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Novinky v repertoáru
Rozhovor o herectví s Bárou Štěpánovou
Scény Divadla Ungelt
Program Letní scény 2022

Divadlo Ungelt za skoro 30 let
své existence přivedlo na svět
více jak 100 inscenací mnoha
žánrů – nikdy se však na naše
komorní jeviště nedostala hudební komedie. Až do listopadu 2021. V současné americké
dramatice jsme narazili na hru,
v níž se stejnou měrou hraje
jako zpívá. Krásnou vzpomínku napsal na počátku nultých
let americko-britský herec
Stephen Temperley, kterého
nadchnul osud „nejhorší zpěvačky všech dob“ Florence
Foster Jenkinsové. „Královna
klouzavé stupnice“ ve stejné
době zaujala jiného britského
dramatika, kterého v Ungeltu
dobře známe a kterému stále hrajeme dvě jeho komedie
(Vejšlap a Trhni si, otče!) – Petera Quiltera. Jeho text o madam Jenkinsové Je úchvatná! se
jednak hrál na mnoha českých
scénách a jednak byl zfilmován
pod názvem Božská Florence
s Meryl Streepovou v titulní
roli. Temperley na rozdíl od
rozmáchlého Quiltera uchopil příběh madam Jenkinsové
navýsost komorně. Zaměřil se
jen na složitý vztah excentrické
pěvkyně a jejího mlčenlivého
korepetitora. Zaslepení bohaté
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dámy, která určovala hudební
život v New Yorku první poloviny 20. století, ho uchvátilo
stejně jako ochota klavíristy
Cosmy McMoona toto zaslepení tolerovat. Rozhodl se proto
celou hru pojmout jako živou
vzpomínku Cosmy, který nám
z odstupu mnoha let vypráví
o svém nejšílenějším a zároveň
nejcennějším životním období
– a nevynechá ani legendární,
opulentní a naprosto vyprodaný koncert v Carnegie Hall.
Ne náhodou se tato hra stala
na Broadwayi diváckým hitem.
Umožňuje totiž inscenátorům
vytvořit komplexní audiovizuální zážitek, v němž mistrovsky napsané dialogy střídají
jak nejslavnější operní árie, tak
jazzová i písňová tvorba. Živě
zazní například Mozartova
Královna noci, Verdiho Caro
Nome, Straussova Adélina árie
anebo Gounodova Ave Maria.
To, jak tato efektní sopránová
čísla Bára Štěpánová a Ondra
Brousek podávají a jak je režisér Martin Čičvák inscenuje,
vysvětluje, proč jsme uvedení
této hry podmínili pouze jejich
účastí. Nelze se ubránit dojmu,
že Krásná vzpomínka je napsaná přímo pro ně – a pro Ungelt.

NOVÉ INSCENACE

REPERTOÁROVÉ
NOVINKY
ZPÍVAT
JAKO GIGLI
Tom Murphy

Vážení diváci, příznivci
Divadla Ungelt a čtenáři,

zvu Vás na naši Letní scénu
v malebném staropražském zákoutí na hradčanském Novém
Světě. Od 16. května do 13. září
tady pro Vás odehrajeme rekordních 110 představení! Hrát budeme za každého počasí! Hlediště
je zastřešené, sociální zázemí
komfortní. A herci jsou na Vás
natěšení, na Novém Světě to mají
moc rádi.
K vidění budou všechny tituly,
které má naše divadlo na repertoáru. Tedy i ty, na které se do
komorního Ungeltu pro necelou
stovku diváků nemůžete probít,
na Letní scénu se Vám to podaří.

Hru o muži, který je ochoten
udělat cokoli pro to, aby zpíval
jako slavný tenorista, zná v Irsku
úplně každý. Považují ji za svou
moderní divadelní klasiku a na
jejich jevištích se proto objevuje
skoro tak často jako na českých
třeba Maryša. Mistrovské dílo
Toma Murphyho, které balancuje
mezi bizarní komedií, temnou
detektivkou a filozofickým dramatem, čekalo na svou českou premiéru skoro čtyřicet let. Dočkalo
se a je aktuálnější než kdy dřív.
Setkání bláznivého ezoterického
terapeuta s bezskrupulózním
podnikatelem umožňuje Murphymu rozpracovat velké téma
dneška – spirituální krizi. Co
dělat, když vám najednou všechno přijde prázdné a bezcenné?
Co když všechno ztratí význam?
Co když navzdory svému ateismu
pocítíte potřebu víry, ba dokonce

potřebu Boha? Když si Murphy
kladl tyto otázky, prožíval bolestný stav vyhoření potom, co
ho irští katolíci vláčeli bahnem
kvůli jiné jeho antiklerikální hře
Věčné světlo. Depresi řešil tím, že
si pustil desku svého oblíbeného
italského pěvce Beniamina Gigliho. Postupem času se na jeho
zpěvu stal tak závislý, že musel
vyhledat odbornou psychologickou pomoc. Místo dlouhodobé
terapie ale napsal hru Zpívat jako
Gigli. Pomohla nejen jemu, ale
také každému, kdo na ni přišel
do divadla. Tedy kromě herců...
Její obří nároky jim totiž zaručují
mnoho bezesných nocí. Radek
Holub, Jiří Hána a Monika Zoubková vytvořili spolu s režisérem
Markem Němcem kvartet, který
se náročnému textu postavil
čelem. Ostatně jen těžko se dá
představit vhodnější obsazení:

Radek Holub je pro zlověstného
hrubiána s křehkou duší stejně
ideální jako Jiří Hána pro neustále
pochybujícího frustrovaného terapeuta. Při sledování jejich výsostných hereckých kreací si raz dva
zodpovíte klíčovou otázkou hry:
„K čemu je dobrá krása?“.

Nesmíte váhat! Jsme tu pro Vás!
Přeji Vám krásné letní večery
s naším divadlem!

Váš Milan Hein
ředitel a zakladatel Divadla Ungelt

Radek Holub jako Irčan ve Zpívat jako Gigli.

2

Děkovačka po české premiéře
Zpívat jako Gigli 16. října 2021.

CESTA
K VODOPÁDŮM
Lee Blessing

Věrní diváci Ungeltu si jistě
pamatují, jak se režisér Ladislav
Smoček postavil k žánru jevištní
road-movie, když nejdříve s Alenou Vránovou a Stanislavem
Zindulkou připravil Řidiče paní
Daisy a pak s Janou Štěpánkovou
a Zlatou Adamovskou komedii
Na útěku. Zdálo se, že víc už na
malinkém jevišti kamenné scény
cestovat nejde. Jak jsme se mýlili!
Stačilo po dvaceti letech znovu
pozvat dnes již renomovaného
režiséra Michala Dočekala (jeho
inscenace Na ocet se Zuzanou
Bydžovskou a Miroslavem Etzlerem z roku 2001 se hrála 182krát
a její záznam se dá zhlédnout na
platformě Dramox) a nabídnout
mu hru, která se nebojí značnou
část dialogů umístit do jedoucího
auta. Postava, které se přezdívá

Opičák (Jiří Langmajer) bere svou
nevlastní dceru na dlouhý výlet
po přírodních krásách Ameriky
a doufá, že tak zachrání nejen
jejich vztah, ale také své svědomí.
Přenést na jeviště výlet, během
něhož dva herci ujedou skoro
4500 kilometrů není jen tak a Michal Dočekal spolu s výtvarnicí
Evou Jiřikovskou to vyřešili způsobem pro Ungelt revolučním. Na
našem malinkém jevišti jste ještě
nikdy nemohli spatřit inscenaci,
která by takovým způsobem kombinovala světlo, projekce a zvuk.
Zážitek je umocňován výjimečnou
hudební složkou, kterou pro nás
složil frontman kapely Please
The Trees Václav Havelka, anebo
filmovými efekty, které připravil
zkušený vizuální umělec působící
v oblasti digitálních médií Franti-

Jiří Langmajer a Anežka Šťastná
v Cestě k vodopádům.

Anežka Šťastná a Jiří Langmajer
v Cestě k vodopádům.

šek Pecháček. Navzdory efektní
technické složce inscenace je
herec, tak jak jste v Ungeltu zvyklí,
alfou i omegou inscenace. Jiřímu
Langmajerovi jsme Opičáka, spisovatele na volné noze, nabídli
s vědomím, že to bude jeho třetí
spolupráce s Ungeltem a je proto
nutné ukázat ho zcela jinak než
ve Skleněném stropu a v Houslích.

Studii chybujícího rodiče by jistě
nedotáhl do takové podoby, kdyby
mu po boku nestála Anežka Šťastná. Čerstvá absolventka DAMU se
do role vzdorující puberťačky zakousla způsobem, který všem vzal
dech. Po premiéře se ze všech
možných stran ozýval jásot nad
zrodem nové výjimečné herecké
osobnosti…

KRÁSNÁ VZPOMÍNKA
Stephen Temperley

Stejně jako v životě i v divadle je
úžasné štěstí, když si člověk najde
parťáka, se kterým si dokonale
rozumí – štěstí to je nejen pro něj,
ale hlavně pro diváky, kteří z jejich tvůrčí harmonie těží oslnivé
umělecké zážitky. Když Florence
Foster Jenkinsová potkala klavíristu
Cosmu McMoona, propadla jeho
osobnosti i jeho vytříbenému

Ondřej Brousek a Bára Štěpánová
v Krásné vzpomínce.

klavírnímu umu. Když se režisér
Martin Čičvák, který pravidelně
hostuje i na zahraničních scénách, v Divadle na Vinohradech
setkal s hercem a muzikantem
Ondřejem Brouskem, propadl
jeho neuvěřitelně všestrannému
talentu. Madam Jenkinsovou
Cosma trpělivě doprovázel více
jak deset let a nikdy jí neřekl, že

Bára Štěpánová a Ondřej Brousek
v Krásné vzpomínce.

