejmé, že
nazkoušené aranžmá se bude mu
set přizpůsobit, což herečky, které
hru mají po tolika reprízách hlubo
ko pod kůží, nijak zvlášť nezasko
čilo. Co nás však všechny maličko
zaskočilo, bylo improvizované zá
zemí. Kino pochopitelně nepočítá
s živými herci, kteří se potřebují
převléknout do kostýmů či dokonce
použít toaletu… Což o to, převlék
nout se dá prakticky kdekoli, avšak
absence toalety se řeší jen obtížně.
A tak asi patnáct minut před před
stavením běžela Petra Nesvačilová
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MARTINEM ŘEHOUTEM

členem Klubu přátel Divadla Ungelt
Co člověka, který žije v Českých Budějovicích táhne do pražského Ungeltu?
Je pravda, že když nejsem na
cestách, tak střídavě žiji na malé
vesnici u Českých Budějovic a na
samotě u rybníka v lesích České
Kanady. Ale jako protiváhu života
v přírodě a divočině trávím pár dnů
měsíčně v Praze. To pak bydlím na
rohu Rybné a Jakubské, pár desítek
metrů od Ungeltu. Takže vlastně ne
vím, jestli jsem divákem, který měl
cestu do divadla nejdelší či vlastně
nejkratší. Možná oboje zároveň.
Jaké bylo vaše první setkání
s Ungeltem? Jak jste ho objevil?
A jakou první inscenaci jste u nás
viděl?
Bez mučení se přiznám, že má
první cesta do Ungeltu byla po
měrně prozaická a nevedlo mne
k ní žádné hluboké rozhodnutí ani
náhoda: divadlo bylo prostě nejblíž
mému pražskému bydlišti. Na první
inscenaci si už, bohužel, nevzpo
menu, ale byla to láska na první
pohled: herecké osobnosti, které
jsem do té doby znal pouze z te
levize, silné hry, nad kterými člověk
mohl přemýšlet dlouho po předsta
vení, žádné laciné estrády pouze
pro pobavení.
Kdy a proč jste se rozhodl stát
členem Klubu přátel Divadla
Ungelt?
Po zamilování se do Ungeltu ná
sledovalo poměrně dlouhé období,
které bych nazval obdobím plato
nické lásky, neboť bylo dost složité
se na představení dostat: cesty do
Prahy jsem nechtěl a ani nemohl
plánovat na měsíce dopředu, abych
mohl využít předprodej. A tak jsem
obvykle kolem šesté postával před
pokladnou a čekal, jestli zůstane
volný nějaký přístavek. Žadonil jsem
o něj u milé paní pokladní s mírně
lživým tvrzením, že jedu až z Bu
dějovic. Až po dlouhé době jsem
si o přestávce při prohlížení Zákulisníku všiml, že existuje Klub přátel
a jaké výhody přináší. Pak byl konec
postávání u pokladny. Už mi nic ne
bránilo v naplnění mé lásky. 
Nelitujete tohoto rozhodnutí?
Co vám členství přináší?
Jediné čeho lituji je, že jsem tuto
možnost neobjevil dříve, neboť bych
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si ušetřil mnohá zklamání a smutné
odchody domů, kdy na mne pří
stavek nezbyl. Možnost vůbec se
na představení dostat je v Ungeltu
prostě k nezaplacení a členský pří
spěvek snad i trochu relativizuje tvr
zení, že opravdu hodnotné věci si
člověk za peníze nekoupí. 
Které inscenace Ungeltu vám
nejvíce přirostly k srdci? A proč?
Mám rád těžká, existenciální té
mata, která vás nutí se zamyslet nad
vlastním životem a rezonují ve vás
dlouho po představení. A tak asi
nejvíce se mi líbila a donutila k za
myšlení inscenace hry Ariela Dorf
mana Smrt a dívka. Ukázala otázku
odpuštění, smíření a pravdy z jiné
ho a mnohem složitějšího úhlu po
hledu člověka, který nutně nevnímá
odpuštění jako základní křesťanskou
premisu lidského života.
Viděl jste nějakou naši inscenaci víckrát? Pokud ano, tak kterou?
A proč jste na ni neváhal znovu
přijít?
Dvakrát jsem viděl Deštivé dny
a jestli seženu lístky, tak půjdu potře
tí.  Nemohu se zbavit úžasu nad
hereckým výkonem Richarda Kraj
ča, kterého jsem vždy považoval
za výborného zpěváka a frontma
na skupiny Kryštof, ale Deštivé dny
mne přesvědčily, že je ještě lepším
hercem. Podruhé jsem chtěl jít na
inscenace Expres na západ a Smrt
a dívka, ale to už nestihnu, neboť již
nejsou na repertoáru divadla.
Co vás do divadla táhne? Co na
něm máte rád?
Divadlo bych nazval – možná
trochu pateticky – další barvou ži
vota. Baví mne cestování a miluji
přírodu, rád se toulám na čtyřkol
kách s kamarády po balkánských
a ukrajinských horách, se psím
spřežením po zasněžených pláních
Skandinávie a na kole po českých
a slovenských stezkách. A literatura
spolu s divadlem jsou protiváhou, ji
nou dimenzí, která mi dává pocit, že
život je opravdu úžasně pestrá zá
ležitost, kterou stojí za to žít naplno.
Jaké „ungelťácké“ herecké
osobnosti vás nejvíce zaujaly?
A čím?
Sice si už nejsem jist, jestli Pan
Halpern a pan Johnson byl mou
první hrou v Ungeltu, ale herec

