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Novinky v repertoáru
Trojrozhovor s Martinem Písaříkem,
Petrem Stachem a Janem Holíkem
Letní scéna 2021
Vzpomínka na Hanu Maciuchovou

Tatianě Dykové jsme poprvé
hledali text na tělo před 5 lety.
Hned první nabídnutou roli –
Kyru ve Skleněném stropu Davida Harea – s nadšením přijala. Za hereckého partnera ve
strhujícím milostném duelu si
zvolila Jiřího Langmajera. On
i Táňa Dyková se díky Skleněnému stropu, který je stále
na repertoáru a překonal již
stou reprízu, v Ungeltu zabydleli. Jiří Langmajer nazkoušel
Housle, přičemž připravujeme
další projekt, a Táňa Dyková
právě dokončila práci na Slepici na zádech. Oba přední
herci své generace pro druhý vstup do Ungeltu zvolili
komediální hry. A není divu.
Když jsme s Táňou před několika měsíci text vybírali, prohlásila, že až se po pandemii
vrátíme do divadla, budeme
všichni víc než cokoli jiného potřebovat komedii… Na
první přečtení se zamilovala
do bláznivé grotesky Slepice
na zádech. Vycítila totiž, že její
autor Fred Apke stejně jako
my věří, že smích je ozdravný a že „po dobré komedii
diváci odchází naplnění životem a sebevědomím.“ Apke
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k tomu ještě dodává: „Život je
pak opět o trochu radostnější!“ Dobrá komedie ale vyžaduje dokonalou hereckou
partneřinu. I v tomto ohledu
Táňa zvolila nejlíp, jak mohla.
Text totiž dala přečíst svému
muži Vojtovi Dykovi. Na jejich
společnou spontánní kreativitu a hravost s chutí vzpomínají
všichni, kteří slyšeli speciální
vánoční díl rozhlasových Rozprav Milana Heina z roku 2018,
v němž nebývalým způsobem
jiskřili humorem. Přestože se
Vojta Dyk v poslední době
zaměřuje hlavně na hudební
kariéru, své manželce, jakožto
i Apkeho příběhu o znepřátelených sousedech, neodolal.
A právě tehdy se zrodil program Letní scény 2021, která
bude ve znamení právě Slepice na zádech. Na malebném
hradčanském Novém Světě ji
během prázdnin odehrajeme
celkem patnáctkrát! A nejen
ji – nepřijdete například ani
o výše zmíněné hry Skleněný
strop a Housle. Přesně takové
lahůdky dokáží skvěle ukojit
nesnesitelně dlouhý hlad po
živém umění. Hrajeme od
2. června. Konečně!

NOVÉ INSCENACE

REPERTOÁROVÉ
NOVINKY
VEJŠLAP | Peter Quilter
Britský dramatik Peter Quilter nám
po cestě na tiskovou konferenci
ke světové premiéře Trhni si, otče!
vyprávěl, jak reagoval, když se
poprvé dozvěděl, že jisté pražské
komorní divadlo chce uvést jeho
hru 4000 dnů. „Vždyť má kapacitu hlediště necelých 100 míst!
Z toho nebude ani na chleba!“
Do Ungeltu se přesto zamiloval.
Za několik dní jsme už debatovali
o jeho nejnovější hře Vejšlap…
Vážení diváci, příznivci

Divadla Ungelt a čtenáři,
po roce se Vám do rukou dostává nové číslo našeho Zákulisníku, v pořadí osmé. Vychází zároveň jako příloha deníku Právo,
našeho mediálního partnera.
Od 2. června pro Vás hrajeme v kouzelném prostředí hradčanského Nového Světa na naší
Letní scéně. Má zrekonstruované
hlediště s mobilním zastřešením
a nové sociální zázemí. Mobilní
střechu využíváme jen ve dnech,
kdy hrozí horší počasí. Takových
dnů je naštěstí minimum. Za krásného letního večera Vám žádná
střecha nebude překážet ve výhledu na okolní přírodu a malebný Nový Svět. A nebudete se
dusit horkem.
Na programu máme to nejlepší z našeho repertoáru, včetně
čtyř novinek, které jsme pro Vás
nazkoušeli během pandemie.
Obracím se na Vás s prosbou:
přijďte, abychom měli pro koho
hrát. Bez diváků nic nejsme…

Milan Hein
ředitel a zakladatel Divadla Ungelt
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Na první přečtení byla typicky
quilterovská, přesto však úplně jiná.
Quilter se doposud pohyboval
v žánru dramatických komedií, kde
se neustále prostřednictvím chytře
vystavěného dialogu rozostřovala
hrana mezi humorem a vážností.
Teď ale najednou napsal šest
hutných situací, v nichž se na vás
skrze svištící trialogy valí mocná

Zahajovací zkouška Vejšlapu.

kaskáda vtipů. Quilter měl v posledních letech, jak sám přiznal,
tvůrčí krizi. Vejšlap ale grandiózně
protrhl přehradu jeho autorského bloku. Příběh bez šokujících
zvratů založený jen na dynamice
přátelských vztahů (tři kamarádi ve
středním věku opravdu celou hru
„jen“ šlapou do kopce) vyklenul až
do velké oslavy života. Podařilo se
mu to – v duchu nejlepší britské
konverzační tradice – jen pomocí
dialogů.
Když se na zahajovací zkoušce
začalo mluvit o tom, že tato komedie stojí a padá na dokonalé
herecké sehranosti tří aktérů, bylo
hned vidět, že to jsou zbytečná
slova. Přestože se Petr Stach,
Martin Písařík a Jan Holík znali
jen zběžně, sehraní byli okamžitě.
Ani covidová pandemie, která

nás přepadla uprostřed zkoušení
a ani neustále odsouvaná premiéra nezničila nakažlivou hravost,
s jakou na svých rolích pracovali.
Jít s nimi na vejšlap by měl čas
od času každý!

Petr Stach, Jan Holík a Martin Písařík ve Vejšlapu.

DOVOLENÁ PANÍ JOSEFY | Dany Laurent
Letní scénu 2018 ovládla slavná
Betty MacDonaldová. Dramatizaci jejího románu Kdokoli může
dělat cokoli, který s nadhledem
pohlíží na ekonomickou krizi,
jsme hráli v dlouhých šňůrách
před zcela vyprodaným hledištěm. Inscenace Petera Gábora
skvěle vystihla poezii oblíbené
americké spisovatelky. Velkou
zásluhu na tom měla i herečka
Jitka Smutná. O rok později jsme
proto za ní přišli do šatny Letní
scény a nabídli jí hru Dovolená
paní Josefy. Jen při zběžném
pohledu na nadpis okamžitě
vykřikla: „ano, to chci dělat!“

Ukázalo se, že jsme nebyli sami,
kdo si myslel, že je pro ni Josefa
jako dělaná. Před lety ji Alexander Jerie pro Jitku přeložil…
Francouzská hra držitelky ceny
Molière Dany Laurent rozvíjí oblíbený komediální typ prostořeké
služky, která sice příliš vzdělání
nepobrala, ale chytrá je jak liška.
Hospodyně Josefa na začátku
hry vtrhne do neuklizeného bytu
bohatých manželů s nečekaným
postranním úmyslem. Ten sice
divákům, s nimiž čile sdílí všechno,
co jí jede hlavou, prozradí, ale
zaměstnavatelům ho důsledně tají.
A tak místo péče o domácnost, str-

NOVÉ INSCENACE

Režisér Milan Schejbal se klaní svému hereckému týmu na premiéře
Dovolené paní Josefy.

ká nos, kam nemá... U půvabného
intrikaření uklízí, pátrá jako v detektivce, peče bábovku a především
mluví. Vypráví a vtipkuje tak často,
že když se podíváte do výtisku hry,
neuvěříte, kolik monologů lze do
jednoho večera vměstnat. Způsob,
jakým je Jitka Smutná spolu se zkušeným režisérem komedií Milanem
Schejbalem uchopuje, je mistrovský
a patří k největším rozkoším této
inscenace.

Vydatně jí v tom pomáhá Tereza Nekudová a Radek Valenta,
přičemž se letos herecký tým
rozšíří ještě o jednoho – ungelťáckým divákům známého – herce.
Ondřej Novák z Touhy jménem
Einodis či 4000 dnů se od července začne s Radkem Valentou
v roli Valentina alternovat. Ondrova premiéra bude na Letní scéně
26. července.

DOBROU NOC, MAMI | Marsha Norman
Slavné pořekadlo „člověk míní,
pánbůh mění“ se letos používalo
až příliš často. Více jak rok jsme
plánovali velké oslavy 25. výročí
Ungeltu. Jejich vrcholem měla být
inscenace hry Dobrou noc, mami,
která v říjnu 1995 otevřela nové,
tehdy ještě zcela neznámé Divadlo
Ungelt. Všechno bylo jinak. Zkoušet

jsme začali 7. září plni víry, že druhé vlně pandemie odoláme. Čím
víc jsme se však blížili premiéře, tím
jasnější bylo, že nás další uzávěra
nemine. Běžné zkoušení se postupně přetvářelo v unikátní divadelní
laboratoř, v níž se nebylo třeba
upínat k nějakému pevnému datu
premiéry. Mohlo se v ní v poklidu
zkoumat, hledat, experimentovat
a pak to vše jen nechat dozrát.
Americká hra z osmdesátých
let oceněná Pulitzerovou cenou
Dobrou noc, mami byla pro takovou metodu ideální materiál. Dnes
již klasické psychologické rodinné
drama vrhá do pomyslného ringu
matku a její dceru. Během jednoho
večera je okolnosti donutí odhalit
všechno, co nikdy odhaleno být
nemělo. Emocionální dopad na
diváka i herce je obrovský a v na-

šem repertoáru je srovnatelný
s dopadem, který mají například
drsné Deštivé dny.
Něco takového mohou hrát
jenom silné herecké osobnosti.
Dvojnásobná držitelka Ceny Thálie Taťjana Medvecká jako matka
Thelma je v zájmu díla ochotna
vystoupit ze všech komfortních
zón. Stejně tak Lucie Štěpánková –
v Ungeltu to prokázala opakovaně
(např. v inscenaci Smrt a dívka). Režisér Vít Vencl (z Ungeltu ho znáte
díky Skleněnému stropu) dovedl
obě herečky k výkonům, které běžně na divadelní scéně neuvidíte.
Pokud se vám zdá, že náročná hra,
která bez skrupulí klade existenciální otázky, není příliš atraktivní,
tak přes čtyři sta repríz inscenace
Ladislava Smočka z devadesátých
let s Květou Fialovou a Janou

Brejchovou dokazuje pravý opak.
Něco takového prostě každý divadelní fajnšmekr musí vidět…

a bláznivější jednání, kdy nic není
nemožné. Když si tuto hru před
lety poprvé přečetla partnerka
Freda Apkeho, rozhodla se, že ji
nejen přeloží do polštiny, ale že
v ní také musí hrát. Role nevyzpytatelné paní Kobaldové totiž
umožňuje herečce rozvinout celou
paletu výrazových možností. I pan
Bonsch, alterego pochybujícího

„měkkosrdcatého“ Freda Apkeho,
nabízí herci tolik možností, kolik
jich chce jen vidět. Herecký duet,
v němž slova mají stejnou váhu
jako fyzická akce, je ideální pro
sehraný pár manželů Dykových.
A ideální je i pro Ungelt. Zcela
totiž souhlasíme s Apkem, když
říká: „Pojďme se smát – ale nezhloupněme tím!“

Taťjana Medvecká a Lucie Štěpánková
v Dobrou noc, mami.