zpívá otřesně. Martin Čičvák uvedl
s Ondřejem Brouskem na Vinohradech šest velkých inscenací
a jejich souznění bilo do očí. Takže
když jsme narazili na americkou
hru Stephena Temperleye Krásná
vzpomínka o souznění, byť trochu
jiného druhu, bylo jasné, že pokud
tuto herecky i hudebně náročnou
komedii chceme nasadit, musí
v ní hrát Ondřej Brousek a musí ji
režírovat Martin Čičvák. Kdo jiný
než Ondřej Brousek by dokázal
na nejvyšší možné úrovni zahrát
veškerá předepsaná hudební čísla,
a zároveň herecky naplnil charakter korepetitora, který postupně
propadá kouzlu skřípavého zpěvu

své donátorky? A kdo jiný má režírovat Ondřeje Brouska než Martin
Čičvák? Pokud vám v této rovnici
chybí ještě jedna veličina, vězte, že
právě ona byla onou tajnou ingrediencí, která výslednému pokrmu
dodala tajemnou chuť umami.
Bára Štěpánová má za sebou velké
divadelní role, včetně jedné, kterou
už tři roky hraje v Divadle Ungelt
(Angela v Trhni si, otče!). Přesto ji
většina lidí zná jen z televize. Předsevzali jsme si, že Báru předvedeme úplně jinak, než jak ji všichni
znají. Sehraný tandem Brouska
a Čičváka obohatil Štěpánovou
a ta zas obohatila je. Výsledku není
možné odolat.
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PSTRUZI
Edoardo Erba

Pavel Liška svou pražskou divadelní
kariéru začínal v devadesátých letech
právě v Ungeltu. Hrál v dramatu Bouřlivé jaro, které Milan Hein nasadil pro
Alenu Vránovou. O mnoho let později
se Pavel do Ungeltu vrátil v Houslích,
které jsme našli pro Ladislava Smočka
a Milana Heina. Dalo rozum, že ve své
třetí spolupráci s Ungeltem už musí
být na prvním místě. Italskou komedii
Pstruzi jsme pro něj hledali dlouho.
Pavel byl poctivý a přemýšlivý čtenář
s jasnou představou. Už od dob svých

brněnských začátků tíhnul k tradici
komedie dell‘arte, při níž mohl dávat
průchod své bezbřehé tvořivosti a situační nápaditosti. Lovili jsme proto i ve
vodách současného italského dramatu.
U toho jsme nemohli minout jednoho
z nejslavnějších žijících italských divadelníků Edoarda Erbu. Skoro sedmdesátiletý tvůrce ve svém úctyhodném
díle propojuje italskou komediální
lidovou improvizační školu a pirandellovské pojetí dramatu jako literatury.
V Pstruzích pomocí jedné obálky a tří
figur – automechanika, jeho manželky
a dělníka z místní továrny – rozehrává
obyčejný příběh obyčejných lidí, kteří
musí čelit obyčejným životním nástrahám. Například vyčpělému manželství,
zklamání z dětí, náhlému zamilování,
stárnutí, strachu z nemocí atd. Naštěstí
u toho nikdy nepřijdou o smysl pro
humor, který v duchu nejlepších italských textů pulsuje pověstným temperamentem. Erba navíc unikátně pracuje
s žánry. Začíná ryze komediálně, záhy
píše něžnou minimalistickou jevištní

báseň, pak se odpoutá od realistického základu až někam k symbolismu
a thrilleru. U toho poťouchle ponouká
herce, aby oslovovali diváky. Hlediště i jeviště se stává rušným římským
náměstíčkem, kde vás někdo požádá
o cigaretu (Pavel Liška), anebo se zeptá,
kde je nejbližší autobusová zastávka
(Alena Mihulová). Nemusíte se ale bát
žádné invazivní komunikace s divákem:
z Říma se záhy přeneseme do přírody,
kde se hlediště promění v řeku Aniene
a vaše hlavy v pstruhy, které se snaží
ulovit zkušený rybář Jaromír Dulava…
A pak že je rybaření nuda!

První čtená zkouška Pstruhů.

STAŘÍ MISTŘI
Nizozemská tragikomedie, kterou na
Slovensku (a i u nás) proslavila inscenace
bratislavského Štúdia L+S s Milanem Lasicou a Martinem Hubou, do této rubriky
zároveň patří i nepatří. Novinka to sice je,
ale ještě není na světě. Začneme ji zkoušet v dubnu 2022 a její českou premiéru
chystáme na červen. Ale protože v červnu,
červenci a srpnu opanuje naši Letní scénu
na hradčanském Novém Světě, nemůžeme ji vynechat. Text jsme našli pro dva
dlouholeté spolupracovníky a kamarády,
pro herce a jeho principála – pro Františka Němce a Milana Heina. Milan Hein již
před lety udělal z Františka Němce prvního herce naší scény – vidět jste ho tak
mohli už v šesti rolích! Přičemž hned tou
první se zapsal do dějin našeho divadla
nesmazatelným písmem – na Ledňáčka
s ním, Alenou Vránovou a Petrem Kostkou
dodnes mnoho diváků vzpomíná. Když
principál Milan Hein v Ungeltu zkoušel

| Ger Thijs

svou čtvrtou roli (krejčího Giovanniho
v Houslích), mluvil o tom, jakým velkým
vzorem pro něj vždycky byl „kníže herectví“ František Němec. Vše přirozeně spělo
k tomu, aby se setkali na jevišti. Tragikomedie Staří mistři, která zasvěceně nahlíží

František Němec a Milal Hein.
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do procesu divadelní tvorby, byla pro tyto
účely ideální. Dva znesváření bratři, kteří
pochází ze slavného hereckého rodu, se
v ní na stará kolena rozhodnou restartovat
své divadelní kariéry ve společném projektu. Bohužel se však jedná o pokleslý
thriller. V osmi scénách z herecké šatny
nás zkušený holandský dramatik Ger Thijs
provede od první čtené zkoušky, přes
premiéru, zájezdové reprízy až k derniéře.
Komediální princip hašteření dvou odlišných osobností autor rozšiřuje o vážnou
notu tragické rodinné minulosti. Zasvěcený
pohled do divadelního zákulisí zinscenuje
režisér, pedagog DAMU a dlouholetý znalec a podporovatel amatérského divadla,
zkrátka divadelník par excellence, Milan
Schejbal, jehož Dovolená paní Josefy s Jitkou Smutnou se stala nejen stálicí našeho
repertoáru, ale také jednou z nejžádanějších inscenací na zájezdech.

ROZHOVOR

ROZHOVOR O HERECTVÍ
S BÁROU

ŠTĚPÁNOVOU

Herečka Bára Štěpánová po absolvování pražské konzervatoře hostovala v Divadle Jiřího Wolkera či v Divadle E. F. Buriana. Největší divadelní
éru zažila v Plzni, kde působila od roku 1983 do roku 1988. Tam vyzrála
a stala se první dramatickou herečkou souboru: hrála například Dceru ve
Williamsově Skleněném zvěřinci (režie Lída Engelová), Sašu v Čechovově
Ivanovovi (režie Ota Ševčík), Myšku v Örkényho Kočičí hře (režie Alois
Hajda), Hermii v Shakespearově Snu noci svatojánském (režie Ota Ševčík), Adélu v Lorcově Domě Bernardy Alby (režie Petr Novotný) či Evu
v Johnově Mementu (režie Josef Morávek). Po odchodu z Plzně byla na
volné noze a věnovala se především filmu a televizi. Do Divadla Ungelt
vstoupila poprvé v červnu 2019, kdy jako Angela ve světové premiéře
tragikomedie Trhni si, otče! (režie Pavel Ondruch) uhranula nejen autora
hry Petera Quiltera. O dva roky později jsme ji chtěli divákům představit
tak, jak ji ještě neznají – našli jsme jí proto přímo na tělo americkou hru
Stephena Temperleye Krásná vzpomínka. V režii Martina Čičváka a po
boku Ondřeje Brouska ztvárnila „nejhorší zpěvačku všech dob“ Florence
Foster Jenkinsovou.
Při pohledu na tvou divadelní
kariéru je vidět, že jsi předurčena pro komorní jeviště. Čím to?
Nikdy jsem se moc na velkých
jevištích neviděla. Jednak proto,
že jsem byla „prťavka“ a jednak
proto, že mám radši intimnější
herectví. To, aby mi diváci věřili je
pro mě základ. Než jsem přišla do
Ungeltu, považovala jsem za svou
životní roli Jeffersovu Pastýřku
putující k dubnu, kterou jsem nazkoušela v režii Pepíčka Krofty ještě
jako studentka konzervatoře. Hrála
jsem ji v maličké Besedě v Hradci
Králové. Stejně jako v Ungeltu
i tam si herec mohl dovolit mluvit
potichu, i tam lidi viděli každou
drobnou změnu v mém výrazu.

Následné angažmá v Plzni už asi
bylo úplně něco jiného…
Hrála jsem na velké scéně třeba
v Tylově hře Drahomíra a její synové. I díky tomu jsem poznala,
jaké to je vzhlédnout až nahoru
na galerii a uklonit se. Ano, má
to kouzlo, ale ke svému hereckému životu ho nepotřebuju. Takže
i v Plzni jsem nejradši hrála na
klubové scéně, kterou vedl Ota
Ševčík. Obsadil mě tam do Saši
v Čechovově Ivanovovi, nebo do
Konstance v Shafferově Amadeovi.
Diváky jsem měla tak blízko jako
tady v Ungeltu, skoro si na mě
mohli sáhnout. Strašně mě to
bavilo. Komorní scény mě prostě
lákaly vždycky. I proto mě Ungelt
zaujal krátce potom, co vznikl.

Bára Štěpánová jako Angela v Trhni si, otče!