ký koncert Petra Kostky a Františka
Němce je určitě mým prvním sil
ným zážitkem, který si z Ungeltu
pamatuji. Jejich charisma, energie
a to, jak umí přesvědčit, že jsou
tím, koho hrají, je úžasné. Potřebuji
herci věřit, že nehraje, ale oprav
du je Dennym, chicagským po
licistou, univerzitním profesorem,
nebo vdovcem u manželčina hro
bu. Nemám rád, když průměrný
herec v menším divadle se stálým
souborem hraje prakticky všechny
role, které sotva odpovídají jeho
věku. Těžko pak věřím, že dáma
středních let, která se v minulém
představení pod nánosem líčidel
snažila hrát rozvernou prostitutku
je nyní v decentním kostýmku spo
řádanou matkou. Z mladší herecké
generace jsem již zmínil Richarda
Krajča a určitě nevynechám Pav
la Lišku – nejen proto, že se s ním
osobně znám, ale hlavně proto, že
mám rád jeho herecký styl. Abych
nezapomněl na dámy, tak asi nejví
ce vzpomínám na poctivé herectví
Jany Štěpánkové, která nás již sle
duje z hereckého nebe.
Když se řekne „herecká profese“, co první se vám vybaví?
Vybaví se mi má dcera Zdeňka,
která je mým pravidelným dopro
vodem při návštěvách Ungeltu. Pří
ští rok maturuje a zdá se, že DAMU
je aktuálně její jedinou volbou pro
další studium. Nejdříve se mi sice
zdál původní plán studovat „práva“

jako lepší volba, ale jakožto přimě
řeně osvícený rodič jsem vzal volbu
své dcery na vědomí a čekám, jak
to s prvním hercem v naší rodině
nakonec dopadne. Do divadla jsem
ji brát nepřestal. 
Jaký příběh, nebo spíše jaké
téma byste na jevišti Ungeltu rád
viděl?
Asi bych uvítal nějaké náročnější,
těžší téma, hru, která by nahradila
Expres na západ či Smrt a dívku.
Ne, že bych komedie neměl rád,
navíc ani „ungelťáckým“ komediím
se nedá upřít, že nutí k zamyšlení,
ale dramata jsou mi přece jen bližší.
V Českém Krumlově provozujete Muzeum Vltavínů (https://
www.vltaviny.cz). Co má společného divadelní umění s vaší
profesí a s nejslavnějším českým
„přírodním sklem“, „drahokamem
z vesmíru“?
Divadlo a vltavíny jsou mým ko
níčkem, pracovně se věnuji hlavně
zemědělství a investicím. Jediné, co
propojuje Muzeum Vltavínů s Diva
dlem Ungelt je Pavel Liška, se kte
rým jsem se seznámil při natáčení
filmu Zloději zelených koní, jehož
bylo Muzeum Vltavínů partnerem
a odborným poradcem. Mezi lás
kou a závislostí nemusí být velký
rozdíl, a když jsem mluvil o dříve
platonické, nyní již naplněné lásce
k Ungeltu, tak vltavíny jsou bezpo
chyby mou životní láskou a možná
i závislostí.