SLEPICE NA ZÁDECH | Fred Apke
Člověk, který vyrostl ve městě
někdy nad názvem komedie německého autora žijícího v Polsku
Freda Apkeho tápe. Jaká slepice
na zádech? Avšak ti, kteří stejně
jako Apke vyrostli na vesnici, pravděpodobně vědí, o čem je řeč.
Chcete-li totiž slepici znehybnět,
stačí ji převrátit vzhůru nohama.
Internet je plný obrázků zdánlivě

Tatiana Dyková a Vojtěch Dyk
ve Slepici na zádech.

roztomilých kuřátek ležících v lidské dlani. Takové kuřátko je však
zcepenělé hrůzou. Apatie jako
obranný mechanismus se stala
hlavním tématem Apkeho grotesky.
Otravná milovnice růží jednoho
večera navštíví svého znepřáteleného souseda a přizná se mu
k šokujícímu činu. Její prosba
o pomoc ústí v čím dál bláznivější

Tatiana Dyková a Vojtěch Dyk
ve Slepici na zádech.

Zahajovací zkouška
Slepice na zádech.
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TROJROZHOVOR
S PETREM STACHEM,
MARTINEM PÍSAŘÍKEM
A JANEM HOLÍKEM
Už je to skoro rok od prvního
uvedení Vejšlapu v provizorním
prostoru Divadla Metro. Co se
Vám vybaví jako první, když se
po té době vysloví slovo Vejšlap?
HONZA: Krásné období, přátelství, radost ze zkoušení i z hraní.
Uvědomím si taky, jak moc mi
chybí divadlo, jak se mi stýská,
a že chci, aby se už co nejrychleji
začalo. Naštěstí se blíží léto a Letní
scéna na Novém Světě!
MARTIN: Vejšlap byla moje
poslední premiéra před lockdownem, takže k němu mám
skoro až nostalgický vztah. Je
to divadlo, které chci zase hrát.
Přesně po takovém divadle se mi
stýská.
PETR: Když jsme Vejšlap zkoušeli,

tak jsem si nedokázal ani představit, že přijde doba, kdy na výšlap
nebudu moct jít…
Pár repríz Vejšlapu jsme stihli
zahrát v létě a na podzim. Jak na
ně vzpomínáte?
HONZA: Bylo vidět, jak to diváky
bavilo. Šli s námi hned od začátku.
MARTIN: To proto, že Petr přijde
na scénu později!
PETR: Byli jsme takové pupeny
na větvičce divadla, které sežehnul covidový mráz. A rozpuk se
zastavil.
MARTIN: Není to na rozhovor
moc chytrý?
HONZA: A pak ty dvě reprízy na
Letní scéně! Už jen to, že hraješ
venku na tak krásným místě na

Martin Písařík a Petr Stach ve Vejšlapu.
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Petr Stach (1974) je naším dlouholetým spolupracovníkem – Jack v komedii Vejšlap je už jeho čtvrtou rolí v Ungeltu. Charakterní herec, který
září ve filmu i v televizi (Tobruk, Hořící keř, Případy 1. oddělení…), začínal v pohádkách Divadla Minor. Například jeho Čarodějnici v Perníkové
chaloupce dodnes nelze vyhnat z hlavy. Z hlavy nevyženeme ani jeho
Uliho v Dobře placené procházce, kterou v Národním divadle režíroval
Miloš Forman. Martin Písařík (1979) byl na začátku nultých let tahounem
souboru Městských divadel pražských a od té doby hrál v řadě dalších
divadlech, ve filmu i televizi (Rock podvraťáků, Ať žijí rytíři! a nejnověji také
cestovatelský seriál Bedekr). Debut v Ungeltu – Daniel ve Vejšlapu – je
jeho velký návrat ke komorní činohře, neboť v poslední době jej diváci
mohli obdivovat především jako muzikálového interpreta. V muzikálu před
DAMU působil i Jan Holík (1979), představitel Tonyho. Dnes je z něj už
čistokrevný činoherec: ještě na škole všechny – diváky i kritiky – okouzlil ve slavném monodramatu Caveman. V angažmá pak sbíral zkušenosti nejdřív v ústeckém Činoherním studiu, pak v Divadle na Vinohradech
a pak se vrátil do divadla v rodné Plzni – tentokrát však do činoherního souboru, ze kterého nakonec odešel na dobrodružnou volnou nohu.
Honza Holík, širšímu publiku známý ze seriálu Ulice, v roce 2018 hostoval
v Ungeltu s inscenací Divadla J. K. Tyla v Plzni Howie a Rookie Lee. Zaujal
natolik, že se na naše prkna prostě musel dřív nebo později vrátit. Tři umělci na vrcholu sil ve Vejšlapu potvrzují pravidlo, že pokud to spolu na jevišti
baví herce, přenese se radost i do hlediště. V následujícím trojrozhovoru
je zpovídá jejich režisér Pavel Ondruch.

Novým Světě, je boží. Stromy kolem Letní scény jsou nejlepší kulisy.
Navíc jsou diváci nasáknutí létem,
natěšení a plní radosti! A my díky
tomu taky.
MARTIN: Vždyť je taky Vejšlap
ideální titul na letní hraní. Divák
jde o prázdninách do divadla
hlavně proto, aby se pobavil.
Prostě to tehdy všechno zaklaplo,
jak má.
PETR: Člověk si připadá jako na
hudebním festivalu. Jen těžko se
dá popsat pocit herce, který na
děkovačce ucítí opravdové divácké nadšení, to, že to lidi nejen
pobavilo, ale že se nám podařilo
doručit jim i nějaké téma.
MARTIN: Já jsem díky tomu objevil, že Vejšlap není jen zábava,
že má daleko větší přesah, než

jsem si původně všimnul. Nejdřív
jsem vnímal jen ten typický britský
humor, připomínalo mi to sitkom.
Ale pak mi došlo, že dokonce
i sitkomy mají vážný základ.
Ve Vejšlapu řeší během túry na
kopec tři čtyřicátníci krizi středního věku – dotýká se vás nějak
tohle téma?
MARTIN: Proč se u toho díváš
na mě?!
Zcela náhodou.
MARTIN: Tak jo, je to už i moje
téma. Pamatuji si časy, kdy jsem
se vůbec ničím netrápil. Tak nějak
jsem plul. A teď najednou přichází
období, kdy jsem furt sice pocito-

Jan Holík a Martin Písařík ve Vejšlapu.

ROZHOVOR
dává daleko víc možností. Na
divadle můžeš i v pytli hrát prince.
Kouzlo myslím spočívá v tom, že
typy nehrajete jako typy, ale jako
charaktery.

Slavnostní přípitek po premiéře Vejšlapu.

vě mladý, všechno zvládám, mám
spoustu energie, chci toho ještě
hodně zažít, ale už se do toho
nepouštím po hlavě. Víc přemýšlím, asi i proto, že mám zázemí,
o které bych mohl, ale nechci
přijít. Najednou je všechno víc
fatální. Ale já na tuto fatalitu ještě
nejsem připraven!
PETR: Nedávno jsem četl, že čtyřicítka je věkem životního poledne,
vrcholem kopce, na jehož úpatí
se začíná zřetelně rýsovat silueta
krematoria.
MARTIN: Takže už půjdeme jenom dolů?
PETR: A u toho si budeme uvědomovat, že nejsme nesmrtelní
a že je možná nejvyšší čas přestat
některé věci odkládat. Pokud je
chceš stihnout, tak se do toho
vrhni hned!
HONZA: Já se cítím na vrcholu
sil. Ještě nikdy jsem nebyl v tak
dobré formě. S věkem přichází
jedna velká výhoda: už nemusím
některé věci řešit. Když chci říct
ne, tak řeknu ne.
PETR: Mám to podobně. Už nepotřebuji trávit čas s lidmi, kteří
mi jsou nepříjemní. Dřív jsem se
snažil víc přizpůsobit.
HONZA: A líp se člověk zná. Přečtu si třeba scénář a daleko dřív
poznám, jestli to je pro mě, nebo
ne. Má rozlišovací schopnost už je
prostě dospělá.
MARTIN: To bych chtěl umět.
Akorát jsem kolikrát něco dělal ne
kvůli té věci, ale kvůli kamarádům.
A to mě mátlo. Potřeboval bych
pohádkový svět, ve kterém je
jasné, co je špatné a co je dobré.
Ale když je to „trochu tak a trochu
tak“, ztratím se. To souvisí taky se
středním věkem v naší profesi. I vi-

nou covidu si uvědomuji, že jsou
mladší herci než já. Romea bude
hrát někdo jiný. Zbydou už na mě
jenom tatínci? Budou hezčí role
dostávat ti slavnější v mém věku?
Teď mě asi čeká období, v němž
se rozhodne. Co bylo, bylo a já
musím najít nový způsob, jak – už
jako herec středního věku – pokračovat. Ve dvaceti jsem čekal na
telefon a věděl jsem, že zazvoní,
ale nechci na něj čekat ve čtyřiceti, když mám ženu a děti.
HONZA: A jak to teda děláš?
MARTIN: Čekám na telefon,
sakra!
Zkusíte zrekonstruovat zrod
vašich „vejšlapových“ postav?
PETR: Pro mě je celý proces podobný procesu sochaře. Na zahajovací zkoušce si každý z nás
vztyčí kus kamene, vezme si majzlík a začne do něj mlátit. Jsem
vždycky strašně zvědavý, jaká
socha z toho nakonec vykoukne.
Se zájmem pak sleduji, jestli někdo
z nás do toho majzlíku nepraští
moc, nebo málo, jestli se nám ta
socha nerozsype pod rukama.
Bude to kůň, kentaur, prase…?
MARTIN: Těžký je vydržet tesat
jen svou sochu. Mám tendenci
ťukat dlátkem i do sochy
toho druhého…
PETR: Nešahej mi na mou sochu!
HONZA: A taky k tomu přistupuješ jinak, když víš, že už nějaké
sochy na stejné téma vznikly. Když
máš ale před sebou úplně novou
hru – a Vejšlap jsme hráli jako
první na světě – tak ten kámen
je úplně čistý. To mě baví! Je to
jenom o tobě a režisérovi.
MARTIN: Quilter nám hodně