Ale neodvážila jsem se ani pomyslet, že bych někdy hrála mezi
takovými herci… A najednou mi
zavolal Milan Hein a nabídl mi roli
v Quilterově tragikomedii Trhni si,
otče! To bylo… Cítila jsem absolutní štěstí.
Do Ungeltu jsi rychle zapadla.
Protože se tady můžu chovat
přesně tak, jak to zrovna cítím.
Jsem úplně svobodná. Klidně
můžu vypustit „papiňák“ a nikomu to nevadí. Petr Stach tomu
tady z legrace říká „chráněná
dílna“ a má pravdu. Když vyjdu
z Ungeltu ven, jsem zase jen přemýšlivá, chápající, empatická, ale
tady můžu být jakákoli. Divadlo
je pro mě psychoterapie. Vůbec

nevím, co bych bez něho dělala…
Asi bych byla v Bohnicích.
Jeviště Ungeltu je přece jen neobvyklé. Musela ses na něj nějak
adaptovat?
Ne. Hned jsem na něm byla jako
doma. Těch pár diváků, co se
vejde do hlediště Ungeltu mi naprosto vyhovuje. Každému z nich
jsem díky tomu mnohem blíž,
s každým můžu navázat kontakt.
Je zřejmé, že se u toho můžeš
stoprocentně spolehnout na svou
hereckou techniku. Jak ses ji
naučila?
Základy mi dal asi můj první
zásadní režisér Ota Ševčík. Co

Bára Štěpánová jako madam Jenkinsová v Krásné vzpomínce.
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ROZHOVOR

Děkovačka po české premiéře Krásné vzpomínky.

se týče výslovnosti a hlasitosti,
nemusela jsem se toho moc učit –
mluvím divadelně i v životě, zvláště když se snažím něco vysvětlit
svému muži Mírovi. Často mi pak
říká, že na něj u toho nemusím
řvát. Ale já mám pocit, že neřvu!
Herecké řemeslo jde ovládnout
jen praxí. Naučila jsem se ho intuitivně. Dnes už například nemusím
vůbec přemýšlet o tom, abych se
na jevišti nelepila na kolegy, nebo
abych byla slyšet. Je to pro mě
automatické. Hraji tak, aby všichni,
co si koupili lístek, viděli a slyšeli.
Hry Trhni si, otče! a Krásná vzpomínka balancují mezi komedií
a dramatem. Jak ti tato žánrová
nejasnost vyhovuje?
Vyhovuje. Nemám ráda přímočaré komedie. Nejvíc mi sedí
tragikomedie, tedy žánr, kde smích
nemusím vyrábět, nemusím o něj
usilovat.
Je pravda, že jsem nikdy neviděl,
že by ses jakkoli podbízela publiku. Když se směje, nezatlačíš na
pilu, aby se smálo víc.
Když už jednou svou postavu
najdu, tak z ní neustoupím. Ona
je pro mě důležitější než reakce,
které vyvolává. Navíc pláč a dojetí
je stejně nádherně osvobozující
jako smích. Přiznávám, že mě jako
herečku víc uspokojí, když diváka
rozpláču, než když ho rozesměju.
A nejlepší je, když ho nejdřív

6

rozesměju a pak rozpláču, o což
se snažíme třeba v Krásné vzpomínce.
Máš nějakou svou ověřenou
metodiku herecké práce?
Nemám ráda ono herecké klišé,
kdy se řekne, že nejlíp se hrají
záporné postavy, mrchy. Nechápu
proč. Každý člověk má v sobě jak
světlé, tak temné stránky. Řídím
se tedy tím, že v kladné postavě
hledám záporné stránky a v záporné kladné. Samozřejmě za
předpokladu, že se jedná o dobře
napsanou postavu.
Co jsou pro tebe ukazatele dobře
napsané postavy?
Musí mít tajemství, které chcete
objevovat. Autor toto tajemství
nesmí hned odhalit, nejlepší je,
když ho jen něčím naznačí, když
mi lehce napoví, jakou cestou se
mám vydat. Jsem ráda, když mám
o čem přemýšlet. Herec se musí
neustále ptát. Už dlouho hraji
v nekonečném seriálu, tedy relativně nekonečném, neboť všechno
jednou končí, a i tam potřebuji
nutně vědět, odkud jdu. Když mi
režisér řekne: „Přijdeš zprava.“, tak
se zeptám: Odkud přesně přicházím? Kde jsem byla? Některé
tím asi otravuji, ale pokud jdu ze
záchodu, je to něco jiného, než
kdybych byla v pokoji umírajícího
pacienta, anebo v pokoji pacienta,
kterého právě propustili.

Na scénářích pro nekonečné
seriály pracuje hodně lidí. Jak se
ti daří udržet jednotnou podobu
své figury?
Nebojím se ozvat. Když je něco
špatně napsané, nebo to nemá
logiku, nebo to není v intencích
mé postavy, tak to řeknu. Vždyť
tu svou Babetu znám už dost
dlouho.
Co když tě postava, kterou máš
hrát nezaujme?
Tak prostě řeknu ne. Nemám
problém hrát malou roli, ale
musí být o něčem. Nejhorší je,
když mi řeknou, že to je „jenom
taková drbna“. Jsem alergická na
to, když mě chce někdo obsadit
jen proto, že mám velká prsa
a údajně i prořízlou pusu. Něco
takového odmítám. Potřebuji mít
z práce radost. Když dělám něco,
co mě netěší, jsem pak zbytečně
nešťastná. Ale asi se stala chyba
už někdy na začátku. Nikdy jsem
nebyla prvoplánová Julie. I když
jsem si na divadle zahrála leccos,
v televizi a ve filmu mi nikdo roli
přemýšlivé holky nedal. A tak jsem
si tehdy řekla, že mi nezbývá nic
jiného než splňovat představu,
jakou o mně lidi mají. To byla
velká chyba. Přestože jsem ve skutečnosti strašně křehká, křehčí, než
bych si přála, dostala jsem se do
hrubé škatulky, která je mi z duše
odporná. To je silné slovo, já vím,
ale lepší mě nenapadá.

Dá se proti tomu nějak ubránit?
Divadlem.
Přesně na to myslím. Například
madam Jenkinsová v Krásné
vzpomínce je čirou ukázkou
toho, čemu se dá říkat „herecké
převtělení“.
Vždycky usiluji o to, abych se
v danou postavu proměnila.
Herectví není o tom, že zahraješ
strach nebo smutek, je třeba to
zahrát jako ta daná konkrétní osoba. U mě jako u Báry Štěpánové
se vztek a agrese projevují jinak
než u postavy, kterou mám zahrát.
A já musím přijít na to, jak. Tohle
výborně umí třeba Ivan Trojan.
U Florence Foster Jenkinsové jsem
například dlouho hledala způsob,
jak pracovat s rukama. Chtěla
jsem najít její přirozenost, nechtěla
jsem ji hrát tak, jak si Bára Štěpánová myslí, že se chová operní
pěvkyně. Snažím se každou postavu vytvořit do posledního gesta
i mimického záchvěvu.
Jak vypadá tohle „sochání“?
Hlavně o té postavě dlouho přemýšlím. Přemýšlím o ní stejně jako
přemýšlím o lidech kolem sebe.
A pak taky přemýšlím o každém
slově. Zažila jsem kolegy, kteří svůj
text tak nějak řeknou, ale neuvědomují si, co říkají. Strašně mě
to dráždí. Vadí mi to. Nutně potřebuju, aby mě herecký partner

ROZHOVOR

mi dokonale seděl, neměla jsem
s ním sebemenší problém – vyhovoval mi slovosled i použitá
slova. Postava Florence v Krásné
vzpomínce má úplně jiný slovník.
K jejím výrazům, jako např. „miláčku“ nebo „drahoušku“, jsem
dlouho hledala cestu. Musela jsem
přijít na to, proč tato slova používá, musela jsem jim dát obsah. Její
výrazové prostředky jsem musela
„přežvýkat“, což mi v konečném
důsledku pomohlo k tomu, abych
jí dala i vnější podobu.
Bára Štěpánová s překladatelem Pavlem Dominikem.

poslouchal. Když třeba zareaguje
na mou repliku dřív, než ji řeknu,
anebo zareaguje na něco, co jsem
vůbec neřekla, tak je něco špatně.
Trvám na tom, že kolega ti musí
naslouchat tak, jako ti musí naslouchat životní partner.
A pokud tě neposlouchá, lze přímo na jevišti získat zpátky jeho
pozornost?
Ano. Když moderujete ples a říkáte: „vážené dámy, vážení pánové,
přeji vám krásný dobrý večer“,
nikdo vás nevnímá, protože něco
takového slyšeli už mnohokrát.
Pozornost ale získáte, když řeknete: „vážené dámy, vážení pánové – do prdele – přeji vám krásný
dobrý večer.“ Prostě musíte udělat
něco, co lidi donutí nastražit uši.
Je třeba něčím nabourat prázdné
fráze. Na jevišti je to podobné.
Pozornost si získám tím, když udělám něco překvapivého.
Jak dociluješ toho, že je postava,
kterou hraješ, „živoucí“ i po
mnoha reprízách?
Na každé repríze text nově ob-

jevuji, nově zkoumám. Když si
opakuji text, což dělám vždycky,
protože nejsem kaskadér, nacházím v něm často věci, které
mě překvapí. A zkusím to pak na
jevišti zapracovat, zkusím to zahrát
trochu jinak. Rozhodně nepatřím
k hercům, kteří jednou najdou
intonaci a už ji nikdy nezmění. To
by mě nebavilo. Navíc každá repríza je úplně jiná. Tím je divadlo
nádherné. Kolegové jsou v jiné
náladě, já jsem v jiné náladě,
svět kolem je jiný. A to všechno
se promítne do toho, jak člověk
hraje, jak svou postavu uchopuje,
jak jedná. Baví mě hledat nové
věci. Samozřejmě k tomu, abych
zkoušela něco nového, musím
mít vedle sebe kolegu, o kterém
vím, že ho to nevyhodí, že ho
to nevyděsí, ani nenazlobí. Jako
třeba Petra Stacha nebo Ondru
Brouska.
Jakou roli ve tvém přemýšlení
o postavě hraje způsob, jakým
mluví?
Trhni si, otče! a i Krásnou vzpomínku přeložil Pavel Dominik.
A výborně. Text Trhni si, otče!

Bára Štěpánová se svým mužem Miroslavem Barabášem.

Když jsi poprvé přečetla Krásnou
vzpomínku, co se ti honilo hlavou?
Nejdřív si ji přečetl Míra a byl
nadšený. Radoval se z toho, jak
je to muzikantské, jak jsou skvěle
napsané postavy, jak je to vtipné.
Pak jsem si to přečetla já a řekla
si: to nedám… Myslela jsem si, že
se budu muset držet toho, jaká
Florence opravdu byla, ale režisér
Martin Čičvák mě brzy vyvedl
z omylu. Pomalinku mě dovedl
k tomu, že nejdůležitější je to, co
ta postava slyší ve své hlavě a jak
moc je tomu oddaná. Většinou
se madam Jenkinsová hraje s vědomím, že je srandovní, že je
komická. Když si dneska lidi pouští
její nahrávky, smějí se jí, přijde jim
strašná. Ale my jsme se jí nechtěli
vysmívat. Naopak. Její láska k hudbě je absolutní. Svůj život podřídila
umění. A pokud se tomu smějeme,
neusvědčuje nás to z toho, že jsme
barbaři, kteří nedokáží ocenit pravdivý obsah? Barbaři, kteří oceňují
jen efektnost formy?

mi Milan Hein řekl, že to bude
režírovat právě on, uvědomila
jsem si, že jsem v Činoherním
klubu viděla jeho inscenaci Bratři
Karamazovi. Nadchla mě. Bylo to
divadlo s velkým D. Nádherný,
živočišný. Říkala jsem si, že ten
Čičvák fakt umí režírovat… A pak
Milan ještě dodal, že to se mnou
bude hrát Ondra Brousek. Ptala
jsem se sama sebe: oni opravdu
souhlasí s tím, že já budu hrát
Florence? Už jsem si něco v životě
na divadle zahrála, ale tohle bylo
úplně něco jiného. S takovou
výzvou jsem se ještě nepotkala.
U většiny rolí jsem aspoň něco
málo po přečtení textu o postavě
tušila, ale u Florence jsem netušila vůbec nic. Stála přede mnou
nejen složitá postava, ale také
spousta árií. Pochybovala jsem
o sobě. Ale Martin Čičvák je živočich, samorost, člověk s obrovskou
imaginací – a to všechno mi pomáhalo a inspirovalo.
A Ondra Brousek?