Více o Klubu přátel Divadla Ungelt najdete na této webové stránce: https://klub.divadloungelt.cz

ZPRÁVY ZE ZÁKULISÍ

ZPRÁVY ZE
ZÁKULISÍ

Jedny z nejvzácnějších židlí z naší sbírky
prošly renovací. Houpací otáčivé křesílko, které
Miloš Kopecký divadlu věnoval při jeho otevře
ní, se opravilo tak, že je možné ho znovu vy
užívat. Židle od Václava a Dagmar Havlových
však zcela opravit nešla a my jí proto vyčlenili
čestné „okrasné“ místo ve stropním výklenku.
Herci Carmen Mayerová, František Němec
a Ondřej Novák převzali hlavní cenu třebíč
ského FESTIVALU DIVADLA 2-3-4 HERCŮ.
Zvítězili tam s inscenací Pardál a my jsme na
ně náležitě hrdí! Mimochodem: pro Ungelt
je to již čtvrtá vítězná soška z této přehlídky
s dlouholetou tradicí!

Rozhodli jsme
se vytvořit z na
šich premiér ješ
tě větší událost
a naši hosté –
kterými se snadno
stanete, když se
přihlásíte do Klu
bu přátel Divadla
Ungelt (https://klub.divadloungelt.cz/domu) –
si tak po představení ve foyer užívají i živou
pohodovou hudbu. Klavírista je sice každý ve
čer jiný, ale náš trumpetista je stále stejný – je
to totiž nejen výborný jazzman, ale také náš
divadelní „webař“ Ladislav Koucký.

Divadlo Ungelt se poprvé zapojilo do
mezinárodního divadelního projektu Noc
divadel. 16. listopadu 2019 se otevřely brá
ny mnoha evropských scén, které své divá
ky pustily do všech svých zákoutí a nabídly
jim speciální doprovodný program. A ani
v Ungeltu tomu nebylo jinak! Po představení
Pardál jsme pro Vás připravili besedu s Mila
nem Heinem, Carmen Mayerovou a Ondrou
Novákem. Když však o přestávce přišel vy
zvednout svou manželku Petr Kostka, neodo
lali jsme a k besedě ho přizvali. Ta se i díky
němu „zvrtla“ v gejzír zábavného vyprávění,
které vyústilo v diskuzi a prohlídku zákulisí.

24. výročí Divadla Ungelt 4. října 2019
bylo sice tak trochu ve znamení blížících se
oslav čtvrtstoletí divadla, ale to nic nezměnilo
na tom, že nám židli darovaly velké perso
ny – herci Táňa Dyková, Jiří Langmajer, Bára
Štěpánová a Vincent Navrátil, režisér Vít Ven
cl, novinář Adam Junek a vedoucí programu
ČRo Dvojky Kateřina Dvořáková Kaločová
s režisérem Zdeňkem Kaločem.