pomohl, protože napsal poměrně
přesně vyhrazené typy…
PETR: Vyhraněné.
MARTIN: Co jsem řekl?
PETR: Vyhrazené.
MARTIN: To jsem řek?
HONZA: Ty ses dneska nějak
vyhradil.
MARTIN: Takže napsal přesně…?
PETR: Vyhraněné.
MARTIN: …vyhraněné typy
a ta socha, když už teda zůstanu
u toho ne moc dobrého příměru…
HONZA: Už to dořekni!
PETR: Vzteká se, protože to nevymyslel on.
MARTIN: Quilter napsal přesně
vyhrazené typy. Někdy dostaneš
roli a teprve hledáš, jaká ta postava vlastně je. Tady jsme nemuseli
nic hledat, spíš jsme se zaměřili
na to, v čem k těm postavám
máme nejblíž. Hledal jsem v sobě
Daniela.
HONZA: A našels ho raz dva.
Obsazené to je naprosto přesně.
MARTIN: Strašně mi jeho sebestředné ego vyhovovalo, hned
jsem ho nasál a teď ho na sobě
pořád cítím! To je tak osvobozující!
Ale zároveň obsazení nejde „po
srsti“ – Martin není gay, Honza
není tlustý, Petr není typický
playboy…
MARTIN: Zas tolik to proti našim
typům není. Petr má obrovské
charisma, je to playboy.
Vleze na jeviště a většina divaček
vydechne, pak promluví tím svým
hlasem a má vyhráno.
PETR: Lidská duše je širá, člověk je
sice uvězněn ve své fyzické existenci, ale jeho duše mu

MARTIN: Kdybychom byli typově obsazení přesně, tak hrajeme
jen sami sebe a nehledáme další
vrstvy.
HONZA: Proto taky strašně rád
zkouším. Během zkoušek odhaluji
další a další stránky své postavy.
Stavím její charakter. Hrozně mě
baví ta detektivní práce!
PETR: Hledat další rozměry své
postavy je podstata herecké práce.
U komické postavy hledám její
tragickou stránku a u tragické vymýšlím, co je na ní komické. Svou
rolí se snažím probírat – a teď
Martine pozor, další slůvko pro
tebe – vícedimenzionálně.
MARTIN: Taky začnu mluvit latinsky. Skulptura, Sofokles...
PETR: Jsi živoucím důkazem, že
pivo je koloidní roztok nápadů.
V čem se lišila vaše představa
o postavě na začátku zkoušek
a její výsledný tvar?
PETR: Na začátku mám pocit,
že vím, jak má socha vypadat,
během zkoušení se mi celá idea
rozpadne a na konci se to vyloupne zhruba tak, jak jsem si to
původně představoval. Ale možná
o tom jenom sám sebe šikovně
přesvědčím. Herec ale není malíř,
který si stoupne před plátno, namíchá si barvy a ty namaže, kam
ho zrovna napadne. Hercovi do
toho vstupují další tvůrci.
MARTIN: Na první čtené zkoušce, jsem měl ze sebe bezva pocit.
Dával jsem to, zvládal jsem
tempo, bavilo mě být rychlý, užíval jsem si pointy. Pořád jsem do
všeho kecal, měl nápady. Dokud
jsem seděl na židli a čet, tak jsem
byl král. Horší to bylo, když jsem
vlezl na jeviště. Se ztrátou židle se
ztratila i jistota. U stolu jsem mohl
vypnout, když kolegové mluvili,
mohl jsem si skočit udělat kafe,
jenomže na jevišti to nejde. Jste
tam, i když nemluvíte! Tohle jsem
podcenil a snažil jsem se zoufale
něčeho přidržet. Vymýšlel jsem si
proto různé pomůcky…
HONZA: Dodneška mám v textu
seznam rekvizit, který jsi nikdy
nepoužil a který sis vymyslel.
Je jich asi padesát.
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Zahajovací zkouška Vejšlapu.

MARTIN: Rekvizita je moje záchrana. Představa, že budu jenom
stát a mluvit…
HONZA: …a poslouchat.
MARTIN: Ještě tohle?! – Já na to
herectví jdu obráceně. Vypadá to
možná povrchně, ale dostávám se
přes formu k obsahu. Zaplaťpánbůh, že jsem měl citlivé a chápající kolegy.
Jak dosahujete přesnosti konverzační hry a zároveň její lehkosti?
HONZA: Rytmus hry musíš úplně přijmout. Dlouho jsem hrál
na bicí, což je dost podobné. Je
to jako učit se hrát nějaký song.
Zkoušíš ho pořád dokola, až už
přesně víš, kde jsi a co si můžeš
dovolit.
MARTIN: Matematika humoru je
klíčová. Museli jsme najít logiku
jednání a tu logiku propojit s tím,
co potřebuje konverzačka, kde je
jedna slovní přestřelka za druhou.
Mohli bychom to zahrát dobře jen
s ohledem na postavy a témata,
ale to by bylo k nekoukání, čtyři
hodiny rozvláčné nudy. I proto
jsme se dost věnovali rozboru
textu – kde je jaká nahrávka, kde
smeč, pointa, dělali jsme si tlusté
čáry oddělující jednotlivé mikrosituace. Konverzačka vyžaduje
velkou zručnost, dobré řemeslo.
Herec nemůže podlehnout jenom
svým pocitům, ale musí jim dát
tvar. I proto je tak důležité, aby se
v takovém matematickém žánru
sešel dobrý kolektiv. Jeden musí
ustoupit druhému a naopak.
HONZA: Mě slovo matematika
trochu štve. Ať je dialog složitý, jak
chce, musí být nejen přesný, ale
hlavně živý. Herectví přeci není
exaktní věda.

Může si herec v takovém konverzačním mechanismu dovolit,
třeba i malou, improvizaci?
MARTIN: Klíčová je herecká
disciplína. Což je zvlášť pro mě
těžký úkol. Když si herec všimne,
že mu to u diváků funguje, tak
lehce ztratí zábrany a přestane se
kontrolovat. Jede, má pocit, jak je
skvělý a zapomene u toho, že je
součástí celku. V našem případě
máme ale velkou výhodu: kdykoli
by to kdokoli z nás udělal, tak se
může spolehnout, že ho na to
kolegové upozorní. Kdyby se to
stalo mně, tak mi to řeknete a já
nebudu dělat krávu, nebudu argumentovat, že jsem měl potlesk na
otevřené scéně, prostě to vezmu
a dám si příště pozor.
HONZA: To je případ negativní

improvizace, ale ve chvíli, kdy
neuhneš ze situace a příběhu, tak
je to super osvěžení. Nejraději
improvizuji na zkouškách, kdy si
tím způsobem hledám cestu k roli.
Při hraní už moc ne, jen když mě
přinutí okolnosti, a to se někdy pak
sám divím, čeho všeho jsem ještě
schopen... Ale přece jenom: divadlo je věc předem domluvená.
PETR: I tak je ale každá repríza
trochu jiná. Nikdy ze základu neuhnu, ale vždycky se snažím, aby
to bylo organické, aby to vznikalo
teď a tady. Jednám v dané situaci,
a to je důležitější než to, že jsem
tady dělával dva kroky a otočku.
Vzdorovat automatismu považuji
za nezbytnou součást herecké
profese.
Téma disciplinovanosti úzce
souvisí se vkusem, který je pro
komedii zásadní…
HONZA: Během zkoušení komedie se musí najít, v čem je zakódovaný její humor a pak vyzkoušet
jeho správnou míru. Míru ale jde
nejlépe testovat hlavně před diváky. Bez diváckých reakcí se špatně
odhaduje, kde můžeš přestřelit
a kde to můžeš naopak podehrát.
Bez diváka je to jen na našem
pocitu a instinktu.
MARTIN: V tomto ohledu stačí
přijít na zkoušku sem do Ungeltu
a vidět kolem sebe všechny ty
plakáty s velkými herci… Vkus
zaručuje už to, kde ses octl. Hu-

Martin Písařík a Jan Holík ve Vejšlapu.
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mor v Ungeltu nemůže být samoúčelný, vždycky musím vědět,
proč a co hraju. To je pro mě
vkus. A přiznávám se, že jsem na
něj kdysi kašlal. Pořád se v tomto
ohledu učím.
PETR: Když svou postavu člověk
od začátku zkouší poctivě, neplacatě, tak pak snad ani není možné,
aby před lidmi někam ustřelil.
Vícestěn postavy tě ukotví a…
MARTIN: Teď už to s tím slovníkem přeháníš!
PETR: …a můžeš se naklánět
dopředu dozadu, ale nikdy se
nepřeklopíš.
MARTIN: A zároveň musím říct,
že v tomto nutně potřebuji další
oko. Hlavně oko režiséra. Já tu
míru totiž často vůbec necítím.
A to tady díky tobě fungovalo
skvěle a za to ti děkuju. Tvůj přístup byl velmi pozitivní, víš, kdy je
na co správný čas. Ve správnou
chvíli jsi kámoš, který se směje
našim fórům a ve správnou chvíli
něco řekneš a my tě poslechneme. Nepotřebuješ na nás dělat
bububu.
Děkuju… Narazil jsi na herecké
kolegy z Ungeltu. Pamatuji si,
jak jsi přišel na zkoušku potom,
cos viděl Pana Halperna a pana
Johnsona s Petrem Kostkou
a Františkem Němcem, zkoušel
jsi tehdy úplně jinak…
MARTIN: Na to představení jsem
se díval s otevřenou hubou. Vů-