S Martinem Čičvákem jste si
porozuměli velmi rychle…

Strašně dlouho mi vždycky trvá,
než se s lidmi sblížím, než se otevřu. Obecně jsem spíš uzavřená,
protože se bojím, že mi někdo
ublíží a že se z toho pak už nevzpamatuju. Dlouho mám před
sebou hradbu, takže působím
nepříjemně, nesympaticky, arogantně. Ale je to jenom obrana.
A u Ondry mi hned bylo příjemné, že to respektoval, že nebyl
takový ten žoviální herec, který se
na vás vrhne a zavalí vás historkami o tom, co všechno natočil, co
všechno teď natáčí a co všechno
ještě natočí. Vyhovuje mi, když se
vztahy budují delší dobu.

A to jsme se vůbec neznali. Když

Jak jsi přistupovala k hudebním

Bára Štěpánová, její dcera a režisér Martin Čičvák.

ROZHOVOR
nárokům Krásné vzpomínky?
Florence se vůbec neohlíží na
noty, rozhodující je pro ni cit,
prožitek. Přesto bylo nejdřív nutné dokonale se naučit všechny
árie. Začala jsem je proto studovat s velkým předstihem. Florence
v textu říká, že „nemá velký rozsah“, ale že má „čistou koloraturu“. Je přesvědčená, že v tom je
její síla. Autor s tímto vědomím
všechny árie zkrátil a vytáhl
z nich ta nejefektnější – a tedy
i nejtěžší – místa. Martin Čičvák
chtěl logicky hudební čísla divákům dávkovat. To, aby postupně
gradovaly je pro mě obtížnější
než falešné zpívání. Mám totiž
dobrý hudební sluch, a tak vím,
jak nasadit špatný tón.
Máš tam nějakou zvlášť oblíbenou árii?
Miluji Gounodovu árii Ave Maria,
kterou zpívám hned několikrát.
Zpívám ji i na konci, kdy má být
podána přesně tak, jak ji Florence
slyší ve své hlavě… U toho vždycky pláču.
Jaký je tvůj vztah k opeře?
Ještě před školou jsem chodila do
Kühnova dětského sboru a díky
tomu jsem brzy vystupovala
v operách na profesionálním jevišti. Zpívala jsem třeba v oné slavné
školní scéně Dvořákovy opery
Jakobín, nebo malou lištičku v Janáčkových Příhodách lišky Bystroušky. Zpívala jsem taky ve Smetanově Prodané nevěstě, kterou od
té doby umím celou nazpaměť.
Operu mám zkrátka strašně ráda.
Zvláště tu klasickou.
Jakou máš coby herečka duševní
hygienu?
Když jsem zkoušela Angelu i Florence, byla jsem toho tak plná, že
mě Míra po týdnu prosil, ať „tu
paní“ nechám v divadle. Doma
chtěl svou Barunku. Ale to já neumím. Když zkouším, tak ta postava
je se mnou čtyřiadvacet hodin
denně. Pořád. Pořád!
Ale jak něco takového jde dohromady s všedním životem?
Nejde. Vůbec. Vůbec. Vůbec.
Prostě to nejde. Během zkoušecího období to se mnou je velké
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trápení.

jaký život umí být…

kou minu. Taková je moje volba.

Po premiéře už ale onu postavu
domů netaháš. Nebo ano?

Jak to myslíš?

Jaký má v tomto maratonu,
který radikálně zhoršují události
současných dnů, smysl divadlo?

Po každé repríze je potřeba
„přistát“. Během večera vyletíš
a nemůžeš jen tak zpět do reality.
Ráda si při této příležitosti dám
skleničku vína nebo prosecca.
Zrovna nedávno jsem přišla po
představení domů a skoro ve
dveřích se potkala s Mírou, který
se zrovna vracel z koncertu. Oba
jsme pak „přistávali“ spolu. Byl to
nádherný večer.
Tvůj muž muzikant Miroslav
Barabáš je ti velkou oporou.
Měla jsem štěstí. Lidi se mě často ptají na recept. Ale život je
nejstrašnější v tom, že na nic není
jeden univerzální návod. Všichni
bychom chtěli vědět, co přesně
máme dělat, když se stane tohle,
nebo ono. Ale ne, máme smůlu.
Každý z nás si musí najít svůj
jedinečný způsob, jak se s věcmi
vyrovnávat. Bojuji proti jakémukoli klišé, jakýmkoli konvencím,
ustálenostem. Například nemám
ráda, když mi někdo řekne: nikdy
neříkej nikdy. A proč ne? Když to
tak zrovna v tu chvíli cítím, tak to
řeknu. Za dva měsíce to možná
bude jinak, ale to je jedno, teď to
je takto. Nechci všechno relativizovat. A proto když řeknu: nikdy
se nerozejdeme, myslím to vážně.
A to říkám s plným vědomím toho,

Když se narodíš, nikdo se tě na
nic neptá. Kdyby mi tehdy někdo
dal na výběr a řekl: „Máme pro
vás takovou nabídku. Můžeme
vás poslat do světa na dobu určitou, ale neřekneme vám na jak
dlouho. Může to být den, měsíc,
deset let, dvacet. Život, který od
nás dostanete, bude neuvěřitelně
dobrodružný a zábavný, ale bude
v něm spoustu bolesti a zoufalství.
Chcete to?“ A já bych odpověděla: Ne. – Nechci prožívat trápení,
bolest, nemoci. Život je běh minovým polem. A i když prožíváš
radost, tak furt běžíš. Nemůžeš
zastavit. Pořád tě něco žene
vpřed. A s tebou běží spoustu lidí
a ty sleduješ, jak někdo z nich
najednou šlápne na minu a jak ho
ztrácíš... Kvůli tomu mám strach se
s někým seznamovat, bojím se, že
najednou odejde. Tyto věci nezvládám. I proto vůbec nechápu,
proč se říká „slavit narozeniny“.
Pokud nejsi věřící a nedoufáš
v království boží, tak na konci toho
maratonu není nic. Tak proč mám
slavit, že jsem uběhla dalších deset
let? Proč mám slavit, že jsem blíž
ke konci? Mnozí vám přejí „krásné
narozeniny“. Co je na nich krásného? Tohle odmítám. Žiju radši
v jakémsi bezčasí. Martin Zahálka
o mně jednou řekl, že jsem taková
„stará malá holčička“. Jsem a budu
taková, dokud nešlápnu na něja-

Divadlo je úžasný únik. Dokáže ze
špatného vytvářet něco dobrého,
z ošklivého něco hezké. Umění
potřebujeme. Vždycky jsme ho
potřebovali. Vlastně vůbec nevím,
proč bychom se o tom měli bavit.
Tvorba tady byla, co svět světem
stojí. Proč bychom měli její nezbytnost najednou na začátku 21.
století zpochybňovat?
A kdybychom to vzali konkrétněji: s čím chceš, aby divák odcházel z divadla? Kam ho chceš
dovést?
Nejsem člověk, který by někoho
přesvědčoval o svých názorech,
nebo je někomu vnucoval. Mně
stačí, když divák o tom, co na jevišti říkám alespoň chvíli přemýšlí.
Když pak odejde z divadla a řekne
si „aha, takhle jsem o tom nikdy
neuvažoval“, je to pro mě vítězství.
V Krásné vzpomínce Ondra jako
Cosma přemýšlí o tom, jestli to
třeba všechno není úplně jinak.
A to je přesně ono! Je to jako můj
oblíbený židovský vtip – Jakob říká:
„Tak jsem byl padesát let v poušti
a přišel jsem na to, že život je hluboká studna, jejíhož dna nedohlédneš.“ „Myslíš?“, odpoví Abraham.
„No tak ne, no,“ opáčí Jakob.

KAMENNÁ A LETNÍ SCÉNA

2022

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 bylo slavnostně
otevřeno 2. října 1995 panem Milošem Kopeckým a během skoro již
třicetileté historie získalo 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. V jeho
inscenacích aktuálně hrají například Petr Kostka, František Němec,
Pavel Liška, Jiří Langmajer, Richard

Krajčo, David Švehlík, Ondřej
Brousek, Petr Stach, Vojtěch Dyk,
Martin Písařík nebo dámy Jitka
Smutná, Alena Mihulová, Taťjana

Medvecká, Regina Rázlová, Simona Postlerová, Bára Štěpánová,
Tatiana Dyková, Lucie Štěpánková
a Petra Nesvačilová.

2022

LETNÍ SCÉNA
DIVADLA UNGELT

Letní scéna Divadla Ungelt byla slavnostně otevřena paní Lívií Klausovou 19.
června 2005. Nachází se ve starobylé
malebné části Hradčan pod Loretou na
Novém Světě. V roce 2021 prošel prostor
Letní scény rozsáhlou rekonstrukcí. Kromě
nového sociálního zázemí tak Letní scéna
disponuje i zrenovovaným a zastřešeným
hledištěm. V roce 2022 došlo k dalšímu
zlepšení diváckého zázemí – střecha
hlediště je bez středových sloupů, které
tudíž nebrání ve výhledu.

Pod širým nebem hraje Ungelt nově
od poloviny května až do poloviny září.
Na programu Letní scény je téměř celý
repertoár scény kamenné. Pouze na
zájezdech a na Letní scéně uvádíme
dramatizaci humoristického románu Betty
MacDonaldové Kdokoli může dělat cokoli,
která zde bude mít letos derniéru. V režii
Petera Gábora v ní hrají Tereza Kostková,
Jitka Smutná, Máša Málková, Sarah Haváčová, Jiří Hána a Jaromír Nosek.
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PROGRAM
LETNÍ SCÉNY

Začátky představení ve 20:00 hodin

| KVĚTEN
16. 5.
17. 5.
18. 5.
20. 5.
21. 5.
22. 5.
23. 5.
24. 5.
25. 5.
26. 5.
28. 5.
30. 5.
31. 5.