Divadlo Ungelt se i letos zúčastní akce Na
den pod zem, která je propagována sloga
nem „Rozsviťme podzemí Prahy“. V sobotu
7.3. (od 14 do 16 hodin), v neděli 8.3. (od
10 do 16 hodin) a v sobotu 14.3. (od 10 do
16 hodin) otevřeme celé naše divadlo včetně
zákulisí pro všechny sklepůmilovné (a pocho
pitelně také divadlamilovné) návštěvníky. Více
na: https://nadenpodzem.cz

13. března pořádáme vůbec první „Ungelt
párty“ pro diváky představení Trhni si, otče!.
V klubu zazpívá Bára Štěpánová a svou troš
kou do mlýna přispěje i Petr Stach. A důvod:
chceme se s vámi setkávat a společně se ve
selit nejen nad naším 25. výročím. Pokud už
na březnový večer nejsou k sehnání lístky,
nezoufejte: když budete bedlivě sledovat náš
web nebo sociální sítě, brzy se dozvíte o dal
ším termínu.

Zatímco jsme celé léto 2019 okupovali hrad
čanskou Letní scénu, zákulisí té kamenné pro
cházelo zásadní rekonstrukcí. A tak když na
první představení sezóny 2019 / 2020 přišli Ri
chard Krajčo a David Švehlík hrát Deštivé dny,
vstoupili mimo jiné do zbrusu nové kuchyňky
i zbrusu nových toalet. Ještě v srpnu jsme při
tom měli strach, jestli to do zahájení stihneme.
Díky předsedovi Klubu přátel Divadla Ungelt
Martinovi Voháňkovi jsme to ale zvládli!

Během přípravy Houslí jsme intenzivně ko
munikovali s americkým dramatikem Danem
McCormickem, který byl nadšen z toho, že
první uvedení jeho tvorby mimo USA bude
právě v Praze. Zvěsti o vydařené inscenaci
pronikly až k němu – 19. srpna proto přiletí
do Čech a zúčastní se prvního uvedení Houslí na Letní scéně.

Není tomu ještě ani tři roky a už jsme na
začátku ledna 2020 oslavili jubilejní stou
reprízu inscenace 4000 dnů. Pro Ungelt
to bylo první setkání s dramatikem Peterem
Quilterem, který posléze u nás zdomácněl
(uvádíme jeho Trhni si, otče! a připravujeme
novinku Vejšlap).

25. února převezme náš divadelní fotograf
Jan Malíř od Asociace českých kameramanů
ocenění za „celoživotní kameramanské dílo“.
Jsme pyšní, že tento umělec s námi dlouho
době spolupracuje!

Česká televize 10. a 11. prosince 2019 nato
čila inscenaci Ladislava Smočka Pan Halpern
a pan Johnson, kterou na podzim odvysílá
hned po právě vznikajícím dokumentu k 25.
výročí Divadla Ungelt.
Nechali jsme pro vás vytisknout dárkové obálky, do nichž můžete krásně schovat
zakoupené vstupenky či dárkové poukázky.
Všechny obálky navíc vlastnoručně podepsal
principál Milan Hein. Na vyžádání je dosta
nete na naší pokladně.
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PŘIPRAVUJEME

JARNÍ KOMEDIE

VEJŠLAP

Světové premiéry
21. a 22. března 2020

Sportu se většinou dramatici, až
na čestné výjimky, vyhýbají. Stačí se
alespoň zběžně podívat na celý náš
repertoár – téma sportu v něm do
posud trestuhodně chybělo. Ideální
příležitost k nápravě nám kupodivu
poskytl dramatik, který nad spor
tem ohrnuje nos už od 4000 dnů
(viz dialog o posilovně Petra Stacha
a Ondry Nováka), nebo Trhni si,
otče!, kde Vincent Navrátil jako Ja
son dává před běžeckými závody
přednost drogám – ano, máme na
mysli téměř již dvorního dramatika
Ungeltu Petera Quiltera.
Když v červnu přiletěl do Ungel
tu na světovou premiéru své hry