ROZHOVOR
bec jsem nechápal, jak se dá takto
bezchybně a precizně vyprávět
příběh. Neuvěřitelné. Tohle jsem
měl na mysli tou matematikou.
Jejich přesnost, jistota… Obrovský
zážitek. To je přesně to mistrovství, ke kterému bych někdy chtěl
dospět.
Vzpomenete si na svoje pocity
těsně potom, co se vám ozval
Milan Hein s nabídkou hrát
v Ungeltu?
HONZA: Cítil jsem se poctěn.
Věděl jsem, kdo tady hraje, jak se
tady hraje, co se tady hraje. Věděl
jsem, že Ungelt je čistá činohra,
která už začíná být v dnešní
době vzácná. Navíc malý prostor
Ungeltu vyžaduje přirozené herectví a říkal jsem si, že tahle kombinace by mě strašně bavila.
MARTIN: Donedávna jsem jako
herec lítal zprava doleva – Městská divadla pražská, Divadlo Na
zábradlí, Rubín, muzikály. Velké
i malé scény. Čím víc jsem hrál
v muzikálech, tím víc se mi stýskalo po činohře. Asi to bylo i tím, že
jsem se dostal do fáze, kdy moje
herectví tak nějak „stačilo“. Nevyvíjel jsem se. Nabídka z Ungeltu
přišla jako na zavolanou. Vzal
jsem to jako příležitost oprostit se
od všech vnějších pomůcek a vrátit se k základu, k tomu, abych bez
příkras, jen hereckými prostředky
odvyprávěl příběh. Způsob, jakým
se v Ungeltu pracuje je úžasný
a já bych byl docela rád, kdyby se
mi povedlo, jako kolegu Stachovi,
hrát tady v dalších inscenacích.
Jack ve Vejšlapu je Petrova čtvrtá
role…
PETR: Když mi Milan poprvé
zavolal, to bylo kvůli roli ve Smrti
a dívce, tak se ve mně mísila radost, zvědavost a pochybnosti,
jestli obstojím. Ale asi jsem to
zvládnul, protože mě potom čekaly další tři role. V Ungeltu se
cítím svobodně a nejen to: mám
pocit, že na každém, kdo tu hraje,
záleží. V mnoha divadlech je tak
trochu jedno, kdo zrovna vyleze
na jeviště. Kdežto tady, pokud
tě principál osloví, vkládá v tebe
důvěru, vybral si právě a jen tebe.
To je skvělá motivace k práci.
Člověk nechce zklamat a dělá pro
to všechno.
MARTIN: Když pracujete v takovém svobodném prostředí a v ta-

Petr Stach a Bára Štěpánová v Trhni si, otče!.

kové tvůrčí atmosféře, okamžitě
vezmete to divadlo za své. Takže
Ungelt je teď i „moje“ divadlo.
Je to má domovská scéna, byť tu
hraju jen v jedné inscenaci.
HONZA: I já to tak beru. Je tu
atmosféra, v níž se lidi cítí přirozenou součástí divadla. Jsme od vás
objatí, a to je bezvadný.
Podobnými slovy mě potěšil
i Peter Quilter na světové premiéře Trhni si, otče!. Možná proto
se chystá přiletět i na Vejšlap.
Petře, Quilter byl z tvého Trevora v Otci nadšen tak moc, že mi
čerstvě dokončenou hru Vejšlap
poslal s tím, že Jack je role jako
dělaná pro tebe. Jak Quiltera vnímáš – i s přihlédnutím
k tomu, že jsi ho poznal osobně?
PETR: Celkem jsem v Ungeltu hrál
ve čtyřech inscenacích, z toho to
byl třikrát Quilter. Poprvé to bylo
ve 4000 dnech, následovalo Trhni
si, otče! a Vejšlap. Při zkoušení
4000 dnů jsem Quiltera ještě
vůbec neznal a myslel jsem si, že
to je nějaký zadumaný intelektuál
s brýlemi. Když jsem se s ním pak
potkal na premiéře Trhni si, otče!,
zíral jsem, jaký to je živý, pohodový a vtipný člověk. Vůbec mi nepřišlo, že by se svou tvorbou nějak
zásadně trápil. Naopak působil
strašně lehce, vesele. Přesně takové jsou i jeho hry!

I komedii Trhni si, otče! letos na
Letní scéně uvedeme. V čem je
jiná než Vejšlap?
PETR: Trhni si, otče! je grotesknější,
děj není tak pravděpodobný jako
u realističtějšího Vejšlapu. Základní
situace v Otci je už sama o sobě
netypická a postupem hry se ještě
víc a víc zvrhává v bláznivou tragikomedii. Ve Vejšlapu o žádnou
výjimečnou situaci nejde, všichni
občas vyrazíme na výlet, ačkoli
málokdo u toho vede tak zábavné
trialogy. Vždycky rád říkám, že
sledovat Quilterovy bryskní dialogy – a to se týká jak Otce, tak
Vejšlapu – je jako pít šumivé víno.
Projevilo se na zkoušení nějak to,
že ve Vejšlapu nevystupuje žádná žena-herečka?

přirozený ostych. 4000 dnů jsme
spolu s ní a Ondrou Novákem
zahráli víc jak stokrát a jsem si
jistý, že nebýt jejího odchodu,
dostali bychom se i na dvoustovku... Mám radost, že se 4000 dnů
aspoň stihlo natočit a nemůžu se
dočkat, až se finální sestřih promítne na Letní scéně. Vtipkoval jsem
ale i s Bárou Štěpánovou v Trhni
si, otče!, i když to byl mnohem
citlivější a něžnější humor než
tady s kluky.
Někdy to skoro vypadalo, jako
byste se už před zkoušením Vejšlapu znali. Ale tak to nebylo, že?
MARTIN: Znali jsme se jen zběžně.
HONZA: S Petrem se znám
z DAMU. A pak jsme si taky jednou rozbili držku.
Prosím? Vy jste se poprali?

PETR: Jen ve stylu humoru. My
jsme se třeba během zkoušení
Vejšlapu vůbec neostýchali ostřejších tónů. Vtipkovali jsme tak, jak si
s dámami člověk netroufne.
Ale s Hanou Maciuchovou ve
4000 dnech jsi vtipkoval s velkým gustem!
PETR: Ale úplně jinak. Byla to
o generaci starší Dáma, Dáma
s velkým „D“, vzdělaná, sečtělá.
Před takovou personou cítí člověk

HONZA: Jo, fakt ostře.
PETR: Pěstma.
HONZA: Lítali jsme po Rubínu ode
zdi ke zdi a poráželi všechny stoly.
Proč?
HONZA: To už ani nevím. Přehnali jsme to s pitím.
PETR: Vždyť je to přes dvacet let!
HONZA: Myslím, že přesně díky
tomuhle jsme se pak stali kamarády.

ROZHOVOR
MARTIN: To se mi na chlapech
líbí, ženský by už spolu do konce
života nehrály, ale chlapi...!
Udržujete se během pandemie
nějak v herecké formě?
PETR: Ne. Já si teď vůbec nedovedu představit, že půjdu zase
před lidi. Když klavírista rok nehraje, jak to pak zní?
HONZA: Ve dvou inscenacích
hraju sám, a to si trénink neodpustím. U Vejšlapu je to ale složitější, jsme tři…
PETR: Náš trialog musí frčet, a to
si doma sami nevyzkoušíte. Herectví a home office nejde dohromady. Každé představení je zápas.
A když člověk přestane zápasit, tak
mu klesne duševní tonus…
MARTIN: Co zas!?
PETR: Já ti to přeložím: když hraješ skoro každý den, tak se průběžně udržuješ v kondici, v
provizorním napětí. A když skoro
rok nehraješ, tak to napětí spadne.
MARTIN: Tak to mám pokleslý
toner taky! Při první vlně jsem se
radoval, že se můžu vrátit
k tomu, co mě baví. Třeba ke
kytaře. Koupil jsem si reprobednu
a vyrazil hrát pod okna domovů
seniorů. Přišla další vlna a kytaru
nevezmu do ruky. Nemám chuť,
protože nemám diváka. Hrát si jen
tak pro sebe do šuplíku? Vyvíjet se
v izolaci? Kam? Jak? Pro koho?
Před pár měsíci jsme se ještě
udržovali v kondici pomocí online zkoušek…
HONZA: Mně se to hrozně líbilo.
Mysleli jste si, že neumím text, ale

to se mi jen sekal internet.
MARTIN: Já si furt říkal, proč jsi
tak zpomalený…
HONZA: To bylo wifinou!
MARTIN: Tehdy ale ještě online
nebylo sprosté slovo. Dneska už
nic online nechci, nebaví mě ani
televize.
PETR: Divadlo přes dráty nefunguje.
HONZA: Živý divadlo je nenahraditelný.
Zkusíte popsat proč?
HONZA: Díky vzájemnému předávání energie. To je základní věc.
MARTIN: Divadlo je unikátní
v tom, že v něm člověk vždycky
začíná od nuly. Když začíná
herec zkoušet novou inscenaci,
je úplně jedno, co umí, co má za
sebou, co si vybudoval, kolik toho
odehrál, vždycky musí začít od
nuly. Nový režisér, nová hra, nové
téma, noví kolegové, nový žánr.
Celou inscenaci musíme vybudovat od základů. A pak ji představíme lidem, kteří o celém tom složitém procesu nemají ani ponětí,
možná mě jako herce znají, ale je
jim to jedno – chtějí si užít příběh,
který jim ten daný konkrétní večer
zahrajeme. Každý večer něco
stvoříme od nuly a divák je teď
a tady u toho. To je magie. Když
to ten konkrétní večer pokazím,
pokazil jsem všechno. Proto jsme
my herci tak emotivní. A skrze
jeviště své emoce pročišťujeme.
Když nejsme pročištění, tak stačí,
aby na nás na silnici někdo zatroubil a hned vystoupíme z auta
a… Jako dneska já. Divadlo je
terapie nejen pro diváka, ale taky

Petr Stach ve 4000 dnech, v pozadí Hana Maciuchová.