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

Deštivé dny
Deštivé dny
Housle
Housle
Housle
Deštivé dny
Slepice na zádech
Slepice na zádech
Slepice na zádech
Slepice na zádech
Pan Halpern a pan Johnson
Slepice na zádech
Slepice na zádech

| ČERVEN
1. 6.
2. 6.
3. 6.
4. 6.
5. 6.
6. 6.
7. 6.
8. 6.
9. 6.
10. 6.
11. 6.
12. 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.

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

Slepice na zádech
Slepice na zádech
Cesta k vodopádům
Cesta k vodopádům
Cesta k vodopádům
Skleněný strop
Skleněný strop
Skleněný strop
Skleněný strop
Cesta k vodopádům
Cesta k vodopádům
Staří mistři
Staří mistři
Krásná vzpomínka / ZADÁNO
Slepice na zádech
Slepice na zádech
Skořápka
Přítelkyně
Miss Dietrich lituje
Krásná vzpomínka
Deštivé dny
Deštivé dny
Pstruzi
Pstruzi / ZADÁNO
Pstruzi
Pstruzi
Pstruzi
Deštivé dny
Deštivé dny
Krásná vzpomínka

| ČERVENEC
1. 7.
2. 7.
8. 7.
9. 7.
10. 7.
11. 7.
12. 7.
13. 7.
14. 7.
15. 7.
16. 7.

pá
so
pá
so
ne
po
út
st
čt
pá
so

Dobrou noc, mami
Dobrou noc, mami
Poslední ze žhavých milenců
Poslední ze žhavých milenců
Poslední ze žhavých milenců
Filumena Marturano
Filumena Marturano
Pan Halpern a pan Johnson
Pan Halpern a pan Johnson
Staří mistři
Staří mistři

17. 7.
18. 7.
19. 7.
20. 7.
21. 7.
22. 7.
23. 7.
25. 7.
26. 7.
27. 7.
28. 7.
29. 7.
30. 7.
31. 7.

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

Slepice na zádech
Slepice na zádech
Slepice na zádech
Vejšlap
Vejšlap
Taneční hodiny
Taneční hodiny
Zpívat jako Gigli
Krásná vzpomínka
Trhni si, otče!
Drobečky z perníku
Drobečky z perníku
Drobečky z perníku
Vězeň na Druhé Avenue

| SRPEN
1. 8.
2. 8.
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.
23. 8.
24. 8.
25. 8.

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

26. 8.

pá

27. 8.
28. 8.
29. 8.
30. 8.
31. 8.

so
ne
po
út
st

Vězeň na Druhé Avenue
Krásná vzpomínka
Krásná vzpomínka
Staří mistři
Staří mistři
Pan Halpern a pan Johnson
Pan Halpern a pan Johnson
Vejšlap
Vejšlap
Krásná vzpomínka
Krásná vzpomínka
Dovolená paní Josefy
Dovolená paní Josefy
Dovolená paní Josefy
Slepice na zádech
Slepice na zádech
Slepice na zádech
Slepice na zádech
Přítelkyně
Skořápka
Kdokoli může dělat cokoli
Kdokoli může dělat cokoli
Kdokoli může dělat cokoli
Kdokoli může dělat cokoli
Kdokoli může dělat cokoli /
DERNIÉRA
Zpívat jako Gigli
Miss Dietrich lituje
Vejšlap
Vejšlap / ZADÁNO
Skleněný strop

| ZÁŘÍ
1. 9.
2. 9.
3. 9.
4. 9.
5. 9.
6. 9.
7. 9.
8. 9.
12. 9.
13. 9.

čt
pá
so
ne
po
út
st
čt
po
út

Skleněný strop
Cesta k vodopádům
Cesta k vodopádům
Cesta k vodopádům
Slepice na zádech
Slepice na zádech
Slepice na zádech
Krásná vzpomínka
Deštivé dny
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.

LETNÍ SCÉNA

2022

REPERTOÁR
LETNÍ SCÉNA

Dovolená paní Josefy
Cesta k vodopádům
Hrají: Jiří Langmajer a Anežka Šťastná Autor: Lee Blessing Překlad: Libor Ulovec Režie: Michal Dočekal
Po bolestném rozvodu přišel i o milovanou nevlastní dceru. Dokáže to napravit? Fascinující jevištní
road-movie o hledání cesty k sobě i tomu druhému.
Letní scéna | 3. 6. - 5. 6., 10. 6. - 11. 6., 2. 9. - 4. 9.

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. Úspěšná francouzská komedie o tom, jak umí
být život krásný a zábavný, i když to tak někdy nevypadá.
Letní scéna | 12. 8. - 14. 8.

Deštivé dny
Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík
Autor: Keith Huff Překlad: Pavel Dominik
Režie: Janusz Klimsza
Americké drama je hrou o 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. Partnerem inscenace je Skupina ČEZ.
Letní scéna | 16. 5. - 17. 5., 22. 5., 21. 6. - 22. 6.,
28. 6. - 29. 6., 12. 9. - 13. 9.

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 | 1. 7. - 2. 7.

Drobečky z perníku
Hrají: Simona Stašová (cena Thálie), Andrea
Daňková, Čestmír Gebouský, Helena Karochová,
Ernesto Čekan nebo Filip Cíl a Josef Fečo
Autor: Neil Simon Překlad: Ivo T. Havlů
Režie: Milan Schejbal
Dojemná komedie inspirovaná skutečným příběhem. Produkce Agentura HARLEKÝN.
Letní scéna | 28. 7. - 30. 7.
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Filumena Marturano
Hrají: Simona Stašová, Svatopluk Skopal, Jaro
slava Pokorná nebo Jaroslava Tvrzníková,
Čestmír Gebouský, Katrin Weitzenbauerová, František Skopal, Josef Fečo nebo
Antonio Šoposki, Filip Cíl nebo Robert
Hájek, Libor Hruška nebo Zdeněk Hruška
a Václav Legner
Autor: Eduardo De Filippo
Překlad: Oldřich Kautský Režie: Zdeněk Kaloč
Manželství po italsku s dojetím a komikou. Co
všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala
k oltáři zhýralého boháče a pro své syny zabezpečila rodinu.
Letní scéna | 11. 7. - 12. 7.

Miss Dietrich lituje
Kdokoli může
dělat cokoli
Hrají: Jitka Smutná, Tereza Kostková, Máša Málková, Sarah Haváčová, Jiří Hána a Jaromír Nosek
Autorky: Betty MacDonaldová, Věra Mašková
Překlad: Eva Marxová Režie: Peter Gábor

Hrají: Regina Rázlová a Simona Postlerová
Autorka: 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.
Letní scéna | 19. 6., 28. 8.

Jak si nezoufat, když kolem vás zuří hospodářská krize,
vy nemáte žádnou kvalifikaci, zato povinnost uživit dvě
děti? Dramatizace unikátního humoristického románu
Betty MacDonaldové. Tuto inscenaci hrajeme jen na Letní
scéně a na zájezdech.

Letní scéna | 21. 8., 23. 8. - 26. 8.

Housle

Krásná vzpomínka

Hrají: Milan Hein, Jiří Langmajer a Pavel Liška
Autor: Dan McCormick Překlad: Dana Hábová
Režie: Ladislav Smoček

Hrají: Bára Štěpánová a Ondřej Brousek
Autor: Stephen Temperley
Překlad: Pavel Dominik Režie: Martin Čičvák

Zlodějíčkovské komediální drama o dvou bratřích a jejich rodinném příteli, kde naděje na lepší život odhalí pohnutou rodinnou minulost i sílu
charakterů.
Letní scéna | 18. 5., 20. 5. - 21. 5.

Jaké to je být pianistou nejhorší zpěvačky všech dob?
Bizarní příběh Florence Foster Jenkinsové plný živě hrané
jazzové i operní hudby. Partnerkou inscenace je Dagmar
Köpperová.
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Letní scéna | 14. 6., 20. 6., 30. 6., 26. 7.,
2. 8. - 3. 8., 10. 8. - 11. 8., 8. 9.

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.
Hlavním partnerem inscenace je Skupina ČEZ.
Letní scéna | 28. 5., 13. 7. - 14. 7., 6. 8. - 7. 8.

LETNÍ SCÉNA

Pstruzi
Poslední ze
žhavých milenců
Hrají: Simona Stašová a Petr Nárožný
Autor: Neil Simon Překlad: Ivo T. Havlů
Režie: Zdeněk Kaloč
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. Produkce Agentura HARLEKÝN.
Letní scéna | 8. 7. - 10. 7.

Hrají: P
 avel Liška, Jaromír Dulava a Alena
Mihulová
Autor: Edoardo Erba
Překlad: Marina Feltlová Režie: Jakub Šmíd
Dopis konečně nalezl svého adresáta. Změnil život
automechanikovi, jeho ženě i dělníkovi z místní továrny. Italská komedie o obavách, kterým lze čelit jen
s humorem.

Letní scéna | 23. 6. - 27. 6.

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.
Letní scéna | 17. 6., 20. 8.

Skleněný strop
Hrají: Tatiana Dyková, Jiří Langmajer
a Matěj Převrátil nebo Vladimír Pokorný
Autor: David Hare Překlad: Jan Šotkovský
Režie: Vít Vencl

Přítelkyně
Hrají: Alena Mihulová a Jitka Smutná
Autorka: Jen Silverman Překlad: Pavel Dominik
Režie: Tereza Karpianus
Dojemná komedie současné americké dramatičky,
v níž se usedlá domácnost kdesi v zapadákově otřese
v základech.

Letní scéna | 18. 6., 19. 8.

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.
Letní scéna | 6. 6. - 9. 6., 31. 8. - 1. 9.

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.
Letní scéna | 23. 5. - 26. 5., 30. 5. - 2. 6.,
15. 6. - 16. 6., 17. 7. - 19. 7., 15. 8. - 18. 8., 5. 9. - 7. 9.
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Staří mistři
Hrají: František Němec a Milan Hein
Autor: Ger Thijs Překlad: Lucie Weichbrodt
Režie: Milan Schejbal
Dva bratři. Oba herci. Jeden slavný a úspěšný –
František Němec, druhý celý život v jeho stínu –
Milan Hein. Nizozemská tragikomedie z divadelního zákulisí.
Letní scéna | 12. 6. - 13. 6., 15. 7. - 16. 7.,
4. 8. - 5. 8.

Trhni si, otče!
Hrají: Bára Štěpánová, Petr Stach a Vincent
Navrátil
Autor: Peter Quilter Překlad: Pavel Dominik
Režie: Pavel Ondruch
Bláznivá komedie, kterou světoznámý dramatik
napsal přímo pro Divadlo Ungelt!
Letní scéna | 27. 7.