Trhni si, otče!, předal nám nový
text s tím, že je pro Ungelt jako
dělaný… Vejšlap se četl sám od
sebe a každou replikou vykouzlil
na čtenáři pobavený úsměv. A byl
o sportu! Do třech postav, „trekařů“
středního věku, kteří se rozhodnou
zdolat kopec, Quilter vepsal své
vlastní povahové vlastnosti. Střílí si
z nich stejně jako si ze sebe střílel
na premiérovém večírku. Říkal tře
ba, že on je ve svém partnerství ten
ošklivý a tlustý, ale že prostě rád jí
(jako Tony v podání Jana Holíka),
zároveň nezastíral, že je tak trochu
přecitlivělá hysterka, která má sklon
k sebelítosti (jako Daniel Martina Pí
saříka), a že vždycky toužil vypadat
tak božsky, aby měl v životě všech
no lehčí (jako Jack Petra Stacha).
Už druhý den při cestě na letiště
Quilter vyřkl nápad obsadit do role
„playboye“ Petra Stacha. Vzpomínal
při tom, jak ho poprvé spatřil na
inscenačních fotkách, pak na pre
miérách, večírku i tiskové konferen
ci a vždy mu přišel jako úplně jiný
člověk. Obdivoval jeho mnohotvár
nost a strašně ho bavila představa,
že by po upjatém úředníkovi (4000
dnů) a nudném alkoholikovi (Trhni
si, otče!) hrál lamače srdcí. Nás
bavila taky. Netrvalo proto dlou

ho a dotvořili jsme „sportovní“ tým
Martinem Písaříkem a Janem Holí
kem. Quilter potvrdil příjezd hned,
jak jsme mu napsali datum – opět
světové – premiéry. Ta se téměř
kryje i s obdobím, kdy v ČR bude
mít premiéru oceňovaný životo
pisný film Judy s Renée Zellweger,
který vznikl na motivy jeho divadel
ní hry.

DOVOLENÁ PANÍ
JOSEFY
Premiéry 16. a 17. května 2020

Divadlo Ungelt praktikuje něco,
čemu můžeme říkat herecká dra
maturgie. Herecké osobnosti hle
dáme text přímo na míru. Nejdéle
jsme hledali hru pro Janu Štěpán
kovou (po osmi letech zvítězil Mi
ttererův Pardál). Naopak roli Kyry
ve Skleněném stropu přijala Táňa

Dyková hned, co hru přečetla. Zdá
lo se, že její rychlost už nikdo ne
překoná. Chyba lávky! Když jsme
Jitce Smutné předali výtisk „nejlepší
francouzské komedie roku 2005“
od Dany Laurent Dovolená paní
Josefy, jen zběžně do něj nahlédla
a zvolala: „To je má oblíbená hra,
vždycky jsem ji chtěla hrát.“
Titulní role ukecané hospodyně
Josefy, která z důvodů, které je ško
da prozradit, přišla „dát do pucu“
jednu domácnost i manželství, je
opravdová herecká lahůdka. Je to
role pro velkou herečku, při jejíž
četbě se nemůžete ubránit vzpo
mínkám na Danu Medřickou. Obě
herečky spojuje jejich mimořádný
smysl pro tragikomický žánr, kte
rý tak sluší příběhům o strastech
a radostech rodiny. Jitka Smutná
nedokáže hrát komedii bez hloub
ky a ani drama bez humoru. Zvlášť
když se na jevišti může opřít o ko
legy, s nimiž je už skvěle sehraná.
Tak jako tomu je v případě Terezy
Nekudové a Radka Valenty.
Obě vesele hluboké a hluboce
veselé novinky, které jsou jako stvo
řené pro slunné dny, hrajeme nejen
na kamenné, ale i na Letní scéně:
Vejšlap 30. a 31. července a Dovolenou paní Josefy 7., 8. a 9. srpna.

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

MARTIN ŠIMEK

JEDNATEL

Můj partner Martin je budoucí majitel divadla. Tento bývalý logistik ví
dnes o chodu divadla nejvíc…
Když jsme spolu začali žít, netušil jsem, že u nás bude pracovat, natož že
se stane pro naše divadlo takovým přínosem…
Je hospodárný, praktický, manuálně zručný, spolehlivý venkovský dříč…
Blahořečím osudu, že jsme se před dvanácti lety poznali, a že Martin
Šimek pracuje v mém divadle.
Milan Hein
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