pro nás.
PETR: Díky té Martinové nule je
divadlo velké dobrodružství.
MARTIN: Pozor na tiskařského
šotka! Aby pak nevyšlo: „Martin
nula“. Ale na druhou stranu na
mě třeba dostanete dotace.
HONZA: Na nuly dotaci nedostaneš.
PETR: Na nuly sice ne, ale stát
podporuje organizace, které zaměstnávají hendikepované osoby.
MARTIN: Mám postižený herectví? Anebo jsem postižený
herectvím?
HONZA: Teď jsme herecky postižený.
Pozitivní zpráva ale je, že vám
divadlo pořád chybí, tonus sice
klesnul, ale nevyprchal.
MARTIN: Můžeme začít dělat
jinou práci, a taky jsme ji dělali.
Museli jsme vydělat nějaké peníze,
aby člověk měl z čeho žít. Ale jád-

ro naší profese, důvod, proč jsme
si ji zvolili, nenajdeme nikde jinde.
Nevím, co to přesně je, protože
to je nepopsatelné. Proto se to tak
obtížně vysvětluje vládě a dalším
lidem, kteří nemají k umění vztah.
Samozřejmě že nejsme lemplové. Můžu jít pracovat se dřevem,
nebo rozvážet jídlo, nemám s tím
problém. Ale my jsme si zvolili
tuhle profesi, protože věříme, že
má smysl.
HONZA: A taky to je něco, co
prostě umíš. Tuhle profesi jsem si
vybral, ale stejně tak si ona
vybrala mě.
PETR: Je to něco, co nás definuje.
Součást naší identity. Něco takového nejde ze dne na den
nahradit něčím jiným.
MARTIN: Před pandemií jsem si
kolikrát říkal, že bych radši točil,
že divadlo je prostě moc náročné.
Docela jsem zparchantěl. Až díky
covidové pauze jsem si uvědomil,
jak je divadlo krásný a že bych si
ho měl vážit. Zpokorněl jsem. Myslel jsem si, že bych to bez divadla
zvládal. Nezvládal. Divadlo teď
sice je u ledu, ale vím, že v nás
obživne raz dva. To už
teď vidím: hned jak jsem přišel
sem za vámi, už se ve mně všechno znovu probouzí, stačilo by
lusknout…
Lusk!
HONZA: „Vždyť jsi měl batoh
dávno sbalenej, proč jsi ho vybaloval zpátky?“
MARTIN: „Trčely z něho nevzhledné kousky…“?
PETR: A dál…?
MARTIN: Nesmím u toho pít pivo.

Petr Stach, Jan Holík a Martin Písařík ve Vejšlapu.
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LETNÍ SCÉNA
sedmnáctý ročník ve znamení rekonstrukce

Letní scéna Divadla Ungelt se
nachází v klidné malebné časti
hradčanského Nového Světa. Brána do komorního areálu je na křižovatce s ulicí Kapucínská, kousek
pod Loretou. Letní scénu otevřelo
Divadlo Ungelt v roce 2005. Mělo
tehdy za sebou teprve deset let
existence, avšak ve foyer stály už
dvě prestižní Ceny Thálie (pro Alenu Vránovou a Martu Kubišovou).
Sehnat lístky na kamennou scénu
s kapacitou necelé stovky diváků

bylo čím dál obtížnější. Nejen to
motivovalo Milana Heina k nápadu
rozšířit Ungelt o další scénu.
Coby obyvatel hradčanského
Nového Světa ze svého okna bytu
v raně barokním domě U Zlatého hroznu léta sledoval nedaleký,
nevyužitý a bujnou zelení zarostlý
plácek. Svým tichým půvabem si
přímo říkal o pozornost. S pláckem neměl majitel žádné plány
a Milan Hein – ještě v době, kdy
chodit o prázdninách do divadla

nebylo obvyklé – přišel s nápadem letního divadla. Od počátku
si byl vědom, že kouzlo kamenné
scény spočívá v její intimní atmosféře, kdy má divák svého herce
skoro na dosah. Vybudoval proto
nejkomornější Letní scénu v Praze
s rodinnou atmosférou tolik typickou pro maličký Ungelt. I proto se
bez obtíží může každý rok přenést
celý repertoár z kamenné sklepní
scény na vzdušné jeviště na Novém Světě.

U NGE

LT

SO BĚ

Sedmnáctá prázdninová sezóna
bude zlomová – pandemii jsme
totiž využili k velké rekonstrukci. Opět – tentokrát však skokově – jsme zvýšili divácký komfort.
Naši technici a další pracovníci se
proměnili v tesaře či stavaře a my
jsme tak svépomocí v duchu hesla
„Ungelt sobě“ vybudovali moderní open-air divadlo, které obstojí
i u těch nejnáročnějších.

MOBILNÍ ZASTŘEŠENÍ HLEDIŠTĚ
Jediným stresovým faktorem,
který se vázal k letnímu hraní,
bylo počasí. Do loňského roku
jsme každý prázdninový den
s obavami zkoumali předpovědi
a doufali, stejně jako diváci, že
nebude pršet. S tím je konec. Od

letoška se už není čeho bát. Pokud
totiž nebude předpověď příznivá, překryjeme hlediště mobilní
střechou. Střecha vznikla přímo
naší Letní scéně na tělo, přičemž
jsme zvláštní pozornost věnovali
tomu, aby byla skutečně mobilní.

Používat ji chceme jen v případě,
že bude potřeba. Neradi bychom
totiž v horkých večerech naše
diváky zbytečně dusili – vždyť
krásy Letní scény spočívají právě
v čistém vzduchu a v širém nebi
nad hlavou.

NOVÉ SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
Možná by se mohlo zdát, že se
v divadle řeší jen vznešené myšlenky, pravda je ale trochu jiná.
Náš jednatel Martin Šimek – hlavní strůjce celé rekonstrukce – by
o tom mohl napsat román. Jen toalety jsou odvěké divadelní téma,

které má podobnou závažnost
jako to, co se děje na jevišti. Špatný
zážitek ze záchodů totiž nezachrání ani sebelepší inscenace. Toalety
na Letní scéně nás trápily mnoho
let a teď jsme hlavolam konečně rozlouskli! Investovali jsme do

nové kanalizace a do nových sanitárních kontejnerů. Když do nich
vejdete, máte skoro pocit, že jste
vešli do koupelny luxusního hotelu. Splachovací záchody, tekoucí
voda, čistota, pohodlí i soukromí
jsou samozřejmostí. Ani v nej-

menším nehrozí zápach, s nímž
se potýká mnoho venkovních akcí.
Nadšené budou zvláště dámy –
navýšili jsme pro ně počet toalet,
takže místo nepříjemného čekání
ve frontě si budou moci třeba vychutnat svůj oblíbený nápoj.
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NOVÉ HLEDIŠTĚ
Kouzlo naší Letní scény vězí
i v použitých materiálech, neboť do
tak krásného koutku Hradčan žádný
chladný kov nepatří. Když jsme se
proto rozhodli, že kompletně zrekonstruujeme hlediště, ani na chvíli
nás nenapadlo, že bychom jeho podobu od základů měnili. Dřevo tam

prostě patří! S chutí budeme divákům dál rozdávat měkké karimatkové podsedáky. Ještě před pár týdny,
na začátku jara, bylo místo, kde teď
stojí hlediště, úplně prázdné. Náhodní kolemjdoucí mohli skrze vrata pozorovat, jak znovu budujeme
inovovanou masivní dřevěnou kon-

strukci, která se kaskádovitě tyčí do
výšky. Elevace hlediště přece musí
umožňovat krásný výhled na jeviště úplně každému divákovi. V tuto
chvíli se už celou ulicí line směsice
vůně dřeva a barvy, která do areálu láká podobně jako vůně čerstvě
upečeného koláče láká do pekárny.

Vstupenky si můžete koupit online,
anebo na obou našich pokladnách
(https://www.divadloungelt.cz/
vstupenky/pokladna/).

KAMENNÁ SCÉNA
DIVADLA UNGELT

Komorní scénu pro necelou stovku diváků
najdete v srdci Prahy nedaleko Staroměstského náměstí. Románské základy domu
s adresou Malá Štupartská 1, v jehož sklepení se divadlo nachází, pocházejí z 11.
století a jsou k vidění v divadelním klubu.
Divadlo Ungelt s nezaměnitelným geniem loci založil Milan Hein a slavnostně
ho 2. října 1995 otevřel velký český herec
Miloš Kopecký. Během své pětadvacetileté historie získalo již čtyři prestižní Ceny
Thálie. Cenu za nejlepší herecký výkon
obdržely osobnosti pro Ungelt doslova
ikonické: Alena Vránová, Marta Kubišová,
Vilma Cibulková a Richard Krajčo.

Divadlo Ungelt se specializuje na komorní hry pro maximálně tři postavy, které
přístupným způsobem vypráví hluboké
lidské příběhy. Zároveň programově
vyhledává výjimečné příležitosti na tělo
výjimečným hercům. Sehnat vstupenky
do malého hlediště bývá obtížné a jediný
způsob, jak tomu čelit je včasný nákup.
I proto vám poradíme trik: ne všichni
totiž vědí, že během prázdnin postupně
uvolňujeme do prodeje vstupenky na
podzimní termíny v kamenném divadle...
Pokud nechcete nic prošvihnout, přihlaste se na našich webových stránkách
k e-mailovému odběru Novinek.
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PROGRAM
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| ČERVEN
2. 6.
3. 6.
4. 6.
7. 6.
10. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.
16. 6.
17. 6.
18. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.
24. 6.
25. 6.
26. 6.
27. 6.
28. 6.
29. 6.
30. 6.
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st
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Začátky představení ve 20:00 hodin

DEŠTIVÉ DNY
DEŠTIVÉ DNY
HOUSLE
SKLENĚNÝ STROP
DOBROU NOC, MAMI
SKLENĚNÝ STROP
SLEPICE NA ZÁDECH
DEŠTIVÉ DNY
SLEPICE NA ZÁDECH
HOUSLE / ZADÁNO
HOUSLE
HOUSLE
VEJŠLAP
PŘÍTELKYNĚ
SLEPICE NA ZÁDECH
SLEPICE NA ZÁDECH
SLEPICE NA ZÁDECH
SLEPICE NA ZÁDECH
PAN HALPERN A PAN JOHNSON
SKLENĚNÝ STROP
SKLENĚNÝ STROP
KDOKOLI MŮŽE DĚLAT COKOLI
KDOKOLI MŮŽE DĚLAT COKOLI

| ČERVENEC
1. 7.
2. 7.
3. 7.
4. 7.
5. 7.
6. 7.
7. 7.
8. 7.
9. 7.
10. 7.
11. 7.
12. 7.
13. 7.
14. 7.
15. 7.
16. 7.
17. 7.
18. 7.
19. 7.
20. 7.
21. 7.
22. 7.
23. 7.