Hrají: M
 iroslav Táborský a Petra Nesvačilová
Autor: Mark St. Germain Překlad: Pavel Dominik
Režie: Pavel Ondruch
Romantická komedie o sblížení dvou samotářů,
jejichž silná vůle možná překoná i nepřekonatelné.
Letní scéna | 22. 7. - 23. 7.
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Hrají: Simona Stašová, Kamil Halbich, Vasil
Fridrich, Helena Karochová, Veronika Jeníková
a Jelena Juklová nebo Magda Weigertová
Autor: Neil Simon Překlad: Ivo T. Havlů
Režie: Vladimír Strnisko
Slavná americká komedie o tom, jaké to je, když
se vám vše vymkne z rukou. Produkce Agentura
HARLEKÝN.
Letní scéna | 31. 7., 1. 8.

Vejšlap
Taneční hodiny

Vězeň na Druhé Avenue

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.
Letní scéna | 20. 7. - 21. 7., 8. 8. - 9. 8.,
29. 8. - 30. 8.

Zpívat jako Gigli
Hrají: Radek Holub, Jiří Hána a Monika Zoubková
Autor: Tom Murphy Překlad: Julek Neumann
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.
Letní scéna | 25. 7., 27. 8.

ROZHOVOR
ROZHOVOR S ČLENEM KLUBU PŘÁTEL DIVADLA
UNGELT PRIMÁŘEM KARDIOLOGICKÉHO
ODDĚLENÍ NEMOCNICE NA HOMOLCE

PROF. MUDR.

PETREM
NEUŽILEM, CSC., FESC
Petr Neužil během covidové pandemie věnoval do dražby
na záchranu Ungeltu památeční srdeční implantáty.

Kdo nebo co vás přivedlo do Divadla Ungelt?
Divadlo Ungelt jsem samozřejmě znal již velmi
dlouho a byl jsem zde několikrát jako řadový divák. Od mých studentských let mě totiž
uchvacovala více komorní divadla, kde je kontakt diváka s herci téměř hmatatelný. A jedno
z takových divadel je právě Ungelt.
Nicméně podstatně bližší vztah jsem k Ungeltu
získal díky Martě Kubišové a Milanu Heinovi.
Oba mně stejnou měrou umožnili nahlédnout
do zákulisí a jemných přediv této scény. V klubu divadla jsme vedli velmi zanícené debaty,
až mi jednou Milan nabídl, zda bych divadlu
nevěnoval svou židli (tedy charakteristický atribut příslušnosti k divadlu, něco jako je Sdružení
rodičů a přátel školy – tedy v tomto případě
Divadla Ungelt). Milan mě také několikrát
pozval do svého rozhlasového pořadu, kde
jsem měl opakovaně tu čest vystupovat spolu
s Hanou Maciuchovou. Pamatuji si, jak jsme
již během jedné z prvních otázek Milanovi
„utekli“ a začali jsme posluchačům vysvětlovat
principy sekání trávy traktůrkem. Totiž paní
Hana měla úplně stejný stroj, což jsme zjistili
právě díky Ungeltu. Druhý rozhovor jsme pak
vedli během dražby ve prospěch divadla, což
bylo v době té nejdrsnější covidové první vlny.
A abych pravdu řekl, díky Ungeltu mám také
řadu nových známých a kamarádů.
Jaké inscenace vám nejvíce utkvěly v paměti?
Poslední recitál Marty Kubišové – to bylo vlastně první představení Ungeltu, na které jsme
měli možnost pozvat sestřičky a lékaře z na-

Petr Neužil s Reginou Rázlovou.

šeho kardiologického oddělení Na Homolce,
což bylo v prosinci 2015. Hned další rok jsem
byl přímo uchvácen na Letní scéně muzikálem
Touha jménem Einodis, kde podal kromě obou
dam – Marty Kubišové a Anety Langerové –
vynikající výkon i můj kamarád Igor Orozovič.
Tento muzikál měl skutečně náboj a Letní scéna
ho ještě umocnila! Nemohu nezmínit ani hru
4000 dnů s Hanou Maciuchovou, Ondřejem
Novákem a Petrem Stachem. Ta hra i její podání bylo tak přesvědčivé, že jsem naprosto přirozeně vnímal ten složitý souboj matky a přítele
jejího syna. Dále jsou to hry Skořápka (vynikající Alena Mihulová a Petra Nesvačilová) a Jak
zabít komika s vynikajícím Markem Danielem.
Myslím, že dramaturgie Divadla Ungelt, která
se zaměřuje na hry, jak já říkám, s určitým
nádechem „hořkých komediálních dramat“,
je v poslední době zcela nepopiratelná. Mám
vždy lehké chvění na hrudi, pokud mohu být
na premiéře, jak se ta konkrétní hra chytne,
a zajímavé je, že se prakticky vždycky všechny
chytly! K tomu mohu Divadlu Ungelt jedině
pogratulovat!
Jakou inscenaci z našeho současného repertoáru byste doporučil divákům?
Díky té skvělé příležitosti být velmi častým
hostem premiér Ungeltu, mohu skutečně velmi
upřímně vyjádřit obdiv hned k několika titulům.
Naposledy jsem navštívil premiéru inscenace
Krásná vzpomínka, která je inspirovaná skutečným příběhem Florence Foster Jenkinsové.
Ten příběh jsem znal díky filmovému zpraco-

Petr Neužil s Igorem Orozovičem.

vání s Meryl Streep, v případě inscenace jde
o stejný příběh, nicméně viděný očima jejího
dvorního pianisty Cosmy. Oba protagonisté
zde excelují – v roli Florence fantastický výkon
podala Bára Štěpánová a pianistu skutečně
„vykouzlil“ Ondřej Brousek. Tak to mě fakt
vzalo!! Pokud bych mohl doporučit dál, tak
rozhodně recitál Soni Červené Zpívá a vypráví
Soňa Červená, kde se minulost a přítomnost
naprosto idylicky prolínají, nebo inscenaci Miss
Dietrich lituje s vynikající Reginou Rázlovou jako
Marlene Dietrich „v rozkladu“ – fantastický kus
zahraný z jediné postele! Ale těch her je samozřejmě daleko víc, které by měli diváci vidět.
Navštěvujete také Letní scénu Ungeltu?
Co na ní oceňujete?
Letní scéna Divadla Ungelt na Novém Světě?
Tam na vás dýchne skvělá atmosféra autentičnosti! Mám k tomu místu osobní vztah. Jako
pubescent jsem nedaleko odtud pobýval v internátě Na Brusnici (teď je v té budově detašované pracoviště Ministerstva kultury ČR). Bylo
to v druhé polovině sedmdesátých let, tedy
v době, kdy moji rodiče byli na dlouhodobém
pobytu v zahraničí a já nesměl být s nimi, snad
abychom neemigrovali. Prakticky každý páteční večer jsme se procházeli po Novém Světě
a nakukovali do vinárny „U Zlaté hrušky.“ Proto
mám k tomuto místu, kde je v současné době
Letní scéna Ungeltu, osobní vztah. Takže, když
mám to štěstí a mohu tam být na představení,
jsem okouzlen nejenom přírodním prostorem
a historickými kulisami, ale zároveň i svými
vzpomínkami na lehce divoké dospívání. Každému bych skutečně doporučil, aby si Letní
scénu alespoň jedenkrát zkusil, když je krásný
vlahý večer a Praha je v zajetí jarních nebo
letních měsíců! A když na vás jde i přesto lehké
mrazení, tedy nejenom kvůli chladu, ale i jako
následek kulturního prožitku, určitě tu najdete
i teplou podložku pod sedací partie!
Petr Neužil je členem KLUBU PŘÁTEL DIVADLA
UNGELT. Členy našeho Klubu se můžete stát
i Vy! Všechny informace, včetně výčtu všech
výhod spojených s členstvím, najdete na adrese http://klub.divadloungelt.cz.
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První dáma Divadla Ungelt Alena
Vránová v posledních letech rozhovory vůbec nedává. Pro Týdeník
Rozhlas udělala výjimku a rozpovídala se mimo jiné o své velké
éře v Ungeltu, v němž nazkoušela
sedm nezapomenutelných rolí –
včetně role Gertrudy v Bouřlivém
jaru, za kterou získala Cenu Thálie. Rozhovor je dostupný na webu
Českého rozhlasu.

Speciální „pěvecký“ díl Rozprav
Milana Heina se natáčel na Letní
scéně pod názvem Ungelt zpívá.
Naši herci v něm zpívali své oblíbené písně – na Novém Světě
a pak na vlnách Českého rozhlasu jste mohli poslouchat pěvecké
umění např. Igora Orozoviče, Táni
Dykové, Jitky Smutné, Báry Štěpánové, Martina Písaříka či Petra
Stacha. Všechny díly Rozprav si
můžete kdykoli poslechnout online na webu Českého rozhlasu.

Inscenace Divadla Ungelt zkoušíme
od počátků s vědomím, že se budou hrát na scénách nejrůznějších
tvarů a velikostí. Ovšem to, že Martin Písařík, Petr Stach a Jan Holík
zvládnou přenést konverzační hru
Vejšlap do cirkusového šapitó, nás
ještě donedávna ani nenapadlo…

Divadlo Ungelt hrdě podporovalo
a nadále podporovat bude festival
LGBTQ hrdosti Prague Pride.
Filmovou poctu Haně Maciuchové – záznam inscenace 4000
dnů – jsme loni na Letní scéně promítli celkem třikrát. O film, který sestříhal Daniel Hnát, byl však takový
zájem, že jsme ho několikrát uvedli
i na kamenné scéně. Na Hanu Maciuchovou stále vzpomínáme…

Milan Hein 13. srpna 2021 oslavil na Letní scéně po představení
Houslí pětasedmdesáté narozeniny. Česká televize při té příležitosti
odvysílala archivní pořady Dnes
uvádí Milan Hein a Úsměvy Milana Heina.
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Na Letní scéně měla svou premiéru mladá herečka Sarah Haváčová, která v inscenaci Kdokoli
může dělat cokoli převzala roli
po novopečené mamince Evě Josefíkové. Sarah role Dede výborně seděla, což můžete posoudit
během posledních plánovaných
repríz. 26. srpna bude mít tato
úspěšná komedie na základě humoristického románu Betty MacDonaldové derniéru!