čt
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so
ne
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út
st
čt
pá
so
ne
po
út
st
čt
pá
so
ne
po
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st
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pá

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
KDOKOLI MŮŽE DĚLAT COKOLI
KDOKOLI MŮŽE DĚLAT COKOLI
KDOKOLI MŮŽE DĚLAT COKOLI
KDOKOLI MŮŽE DĚLAT COKOLI
KDOKOLI MŮŽE DĚLAT COKOLI
20:30 – 4000 DNŮ / FILMOVÁ PROJEKCE
VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE
VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE
DROBEČKY Z PERNÍKU
SLEPICE NA ZÁDECH
SLEPICE NA ZÁDECH
SLEPICE NA ZÁDECH
SLEPICE NA ZÁDECH
SLEPICE NA ZÁDECH
SLEPICE NA ZÁDECH
DOBROU NOC, MAMI
DOBROU NOC, MAMI
DOVOLENÁ PANÍ JOSEFY

24. 7.
26. 7.
27. 7.
28. 7.
29. 7.
30. 7.
31. 7.

so
po
út
st
čt
pá
so

DOVOLENÁ PANÍ JOSEFY
DOVOLENÁ PANÍ JOSEFY
TRHNI SI, OTČE!
TRHNI SI, OTČE!
VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE
DROBEČKY Z PERNÍKU
DROBEČKY Z PERNÍKU

| SRPEN
3. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.
7. 8.
8. 8.
9. 8.
10. 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.
23. 8.
24. 8.
25. 8.
26. 8.
27. 8.
28. 8.
29. 8.
30. 8.
31. 8.

út
st
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so
ne
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st
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so
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st
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pá
so
ne
po
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st
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so
ne
po
út

VEJŠLAP
VEJŠLAP
VEJŠLAP
VEJŠLAP
20:30 – 4000 DNŮ / FILMOVÁ PROJEKCE
PAN HALPERN A PAN JOHNSON
PAN HALPERN A PAN JOHNSON
PAN HALPERN A PAN JOHNSON
HOUSLE
HOUSLE
HOUSLE
HOUSLE
HOUSLE
SKLENĚNÝ STROP
HOUSLE
HOUSLE
HOUSLE
HOUSLE
SKLENĚNÝ STROP
SKLENĚNÝ STROP
SLEPICE NA ZÁDECH
SLEPICE NA ZÁDECH / ZADÁNO
SLEPICE NA ZÁDECH
20:30 – 4000 DNŮ / FILMOVÁ PROJEKCE
VEJŠLAP
VEJŠLAP
VEJŠLAP
VEJŠLAP
UNGELT ZPÍVÁ!

| ZÁŘÍ
5. 9.
6. 9.
7. 9.
8. 9.
9. 9.
10. 9.
13. 9.

ne
po
út
st
čt
pá
po

MISS DIETRICH LITUJE
DEŠTIVÉ DNY
DEŠTIVÉ DNY
SKOŘÁPKA
TANEČNÍ HODINY
PŘÍTELKYNĚ
DEŠTIVÉ DNY

Poznámka | Všechna představení začínají ve 20:00 (pokud není uvedeno jinak). Změna programu i obsazení vyhrazena, aktuální změny
sledujte na našich webových stránkách. Po začátku představení není umožněn přístup do hlediště! Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět
ani nevyměňujeme. Vstupenky zarezervované až do data konání, je nutné vyzvednout nejpozději v den představení do 18:30 hod.
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Deštivé dny
Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík
Autor: Keith Huff Překlad: Pavel Dominik
Režie: Janusz Klimsza
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!
Letní scéna | 2.-3. 6., 15. 6., 6.-7. 9., 13. 9. 2021

Dovolená paní Josefy
Hrají: Jitka Smutná, Tereza Nekudová a Radek
Valenta nebo Ondřej Novák
Autorka: Dany Laurent Překlad: Alexander Jerie
Režie: Milan Schejbal
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.
Letní scéna | 23.-24. 7., 26. 7. 2021

Drobečky z perníku
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 | 4. 6., 17.-19. 6.,
11.-15. 8. a 17.-20. 8. 2021
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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 | 14. 7., 30.-31. 7. 2021

Dobrou noc, mami
Hrají: Taťjana Medvecká a Lucie Štěpánková
Autorka: Marsha Norman Překlad: Pavel Dominik
Režie: Vít Vencl
Jessie se rozhodla. Zbývá už jen vše svěřit matce… Strhující psychologické drama, které v roce
1983 získalo Pulitzerovu cenu. Partnery inscenace
jsou manželé Molnárovi.
Letní scéna | 10. 6., 21.-22. 7. 2021

Kdokoli může
dělat cokoli
Hrají: Jitka Smutná, Tereza Kostková, Máša Málková, Sarah Haváčová, Jiří Hána a Jaromír Nosek
Autorky: Betty MacDonaldová, Věra Mašková
Režie: Peter Gábor
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 | 29.-30. 6., 6.-10. 7. 2021

LETNÍ SCÉNA

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 neúprosný čas. Věčná bitva s minulostí. Kdo zvítězí? Česká premiéra.
Letní scéna | 5. 9. 2021

Přítelkyně
Hrají: Alena Mihulová a Jitka Smutná
Autorka: 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 | 21. 6., 10. 9. 2021

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 | 1.-5. 7. 2021

Pan Halpern
a pan Johnson
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 | 26. 6., 8.-10. 8. 2021

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.
Letní scéna | 7. 6., 13. 6., 27.-28. 6., 16.
8., 21.-22. 8. 2021

Slepice na zádech
Hrají: Tatiana Dyková, Vojtěch Dyk a Radovan
Klučka
Autor: Fred Apke Překlad: Michal Kotrouš
Režie: Jaromír Dulava
Muž zapomněl na její narozeniny. Je to dostatečný důvod k vraždě? Bláznivá groteska o šílenství,
k němuž vás dožene manželství. Česká premiéra.
Letní scéna | 14. 6., 16. 6., 22.-25. 6.,
15.-20. 7., 23.-25. 8. 2021
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Skořápka
Hrají: Alena Mihulová a Petra Nesvačilová
Autor: Marcin Szczygielski Překlad: Lena Pešák
Režie: Pavel Ondruch
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 | 8. 9. 2021

Taneční hodiny
Hrají: M
 iroslav 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 | 9. 9. 2021

Trhni si, otče!
Hrají: Bára Štěpánová, Petr Stach a Vincent
Navrátil
Autor: Peter Quilter Překlad: Pavel Dominik
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.-28. 7. 2021

Vězeň na Druhé Avenue
Vejšlap
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 | 20. 6., 3.-6. 8.,
27.-30. 8. 2021

Hrají: Simona Stašová, Kamil Halbich, Vasil
Fridrich, Helena Karochová, Veronika Jeníková,
Zuzana Mixová, Magda Weigertová
Autor: Neil Simon Překlad: Ivo T. Havlů
Režie: Vladimír Strnisko
Čtrnácté patro, výtah nejezdí, voda neteče, odpadky páchnou, venku horko k padnutí, v bytě
zima, sousedi pořádají mejdany až do noci a zloději právě vykradli na co přišli... Slavná americká komedie o tom, jaké to je, když se vám vše vymkne
z rukou..
Letní scéna | 12.-13. 7., 29. 7. 2021

Ungelt zpívá!
Zpívají: Jitka Smutná, Bára Štěpánová, Tatiana
Dyková, Tereza Nekudová, Petr Stach, Martin
Písařík a Igor Orozovič Uvádí: Milan Hein
Letní scénu 2021 završíme zábavným večerem
s našimi hereckými hvězdami, které vám budou
za živého doprovodu zpívat. Pořad natáčí Český
rozhlas Dvojka.
Letní scéna | 31. 8. 2021

4000 dnů | filmová projekce
Hráli: Hana Maciuchová, Petr Stach a Ondřej Novák
Autor: Peter Quilter Překlad: Marta Skarlandtová Režie: Pavel Ondruch
Kamera a střih: Daniel Hnát
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 jsme pro Vás natočili v roce 2018.
Záznamem inscenace vzdáváme hold výjimečné umělkyni Haně Maciuchové. Promítání na Letní scéně začíná ve 20:30!
Letní scéna | 11. 7., 7. 8., 26. 8. 2021
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VZPOMÍNKA
NA

HANU
MACIUCHOVOU

V lednu 2021 nás opustila legenda
českého herectví Hana Maciuchová.
V Divadle Ungelt nazkoušela dvě
inscenace a obě se nesmazatelně
vryly do paměti nás i diváků. První
– Růžové brýle – měly v režii Lucie Bělohradské českou premiéru
v březnu 2013 a před plným hledištěm se hrály až do roku 2018. Hana
Maciuchová spolu se Zuzanou By-

džovskou vytvořily na miniaturním
jevišti Ungeltu dva zdánlivě znepřátelené světy s takovou razancí, že si
Růžové brýle vyhledávali nejen tradiční diváci Ungeltu, ale také školy.
Svět židovského lahůdkářství a irské
katolické hospody se totiž stal dokonalou miniaturou velkých dějin,
které neúprosně zasahují do životů
obyčejných lidí.

Hana Maciuchová se Zuzanou Bydžovskou
v Růžových brýlích.

Hana Maciuchová s oduševnělým patosem dělala z herectví
to, co by být mělo: vysoké umění.
Dokázala silné příběhy předat velkolepě a zároveň subtilně. I proto
dokonale zapadla do komorního
prostoru Ungeltu. Tragikomedie
Petera Quiltera 4000 dnů (česká
premiéra v únoru 2017) byla úplně jiná než Růžové brýle. Hana
Maciuchová z „břitké Britky“ Carol,
která čelí nečekané ztrátě paměti
svého syna, vytvořila pronikavou
studii stárnoucího mateřství. Způsob, jakým ve své roli dávkovala
tragické a komické barvy byl natolik uhrančivý, že diváci po konci
představení netušili, jestli se více
smáli nebo plakali. Zásluhu na tom
měli samozřejmě i herci Petr Stach
a Ondřej Novák, kteří po jejím

Ondřej Novák a Hana Maciuchová
ve 4000 dnech.

laskavém boku reprízu od reprízy
herecky rostli. Způsob, jakým Hana
Maciuchová naslouchala mladým
a z jejího pohledu v podstatě začínajícím umělcům byl velkorysý,
otevřený a bez špetky jakéhokoli
náznaku povýšenosti.
Když nás Hana Maciuchová
opustila, byla to dvojí ztráta – jednak pro divadlo a jednak pro nás,
pro lidi znalé jejích lidských kvalit.
K naší velké radosti se ale aspoň
4000 dnů podařilo kvalitně natočit. Chystáme pro vás proto velké
překvapení: letošní Letní scéna se
třikrát promění v kinosál. 11. 7., 7.
8. a 26. 8. vždy od 20:30 totiž
vzdáme promítnutím zmíněného
záznamu hold této velké Dámě
českého divadla.

Hana Maciuchová ve 4000 dnech.

ROZHOVOR S MANŽELI BARTÁKOVÝMI
členy Klubu přátel Divadla Ungelt
mennou scénu, přístup všech okolo divadla, především přístup pana
Šimka. Na každém představení se
cítíme jako členové rodiny.
Pamatujete si Váš první divadelní zážitek z Ungeltu? O jakou
šlo inscenaci?
Krásná atmosféra, úžasné místo.
Naší první inscenací byla hra Pan
Halpern a pan Johnson.
Co Vás do Divadla Ungelt přivedlo?
Především osobnosti, a to nejen
herecké. Rádi navštěvujeme divadla, milujeme Vaši rodinnou ka-

Která (či které) inscenace
Ungeltu ve Vás zanechaly nejsilnější otisk?
Nelze přesně říct, každá hra
v nás zanechá otisk, ale asi nejvíc
Miss Dietrich lituje.

Jakou inscenaci ze současného
repertoáru byste divákům, kteří
Ungelt ještě neznají, doporučili?
Myslím, že by neměli vynechat
žádné představení, každé je jiné
a krásné, fakt nemohu říct, ale asi
Skleněný strop, Housle, Vejšlap…
Jak vnímáte naši Letní scénu na
hradčanském Novém Světě? Chodíte rádi o prázdninách do divadla?
Letní scéna je další úžasnou záležitostí, vážně se moc těšíme na
představení venku, navíc se čím dál
více zkrášluje, je to tam moc fajn.
Proč jste se rozhodli vstoupit
do Klubu přátel Divadla Ungelt?

Proč? Aby nám nic neuteklo! 
Jakou roli ve Vašem životě hraje divadlo? Jak jste zvládali „pandemický“ rok bez živého umění?
Když budu mluvit sama za sebe,
tak divadlem jsem začala žít teprve
před 5 lety, dovedl mě k němu můj
tehdejší přítel (nyní manžel). Je fakt,
že je to pro nás taková závislost.
Navíc když jdete na představení,
které je zahrané od srdíčka, tak se
Vám ani nechce z divadla odcházet… a ten rok, co jsme bez divadla je pro nás neskutečně smutný,
chybí nám kontakt s umělci.

Více o Klubu přátel Divadla Ungelt najdete na této webové stránce: https://klub.divadloungelt.cz
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ZPRÁVY
Z OPUŠTĚNÉHO
UNGELTU aneb pandemický rok v obrazech
Divadlo Ungelt oslavilo 2. října 2020 pětadvacetileté výročí. Místo plánovaných velkých oslav jsme – jako mnozí další – bojovali
o přežití. Jen těžko bychom byli tak vytrvalí, nebýt neuvěřitelné podpory, které se nám dostalo od našich diváků. Bez nich bychom
během pandemie nenazkoušeli 4 nové inscenace, nevydali knihu Milana Heina Moje čtvrtstoletí s Divadlem Ungelt ani kalendář Jana
Malíře s 12 hereckými osobnostmi. Bez nich bychom přišli o kvalifikované zaměstnance, bez nich bychom nemohli zrekonstruovat
naši Letní scénu, postavit nové hlediště, sociální zázemí a už vůbec ne mobilní střechu, která definitivně vyřeší obavy ze špatného
počasí. Nejde jen o jejich ekonomickou pomoc prostřednictvím nákupů dárkových poukázek nebo přímých finančních darů, nejde
jen o trpělivost, kterou měli s překládáním neuskutečněných představení, ale hlavně jde o jejich morální podporu. Ukázalo se totiž,
že živé umění zdaleka nechybí jenom nám. To, na čem stojí Ungelt: živé setkání tady a teď s hercem a dramatem je něco, co má
smysl. Nezbývá než říct: upřímně děkujeme!

12. března 2020 musela přestat
hrát i divadla s kapacitou do 100
diváků. Nastalo v moderní historii
unikátní období, v němž živé umění nežilo. Ve zkoušení Quilterova
Vejšlapu jsme nějaký čas pokračovali a s humorem tak čelili narůstajícím číslům. Po nějaké době jsme
však práci přerušili a čekali, jak se
situace vyvine.

Každý z hostů talkshow
věnoval na podporu Divadla Ungelt nějaký dar,
který bylo možné na našem facebooku vydražit.
Manželský pár Richarda
Krajča a Karin Babinské
mimo jiné věnoval Richardovo tričko. Vydražilo se za neuvěřitelných
100 000 korun…
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Následovalo deset spontánních
talkshow, do nichž si Milan Hein
zval herce a další osobnosti veřejného života. Svou návštěvou nás
poctila i Hana Maciuchová s kardiologem Petrem Neužilem.
Šok nás brzy přešel a jako mnozí další jsme se dočasně uchýlili na internet. První čtyři ze sedmnácti
internetových přenosů patřily Miloši Kopeckému.
Milan Hein vzpomínky na tohoto hereckého velikána
prokládal četbou z knihy jejich společných rozhovorů Co za to stálo…

Při prvním jarním rozvolnění se
mohlo hrát jen za přísných hygienických podmínek. Za takové
situace nemělo smysl kamennou
scénu vůbec otvírat, a tak jsme se
spřátelili s Divadlem Metro, kde
bylo možné dodržet předepsané
rozestupy. V provizorních podmínkách, ale šťastni, že můžeme zase
vidět své diváky, jsme odehráli
řadu představení – včetně Deštivých dnů nebo prvního veřejného
uvedení Vejšlapu.

ZPRÁVY ZE ZÁKULISÍ

S nápadem, jak pomoci, přišla
i první dáma Ungeltu Alena Vránová. Navrhla uspořádat online
čtení své oblíbené hry o vztahu
herečky a dramatika G. B. Shawa
Drahý lhář. Dva díly jsme natočili
u ní v bytě. Partnerem jí byl Milan Hein.

Doufali jsme, že v nové sezóně budeme nejen hrát, ale že taky 2. října
oslavíme ve společnosti umělců a fanoušků Ungeltu naše 25. výročí.
Nechtěli jsme ale riskovat, situace se opět zhoršovala, a tak nám na
živo pogratulovali jenom noví dárci židlí – herci Taťjana Medvecká,
Jitka Smutná, Tereza Nekudová, Radek Holub, Martin Písařík a překladatel Pavel Dominik. Online nám však pogratulovalo daleko větší
množství lidí, než by se do Ungeltu vešlo – ceremoniál jsme totiž
přenášeli na internet.

S velkou lítostí jsme se museli rozloučit s dvěma inscenacemi Jak
zabít komika a To mám ale kliku.
Vzhledem ke končícím autorským
právům a pandemii bohužel nebylo možné uspořádat slavnostní
derniéru. Doufáme, že se už nikdy
nic takového nebude opakovat.

V loňském létě jsme doháněli, co
se dalo. Hráli jsme naráz na Letní
i kamenné scéně. Po dlouhé vynucené pauze jsme proto museli
všechny inscenace oprášit. Na
oprašovačku Kdokoli může dělat
cokoli přijel režisér Peter Gábor.

Do nové sezóny 2020/2021 jsme
vstoupili plni očekávání. Nejdřív
jsme ale chtěli poděkovat prostřednictvím benefičního představení
zdravotníkům z první linie. 11. září
2020 si u nás alespoň trochu odpočinuli při komedii Skořápka.

V Ungeltu Tatiana Dyková, Jiří
Langmajer a Pavel Liška pokřtili 19.
listopadu 2020 knihu Moje čtvrtstoletí s Divadlem Ungelt. Hodně
štěstí jí přáli stále ještě před prázdným hledištěm.

25. výročí Divadla Ungelt si všimla Česká televize, která 5. října
2020 Ungeltu věnovala celý večer
– nejdřív promítla zbrusu nový
dokument o naší historii a pak
záznam inscenace Pan Halpern
a pan Johnson. Ungelt neopomněla ani Televize Seznam.
Blanka Kubíková o něm natočila
speciální díl v rámci pořadu Moje
místa a Milana Heina navíc vyzpovídala v Intimních zpovědích. Oba
pořady jsou dostupné v online
archivu Televize Seznam.

25. výročí Ungeltu byl věnován
i speciální díl rozhlasové talkshow
Tobogan, do níž Aleš Cibulka pozval Milana Heina, Carmen Mayerovou a Petra Kostku. Talkshow
ze 14. listopadu snadno najdete
v archivu ČRo Dvojky.

Během lockdownu bylo možné za přísných hygienických podmínek alespoň natáčet Rozpravy Milana Heina, samozřejmě bez diváků. Před prázdným hledištěm jsme tak pro ČRo Dvojku zpovídali třeba Jiřinu Bohdalovou
s Petrem Neužilem, Františka Němce s Petrem Kostkou, Báru Polákovou
s Pavlem Liškou, Veroniku Žilkovou s Martinem Čičvákem či Adélu Gondíkovou s Ivou Holmerovou.

Divadlo Ungelt se zapojilo do iniciativy Opět spolu mladého doktora Matěje Falce z Nemocnice Slaný, který pomocí dvou spotů (jeden s lékaři
a jeden s herci) propagoval očkování. Naše spolupráce vyústila v benefiční koncert v Divadle Hogo Fogo v Drážkově, jehož posláním bylo získat
peníze na speciální MLS Laser pro Nemocnici Slaný. Hodinového komponovaného pořadu plného povídání a hudby se zúčastnili Karel Roden
s manželkou Laurou Roden, David Koller s kapelou, Jitka Smutná, Martin
Písařík, Jaroslav Svěcený, Pokáč a kapela Poetika, Milan Hein, René Kekely,
lékaři a další přátelé. Charitativní akce se vydařila a Nemocnice Slaný už
zakoupeným laserem zachránila několik životů.
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PŘIPRAVUJEME