Inscenaci Dobrou noc, mami jsme
zkoušeli nejdéle v historii Ungeltu
– covidová pandemie neumožnila uskutečnit původně plánovanou
premiéru a režisér Vít Vencl spolu s Taťjanou Medveckou a Lucií
Štěpánkovou nechtěli na zbytečně dlouho přerušit proces tvorby.
V geniálním textu Marshy Norman
bylo naštěstí stále co hledat…

Do nové sezóny 2021/2022 jsme
vstoupili s klíčovým dílem irského
moderního divadla Zpívat jako Gigli.
Tým byl složen z umělců, kteří Ungelt
dobře znali. Po Expresu na západ se
k nám vrátil Radek Holub, po Kdokoli může dělat cokoli prkna kamenné
scény poznal Jiří Hána a režisér Marek Němec u nás před lety nazkoušel Život podle Jonesových. Jen pro
herečku Moniku Zoubkovou to byla
v Ungeltu premiéra!

Hvězdu tří našich inscenací –
Dovolené paní Josefy, Přítelkyň
a Kdokoli může dělat cokoli – Jitku Smutnou pozvala moderátorka
Blanka Kubíková do pořadu Televize Seznam Moje místa. Natáčelo se
i u nás v divadle. Celý díl (včetně
dalších bonusových materiálů) je
volně dostupný na internetu.

V sobotu 2. října 2021 oslavilo Divadlo Ungelt své 26. narozeniny! Přímo v divadle proběhl menší večírek
spojený s tradičním rituálem předávání židlí. Nové židle nám věnovali
diplomat Petr Kolář, lékař Martin
Novotný, zástupci Divadla HOGO
FOGO a hlavní partneři Ungeltu
Zuzana a Martin Molnárovi.

ZPRÁVY ZE ZÁKULISÍ

Na českou premiéru hry Zpívat
jako Gigli, která mimo jiné řeší, jak
v ateistickém světě neztratit vztah
s vlastní duší, dorazil i vážený host
Tomáš Halík, který se na dvoru
před divadlem zapovídal s šéfredaktorem Seznam Zpráv Jiřím Kubíkem.

Po představení Trhni si, otče! 30.
října 2021 proběhlo v našem klubu
posezení s herci. Petr Stach nám
přečetl ukázku ze své oblíbené
knihy o Jizerských horách a Bára
Štěpánová zazpívala své oblíbené
písně.

Při příležitosti posezení s herci po
představení Trhni si, otče! věnoval
Petr Stach do improvizované soutěže jednu ze svých maleb. Přiznal
se u toho, že covidovou pandemii
strávil se štětcem v ruce.

Na podzim 2021 se do divadla konečně začaly vracet i školy. Navázat jsme tak mohli na tradici dramaturgických úvodů. Nejžádanější
„školní“ inscenací je tragikomedie
o všech možných závislostech Trhni si, otče!, v níž rebelujícího pubescenta hraje Vincent Navrátil.
O této inscenaci dramaturg Pavel
Ondruch před desítkami studentů
vyprávěl už mnohokrát.

Inscenace Krásná vzpomínka se
zapsala do dějin Ungeltu jako
kostýmově nejnáročnější – naše
úžasné garderobky se v zákulisí
během představení nezastaví. Na
Báru Štěpánovou musí v rychlosti navléknout nespočet různých
kostýmů. A aby toho nebylo málo
– ještě před začátkem na jevišti
vytváří portrét Báry Štěpánové, potažmo Florence Foster Jenkinsové,
jen z lepící pásky!

Jak určitě víte, Ungelt není jen kamenná a Letní scéna – bez milovaných zájezdů bychom vůbec nebyli.
Vždycky nám udělá radost, když cítíme, že nechceme jezdit na výlety
jenom my, ale chcete to hlavně vy!
Přijetí Slepice na zádech v Hradci
Králové v nás doteď doznívá!

Letní scéna na hradčanském Novém Světě nemá číslo popisné,
diváci nás ale snadno najdou díky
krásným dřevěným vratům, kterým
vládne nápis „Letní scéna Divadla
Ungelt“. Cedule přitahuje nejen
diváky, ale také sluneční paprsky. Diváky má ráda, ale paprsky
ne – kvůli nim bledne. Takže jsme
ji loni vyrobili znovu. A je ještě větší
a hezčí než byla!

Inscenaci Kdokoli může dělat cokoli
hrajeme jen na Letní scéně a na
zájezdech. Proto jsme ji poprvé po
půl roce zahráli až letos v lednu
v Trutnově. Představení samozřejmě předcházela „oprašovačka“.

Diváci našeho partnerského divadla v Drážkově – Divadla Hogo
Fogo – jsou jedni z prvních, kteří
mohou inscenace Ungeltu vidět
mimo Prahu. Zásluhu na tom má
jeho úžasná umělecká ředitelka
Gabriela Falcová, která stejnou
měrou pečuje o své diváky jako
o naše herce.

Cesty na zájezdy a ze zájezdů
skýtají mnoho materiálu k napínavým historkám. Naštěstí i z těch
nejblbějších zážitků je možné vytěžit něco zábavného. Nechte si
někdy třeba povyprávět, jak Martin
Písařík, Petr Stach a Jan Holík uvízli v porouchaném autě na dálnici
a snažili se stopnout dodávku našich techniků (podařilo se).

Sociální sítě našich herců jsou samostatnou kapitolou. Jejich nekorunovaným králem je však Richard
Krajčo, kterého na zájezdě s Deštivými dny inspiroval nápis na toaletách ve znění: „NEODNÁŠEJTE
TOALETNÍ PAPÍR“.

25. ledna 2022 hostovala Jitka
Molavcová v Divadle Ungelt se
svým jedinečným komorním recitálem Láska to (ne)jsou jen písmena.
Propojila v něm šanson s osobitým
humorem a poezií tak sugestivně,
že plné hlediště ji nechtělo pustit
z jeviště a ona tak musela opakovaně přidávat.

17

ZPRÁVY Z UNGELTU

S naším dvorním fotografem Janem Malířem jsme změnili koncept
plakátů. Rozhodli jsme se je fotit
mimo Ungelt za denního světla!
Poprvé jsme si to vyzkoušeli s plakátem Cesty k vodopádům, pro
nějž nám půjčila prodejna AUTO
OUTLET v Klecanech dechberoucí
americké auto.

Z plakátu k Cestě k vodopádům
jsme byli nadšeni, takže jsme tým
Pstruhů vyvezli na obdobný výlet.
Berounku jsme poprosili, ať se tváří
jako italská řeka Aniene a ona poslechla. Jen ten větrný únor trval
na tom, že si na léto hrát nechce.

Letošní sezóna byla a stále je nabitá mnoha novinkami, což má řadu
provozních důsledků. Třeba tzv.
„dvoják“. A tak zatímco jsme finišovali zkoušení Cesty k vodopádům,
rozezkoušeli jsme Pstruhy. Naštěstí
nám Divadlo Kolowrat velkoryse
pomohlo a umožnilo nám čtené
zkoušky Pstruhů absolvovat v překrásném a nedalekém Kolowratském paláci.
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Cesta k vodopádům je technicky
nejobtížnější inscenace, jaká kdy
v Ungeltu vznikla. Zvláště když si
uvědomíte, že v kabině je jen jeden technik, který musí obsluhovat
zvuk, projekci i světla. Věřte proto,
že na premiéře bylo co slavit…!

Výtvarnice Lenka Odvárková zakreslila návrh své scény pro Pstruhy
do bokorysu a půdorysu Ungeltu
hlavně proto, aby technici mohli
připravovat náznak pro prostorové
zkoušky. Kulisy se totiž teprve vyrábějí. Uhodnete, co to asi bude?

Velká část Pstruhů se odehrává
u řeky během rybaření. A co hůř:
párkrát dokonce ryby zaberou!
Technický problém, jak v Ungeltu
prohnout rybářský prut, řešili skoro denně režisér Jakub Šmíd, Pavel
Liška a skutečný vášnivý rybář Jaromír Dulava.

Krásné fotky Jana Malíře z inscenace Cesta k vodopádům můžete
vidět třeba na našich webových
stránkách. Ovšem než se vyřešila
konečná podoba světelného volantu, musela nám stačit „zástupná rekvizita“. Naštěstí měl režisér
doma po ruce létací disk…

V divadle se snažíme bojovat proti
jakémukoli klišé. Nechceme proto podléhat tomu, jak si většina
lidí představuje italskou komedii.
Pravda je ovšem taková, že Edoardo Erba i v českém překladu Pstruhů svádí k temperamentním velkým gestům, tedy aspoň na první
prostorové zkoušce.

13. března 2022 jsme na zájezdě
v Třebíči odehráli jubilejní 100. reprízu Miss Dietrich lituje s Reginou
Rázlovou a Simonou Postlerovou.
Tato inscenace zraje jako víno a jsme
si jistí, že ještě dlouho zrát bude!

Moc dobře víme, že samochvála
smrdí. Jen si nejsme jistí, jestli se za
samochválu počítá i to, když jemně
upozorníme na to, jak nás někdo
chválí. Asi ano… Takže se raději
omezíme jen na zmínku, že jsme
v uplynulém roce měli velké štěstí
na podnětné a pochvalné kritiky.
Jen si zkuste „vygůglit“, co se napsalo o Dobrou noc, mami, Vejšlapu,
Slepici na zádech, Zpívat jako Gigli
nebo o Krásné vzpomínce! Anebo
nahlédněte do nejnovějšího čísla
časopisu Svět a divadlo, kde o nás
vyšla obsáhlá studie s názvem „Pomalé dynamity bourají mikrosvěty“.

Herec Vincent Navrátil je čím dál
tím víc žádanější a vytíženější. Rozhodl se proto přenechat svou malou roli ve Skleněném stropu mladšímu kolegovi Matěji Převrátilovi.
Ano, Navrátila skutečně vystřídá
Převrátil. Matěj teprve studuje na
DAMU a vy ho v roli Edwarda po
boku Táni Dykové spatříte poprvé
24. dubna 2022. O Vincenta ale
v Ungeltu nepřijdete – Trhni si,
otče! máme stále na repertoáru!

Všichni v Divadle Ungelt jsme šokovaní z válečného šílenství, které
rozpoutalo Rusko a Vladimír Putin.
Pevně stojíme za Ukrajinou a rozhodli jsme se proto podpořit ji alespoň finančně. Na Ukrajinu jsme
odeslali výtěžek z první vyprodané
reprízy Cesty k vodopádům, a to
včetně honorářů Jiřího Langmajera
a Anežky Šťastné, kteří se pro tyto
účely vzdali svých honorářů.