Tom Murphy

ZPÍVAT JAKO GIGLI
Hrají: Radek Holub, Jiří Hána a Monika Zoubková
Režie: Marek Němec
Chtěl by zpívat! Zpívat jako slavný italský tenor! Jen tak pocítí
krásu a dosáhne životní harmonie… Mistrovské dílo největšího
irského dramatika 20. století.
V květnu roku 2018 zemřela legenda irského divadla Tom Murphy (1935), která zásadním způsobem ovlivnila dílo svých mladších
následovníků jako například Martina McDonagha či Endy Walshe.
Vzhledem k jeho významu pro
světové drama druhé poloviny
dvacátého století je s podivem, že
se na českém jevišti objevil zatím
pouze jeden jeho text, a to Bailigangaire čili město beze smíchu.
Zato Murphyho nejoceňovanější
dnes již klasická hra Zpívat jako
Gigli se na českém jevišti doposud
neobjevila. A to i přesto, že o ní
anglosaští kritici i divadelníci píší
a hovoří jako o mistrovském díle.
První krok k jejímu uvedení podnikl překladatel Julek Neumann.
Náročný text pro tři figury kongeniálně převedl do češtiny. Bohužel
však zemřel čtyři měsíce po Murphym. Jsme rádi, že se ještě krátce před svou smrtí dozvěděl, že
v Ungeltu jeho překlad uvedeme.
Zpráva ho pochopitelně nadchnu-

Radek Holub v Expresu na západ.
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la, neboť hru považoval za jednu
ze svých nejoblíbenějších. Napsal
nám: „Je to jedna z mála moderních her s katarzí, a jako všechno,
co Tom psal, s katarzí nečekanou
a o to více očišťující.“
Velkolepé komorní filozofické
drama z Irska nemohl režírovat
nikdo jiný než Marek Němec. Diváci jej znají především jako herce
(ať už z Divadla v Dlouhé, Divadla
v Celetné či z televizního seriálu
Sestřičky/Modrý kód). V Ungeltu
ho ale známe jako režiséra s mimořádnou dovedností pracovat
s herci. Když jsme po Životu podle
Jonesových pro něj hledali novou
hru, vyšli jsme z jeho lásky k irské
tvorbě. Markův oblíbený irský dramatik Mark O‘Rowe se totiž hrdě
hlásí k odkazu Toma Murphyho. Jen těžko bychom pro Gigliho hledali vhodnějšího režiséra.
A není vhodnějšího představitele
tajemného muže, který se pomocí
operního zpěvu chce zorientovat

Režisér a herec Marek Němec.

v blázinci života i celého světa,
než Radek Holub. Po derniéře
výjimečného Expresu na západ se
tak znovu vrací do Ungeltu. Amatérským terapeutem mu bude Jiří
Hána, kterého diváci znají nejen
z televizních Specialistů, ale také
z naší inscenace Kdokoli může dělat cokoli. Oba s pomocí Moniky
Zoubkové se už od října pokusí po
„murphyovsku“ najít naději v kráse, což ze hry z roku 1983 udělá
mimořádně aktuální večer…
Česká premiéra 16. října 2021

Jiří Hána s Jaromírem Noskem v Kdokoli může dělat cokoli.

PŘIPRAVUJEME

Stephen Temperley

KRÁSNÁ VZPOMÍNKA
Hrají: Bára Štěpánová a Ondřej Brousek
Režie: Martin Čičvák
Jaké to je být pianistou nejhorší zpěvačky všech dob?
Bizarní příběh Florence Foster Jenkinsové plný živě
hrané jazzové i operní hudby.
První setkání tvůrčího týmu nad textem
a notami Krásné vzpomínky.

Na základě života pěvkyně,
která neuměla zpívat, Florence
Foster Jenkinsové vznikla už řada
děl – divadelních i filmových.
Největší slávy se dočkala jevištní
verze Petera Quiltera Je úchvatná!, která se hrála a stále hraje po
celém světě. Podle Quilterovy hry
vznikla i hollywoodská adaptace
s Meryl Streepovou Božská Florence. Přestože Úchvatná prošla
řadou českých scén, do Ungeltu
by se nehodila. Šest figur se

na naše jeviště nevleze! Navíc
existuje hra, která stejný námět
zpracovává navýsost komorně –
jmenuje se Krásná vzpomínka.
Když měla Je úchvatná! světovou premiéru v Londýně (2005),
představil americký herec a dramatik Stephen Temperley Krásnou
vzpomínku v New Yorku. A tak
zatímco Quilter sbíral ocenění
za svou komedii na West Endu,
Temperley zažíval ohromný

úspěch na Broadwayi. A to nejen
divácký (o inscenaci se psalo jako
o tom nejvtipnějším, co současná
Broadway nabízí), ale i kritický
(nominace na Cenu Tony i Drama Desk Award).
Temperley příběh ze třicátých a čtyřicátých let vypráví
prostřednictvím korepetitora
Cosma McMoona. Rozhodl se
tak důsledně prozkoumat pouze
vztah pianisty a pěvkyně. Provede
nás od jejich seznámení až po
fenomenální úspěch koncertu
v Carnegie Hall. Cosmovo prvopočáteční zděšení se postupně
proměňuje a talentovaný mladý
umělec propadá iluzornímu světu Florence. Text vyniká nejen
chytrým žánrovým rozkročením
mezi tragikomedií a hudebním
dramatem, ale také skvělou hudební složkou, v níž posloucháme nejen skřípavý zpěv operní
divy, ale také vytříbené hudební
počiny samotného Cosma. Di-

Režisér Martin Čičvák byl
spolu s Veronikou Žilkovou
hostem Rozprav Milana Heina.

váci tak v osobitém podání Báry
Štěpánové uslyší nejslavnější
sopránové árie včetně například
koloraturní Mozartovy Královny
noci či Gounodovy Ave Maria.
Všestranně nadaný herec a hudebník Ondřej Brousek ji bude
nejen živě doprovázet na piano,
ale bude i sám zpívat – například
swingový standard Crazy Rhythm.
Unikátní večer, při němž je „nejdůležitější hudba, kterou člověk
slyší ve své hlavě“, připravuje
přední český a slovenský režisér
Martin Čičvák.
Česká premiéra 30. listopadu 2021

Bára Štěpánová v Trhni si, otče!.

RECITÁL JITKY SMUTNÉ

Jitka Smutná zpívá na Letní
scéně v rámci natáčení
Rozprav Milana Heina.

Komorní koncert autorských písniček Jitky Smutné, která vystoupí
spolu s Terezou Nekudovou a kytaristou Milanem Kramarovičem.
Jitku Smutnou u nás v současné době můžete vidět hned ve
třech rolích. V každé je úplně
jiná a vždycky skvělá. Už dlouho
ale víme, že je nejen výborná
herečka, ale také osobitá muzikantka, která navazuje na tu

nejlepší tradici oduševnělých
písničkářek v čele s Joni Mitchell
či Joan Baez. Po jejím benefičním
koncertu pro neziskovou organizaci PRO Gaudia, který jsme
v Ungeltu uspořádali v září 2019,
bylo jasné, že Jitka Smutná je

ideální pokračovatelkou ungelťácké hudební repertoárové tradice.
Speciálně pro Ungelt tak spolu
s herečkou (kterou diváci Ungeltu
znají z Dovolené paní Josefy),
zpěvačkou, ale také svou dcerou
Terezou Nekudovou a dlouholetým spolupracovníkem kytaristou
Milanem Kramarovičem sestavila
komorní písňový program. Když
Jitka Smutná v Zákulisníku č. 6
říká, že ve svých recitálech „absolutně bez zábran“ sdílí „svoje

Jitka Smutná s Radkem Valentou
a Terezou Nekudovou
v Dovolené paní Josefy.

soukromí“, nemluví na prázdno.
Při jejím zpěvu padají všechny
hranice a ona vás svou folkovou
duší obejme a pustí, až když se
v tichém usebrání radujete z každé krásné maličkosti.
Premiéra 29. prosince 2021
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KNIHA

Kniha Milana Heina

MOJE
ČTVRTSTOLETÍ
S DIVADLEM
UNGELT
Na počátku Ungeltu stála kniha.
Milan Hein v první polovině devadesátých let ve třídílném televizním
cyklu Co za to stálo… zpovídal Miloše Kopeckého. Ohlas na pořad
byl tak velký, že dva přátelé vydali
pod stejným názvem své rozhovory tiskem. V dnešním kontextu se
obrovský náklad prodával úžasně.
Jen díky tomu měl Milan Hein základní obnos na rekonstrukci zanedbaného vlhkého sklepa v srdci
Prahy, jen díky tomu mohlo vzniknout Divadlo Ungelt. O 25 let později napsal Milan Hein knihu další.
Tentokrát už jen on sám. Psal totiž
o svém vlastním „dítěti“. V knize

Moje čtvrtstoletí s Divadlem Ungelt
s úctou a obdivem vzpomíná na
všechny, kteří mu na jeho divadelní
cestě pomáhali.

které dominovaly osobnosti jako
Miloš Kopecký, Ota Ornest nebo
Václav Krška.

Zvláštní pozornost pochopitelně
dostali herci – a to ne proto, že jsou
pro čtenáře nejpřitažlivějším tématem, ale proto, že herec byl vždy
alfou a omegou poetiky Ungeltu.
Hein se ale nevěnuje jen, jak sám
říká, „hereckým pilířům Ungeltu“,
ale noří se i do historie divadla,

V bohatě vyvedené knižní publikaci najdete přes 150 archivních
fotografií, kompletně otisknutý
Glosář Milana Heina, podrobný
výčet všech premiér, a dokonce
i bonusové audio CD s výběrem
toho nejlepšího z rozhlasových talk
show Milana Heina.

KALENDÁŘ DIVADLA UNGELT

12 hereckých osobností, které se významně zapsaly
do pětadvacetileté historie Divadla Ungelt
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
citlivé 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. Jeho originální styl

dokonale těží z malinkatého prostoru
Ungeltu, v němž se dá zaměřit jen na
herce a jeho duši. Malířovu fotografickou práci ocenila i odborná porota
Divadelního ústavu, která v roce 2018
dvě jeho fotografie zařadila do velké jubilejní výstavy Česká divadelní
fotografie. I proto nemohla padnout
výzva zachytit dvanáct velkých hereckých osobností z pětadvacetiletých
dějin Ungeltu na nikoho jiného. Jan
Malíř v prostorách Ungeltu stihnul

vyfotit i Hanu Maciuchovou... Před
jeho objektiv se dále postavili Alena
Vránová, Vilma Cibulková, Regina
Rázlová, Zlata Adamovská, Alena Mihulová, František Němec, Petr Kostka,
Jiří Schmitzer, Jiří Langmajer, David
Švehlík a Richard Krajčo. Kalendář na
rok 2021 s nadčasovými fotografiemi
vyšel při příležitosti 25. výročí Divadla
Ungelt a je stále - jako unikátní sběratelský kousek - k dispozici.

Knihu i kalendář lze zakoupit u vybraných
knihkupců, na pokladnách Divadla Ungelt,
nebo na našich webových stránkách
(https://www.divadloungelt.cz/vstupenky/cd-dvd-knihy/).
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