PŘIPRAVUJEME

Stewart Pringle

STŮL PRO DVA
Hrají: Alena Mihulová a Dalibor Gondík Režie: Pavel Ondruch
Alena Mihulová s režisérem Pavlem Ondruchem.

Víte, co je to „boomer“? Tento
pojem v posledních letech rychle
přešel do naší řeči a popisuje úzkoprsého staršího člověka, který
se jen těžko srovnává se současným děním, nastupující generací a moderními technologiemi.
A teď si představte, že takový člověk potká temperamentní ženu,
která učí zumbu, raduje se ze všeho nového a o stáří nechce slyšet ani slovo. Z takového setkání
může být buď jedna velká kolize,
anebo jedna skvělá divadelní komedie. Napsal ji dramaturg londýnského National Theatre Stewart Pringle v roce 2017 a hned
za ni získal nejprestižnější ocenění

pro začínající dramatiky ve Velké
Británii Papatango New Writing
Prize. A není divu: málokterý text
tak něžným způsobem zachycuje milostné vzplanutí ve zralém
věku. Denise a Harry jsou sice ze
stejného městečka, kde by se tak
trochu měl znát každý s každým,
ale přesto o sebe dosud prakticky
nezavadili. Jsou totiž z úplně jiné
sociální bubliny, která je – aniž
by si toho všimli – izolovala. Svět
zjednodušený na „my“ a „ti druzí“, který i ze souseda dělá mimozemšťana, Pringle chytře nabourává pomocí krátkých zdánlivě
obyčejných scén z komunitního
centra. Každý týden tam zasedá-

ní „městského zlepšovacího výboru“, kterému předsedá Harry,
střídá lekce zumby pod vedením
Denise. Bohužel servis komunitního centra není nejlepší, a tak
stůl i židle musí složit a uklidit
právě Harry a Denise… Řešení
skládacího hlavolamu přechází
v namlouvací tanec a jejich sociální bublina pomaličku praská…
Stůl pro dva je potvrzením toho,
že nejsilnější milostné příběhy
jsou ty nejobyčejnější. Dějí se ve
všedních dnech ve všedním světě – všední ale rozhodně nejsou.
Pro něco takového je jako stvořená herečka Alena Mihulová, což
opakovaně prokázala v úspěšné

Duncan Macmillan

Skořápce (která se blíží k dvousté
repríze) nebo také v novějších
Přítelkyních (premiéru měly ani
ne rok před vypuknutím světové
pandemie a přesto už překročily
padesátou reprízu). Stůl pro dva
ji ale ukáže úplně jinak – už jen
proto, že jejím hereckým parťákem bude muž! Poprvé na jeviště
Ungeltu vstoupí Dalibor Gondík,
který již mnohokrát na divadle
prokázal – a zvláště pak během
své uhrančivé éry v Městských
divadlech pražských – že je pro
tragikomický žánr jako stvořený.
Česká premiéra v prosinci 2022.

Richard Krajčo s Karin
Krajčo Babinskou.

VŠECHNY BÁJEČNÝ VĚCI
Hraje: Richard Krajčo
Režie: Karin Krajčo Babinská

Když zabrousíte do počátků Divadla Ungelt, narazíte na dvě inscenace jen s jedním aktérem. V roce
1997 hrála Jitka Asterová ve hře
Jean a já a v roce 1999 Ondřej
Vetchý u nás nazkoušel životopisný monolog Vincent. Od té doby
na jevišti Ungeltu vždy partneřili
minimálně dva herci. Monodramatům jsme se vyhýbali a čekali, jestli někdy nedozraje doba
k tomu, abychom udělali výjimku.
O tom, že dozrála nás přesvědčil
herec a muzikant Richard Krajčo
a režisérka a spisovatelka Karin
Krajčo Babinská. Titul, který by
důstojně navázal na Deštivé dny,
jsme pro ně hledali dlouho. A už
se zdálo, že máme vyhráno, ale

paralyzovala nás covidová pandemie, která – zdá se – proměnila,
jak to, na co diváci chtějí chodit,
tak to, co herci chtějí hrát. Táňa
Dyková tehdy jako první přišla
s tím, že by v této době chtěla
místo dramatu komedii – nabídli jsme jí Slepici na zádech a na
beznadějně vyprodaných reprízách se ukázalo, že to byla trefa.
Se stejným přáním za námi přišli
manželé Krajčovi. I oni chtěli oslavit konec pandemie, když ne humorem, tak alespoň optimismem.
Monodrama Všechny báječný věci
má k bujarému smíchu daleko,
v optimismu ale vyniká. Vypravěč nám sugestivně sděluje, jak se
snažil přesvědčit svou depresivní

matku, aby opakovaně nepáchala sebevraždu. Rozhodl se jí proto
napsat seznam všech báječných
věcí, které ho – a tedy i nás – na
tomto světě obklopují. Seznam
toho, pro co stojí za to žít, se
rozrůstá i díky divákům, s jejichž
aktivní přítomností slavný britský
dramatik Duncan Macmillan počítá. Ti nejochotnější se dokonce
mohou stát aktéry a „zahrát“ si
třeba veterináře, profesorku či
paní Klepetkovou… Text, který
Macmillan stvořil spolu s britským
komikem a hercem Jonny Donahoem, umožňuje kromě přímé
komunikace s diváky i improvizaci
a autorský herecký vklad. I proto
okamžitě po premiéře na divadel-

ním festivalu v Edinburghu dobyl
svět. Původní inscenaci s Donahoem natočila HBO a text následně zinscenovalo mnoho divadel,
včetně těch českých. Avšak z logiky textu každá inscenace byla
a vždycky bude absolutně jiná. To,
co se daný večer odehraje záleží jak na osobnosti herce, tak na
divácích. Nemusíte pochybovat
o tom, že to, co předvede Richard
Krajčo jste ještě nikdy neviděli...

Premiéra v lednu 2023.

A jedno překvapení…

PŘIPRAVUJEME NOVOU INSCENACI
S DAVIDEM ŠVEHLÍKEM
Během posledních několika
měsíců jsme se snažili získat práva
k jedné z nejzásadnějších komorních her dvacátého století. Vybrali
jsme ji pro Davida Švehlíka, který
roli přijal hned, co vyslechl název
této slavné americké aktovky…

Svolení k provozování se nám
sice získat podařilo, ale dokud
nebudou vyřízeny všechny náležitosti, nemůžeme vám s ohledem
na přání dědiců práv vůbec nic
prozradit. Snad jen kromě toho,
že v říjnu 2022 pro vás chystáme

premiéru klasického textu, který jsme nechali nově přeložit tím
nejpovolanějším – Pavlem Dominikem…
Premiéra v říjnu 2022.
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KNIHA

Kniha Milana Heina

MOJE ČTVRTSTOLETÍ
S DIVADLEM UNGELT
Milan Hein v knize vydané při příležitosti 25. výročí Divadla Ungelt s úctou
a obdivem vzpomíná na všechny, kteří
mu pomáhali na jeho divadelní cestě.
Zvláštní pozornost pochopitelně věnuje hercům – a to proto, že herec byl
vždy alfou a omegou poetiky Ungeltu.

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.

Cena knihy pro naše diváky je při koupi na pokladně
kamenné nebo Letní scény 299 Kč. Knihu lze objednat
i na našich webových stránkách.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA DIVADLA UNGELT
Dárkové
poukázky

Chcete svým blízkým darovat zážitek z divadelního představení? Nevíte, jaké představení by se jim líbilo nebo si nejste jisti, kdy
mají čas? Ideálním řešením jsou dárkové poukázky, které mají nově platnost dva roky. Využít je můžete na všechna představení a zboží, které v době platnosti poukázky nabízíme na pokladnách a webu Divadla Ungelt. Poukázku lze uplatnit nejen na
nákup na naší pokladně, ale i při nákupu vstupenek online.

Slevové balíčky
a Last minute
nabídky

Jeden slevový balíček obsahuje vstupenky na dvě a více inscenací. Data představení si můžete libovolně zvolit dle nabídky.
Dohromady za vstupenky zaplatíte o 20 % méně, než kdybyste si je koupili samostatně. Vybírat můžete z již konkrétně sestavených balíčků, nebo si můžete sestavit balíček vlastní.

Zadaná
představení

Last minute nabídky jsou vždy na vybraný termín a představení. Jednorázová sleva na vstupném je 40 % – platí při zakoupení
minimálně dvou vstupenek na daný termín.
Chcete-li poděkovat svým zaměstnancům, klientům či přátelům, chcete-li využít překrásný sklepní prostor z 11. století nejen
k divadelnímu zážitku, ale také k následnému večírku, team-buildingu či party, tak je Divadlo Ungelt ideální volbou.
Zadané představení je dle vašeho výběru – termín i titul. Prostor divadla přizpůsobíme vašim požadavkům. Sál s kapacitou
necelé stovky míst i originální foyer včetně divadelního baru vám zaručí osobní přátelskou atmosféru. Náš divadelní bar je
vám samozřejmě plně k dispozici včetně obsluhy. Na vyžádání je také možné uspořádat raut.
V letních měsících je možné k zadanému večeru využít i naši Letní scénu na hradčanském Novém Světě. Její kapacita je 300 míst.

Zvýhodněná
nabídka
pro školy
Předplatné

• 5 0 % sleva při objednávce nad 30 studentských míst, nebo 20 % sleva
při objednávce od 20 do 29 studentských míst
• k objednávce 2 vstupenky navíc zdarma pro pedagogický doprovod
• k e každé vstupence program zdarma
• v případě zájmu ke každé inscenaci rádi zajistíme odborný dramaturgický úvod
Nabízíme dvě předplatitelské skupiny UN-48 a UN-49 na období září 2022 – prosinec 2022.
Předplatné má formu předplatitelské legitimace, která slouží místo vstupenky na sérii představení předplatitelského cyklu.

Výhody
předplatného

•
•
•
•

o
 dpadá nutnost jednotlivého rezervování a opakovaného vyzvedávání vstupenek v pokladně divadla
legitimace je přenosná, můžete ji někomu zapůjčit či věnovat jako dárek
p
 ředplatné mohou dobře využít i pracovní kolektivy
c elková cena předplatného je přibližně o 20 % nižší než obvyklá cena jednotlivých vstupenek

V případě zájmu či jakýchkoli dotazů kontaktujte naše obchodní oddělení: Kateřina Šimková, tel.: 731 489 506, e-mail: k.simkova@divadloungelt.cz.
Více informací naleznete na našem webu www.divadloungelt.cz
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