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KOMORNÍ DIVADLO
V SRDCI PRAHY,
KDE MÁTE NEJLEPŠÍ
ČESKÉ HERCE NA
DOSAH RUKY!



Milí současní i budoucí příznivci
Divadla Ungelt, dobrý den!

Mé jméno je Kateřina Šimková a pracuji na obchodním oddělení Divadla Ungelt.
Na naší komorní scéně pro necelou stovku diváků se zaměřujeme na hry jen pro
dvě až čtyři postavy a nabízíme tak výjimečné příležitosti výjimečným hercům
(čtyřikrát získali nejprestižnější české divadelní ocenění Cenu Thálie).
Už od roku 1995, kdy divadlo slavnostně otevřel pan Miloš Kopecký, se snažíme
inscenovat dramaturgicky zajímavé dramatické texty (mnohdy se jedná o české
premiéry) v prvotřídním provedení a obsazení. Rádi bychom se touto cestou ještě
více otevřeli mladému publiku, neboť věříme, že náš repertoár stojí za to.

Nabízíme Vám proto:
•

50% slevu při objednávce nad 30 studentských míst, nebo 20% slevu
při objednávce od 20 do 29 studentských míst

•

k objednávce 2 vstupenky navíc zdarma pro pedagogický doprovod

•

ke každé vstupence program zdarma

•

v případě zájmu ke každé inscenaci odborný dramaturgický úvod

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte mě prosím, ráda
zodpovím jakékoli další dotazy či zajistím vstupenky.
Děkujeme za Váš čas a v hledišti našeho divadla se těšíme na viděnou!

Kateřina Šimková
obchodní oddělení Divadla Ungelt
tel. 731 489 506
k.simkova@divadloungelt.cz
www.divadloungelt.cz
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REPERTOÁROVÁ NABÍDKA
Ke každé z uvedených inscenací nabízíme dramaturgický úvod (cca 30 minut).
První část se zaměří na výklad o dramatikovi, hře a konkrétních tvůrcích a druhá
diskuzní část pojmenuje hlavní tematické celky inscenace (viz níže: Klíčové tematické okruhy).
Seminář, který pro Vás na vyžádání připravíme, povede umělecký šéf a dramaturg Pavel Ondruch.

TRHNI SI, OTČE!

Peter Quilter

bláznivá komedie o závislostech

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! Hrají Bára Štěpánová, Petr Stach a Vincent Navrátil.
Režie Pavel Ondruch.
Zoufalý otec zorganizuje fiktivní pohřeb svého dospívajícího syna Jasona, který čím
dál tím víc propadá drogám.
Doufá totiž, že Jasona touto
bizarní konfrontací se smrtelností zachrání. Z pokoje ve
svém domě vytvoří smuteční
síň, pořídí urnu, zavolá si na
pomoc svou bláznivou sestru
Angelu a čeká, až se Jason
vrátí z party domů. Konver-

zační komediální hra přísně dodržuje jednotu místa, času a děje
a s velkým nadhledem rozpracovává téma všech podob závislostí. Ukáže se totiž, že problémy má nejen Jason, ale také Angela
závislá na antidepresivech, a dokonce i samotný otec závislý na
alkoholu… Bláznivý pohřeb plný slovního sebeironického humoru a jiskřivých dialogů tak ústí k závěrečné katarzi.
Klíčové tematické okruhy: generační rozpory, drogy, extáze,
závislost, rodiče, vztahy v rodině, dospívání, puberta, alkohol,
antidepresiva.

TANEČNÍ HODINY
Mark St. Germain
romantická komedie

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. Hrají Miroslav Táborský a Petra Nesvačilová. Režie
Pavel Ondruch.
Profesor environmentálních
věd s Aspergerovým syndromem Ever Montgomery
má v sobotu převzít prestižní vědecké ocenění. Jenže
s tímto slavnostním večerem
je spojen i povinný společenský tanec. Ever nejen že
nikdy netančil, ale nesnáší
jakékoli doteky. Zazvoní proto na svou sousedku broadwayskou tanečnici Sengu
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a požádá ji o hodinu tance. Senga sice měla nedávno vážnou
nehodu, nosí ortézu a není vůbec jisté, jestli kdy bude pokračovat
ve své taneční kariéře, dle Evera je ale pro výuku ideální, neboť
„porodní asistentka přece děti také nerodí“. Dvě naprosto odlišné
osobnosti, které by se nikdy za normálních okolností nesetkaly,
jsou nuceny nalézt společnou řeč. Díky tomuto vzájemnému humornému sžívání a přibližování oba překonávají své celoživotní
frustrace a nachází cestu, jak šťastně žít.
Klíčové tematické okruhy: autismus, Aspergerův syndrom, moderní tanec, muzikál, ekologie, kariéra, život ve městě.

MISS DIETRICH LITUJE
Gail Louw

rodinné drama z prostředí showbyznysu

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? Režie Radovan Lipus.
Pohnutý osud herecké ikony
Marlene Dietrich se rozpíná napříč celým 20. stoletím (narodila se roku 1901 a zemřela v roce
1992!). Vyrůstala za první světové
války, proslavila se v období meziválečného dekadentního Berlína, na vlastní kůži zažila nástup
nacismu, proti kterému začala
bojovat nejdříve z americké emigrace a posléze aktivně na frontě, zažila i poválečný odpor k všemu německému a také sílící
studenou válku. Její schopnost navazovat blízké vztahy s významnými osobnostmi byla mimořádná a stala se tak důvěrnou přítelkyní mnoha velikánů své doby (např. Ronald Reagan, Alexandr Fleming, rodina Kennedyova, Michail Gorbačov,
Ernst Hemingway, Erich Maria Remarque, Edith Piaf, Jean Gabin, G.B. Shaw, generál James M. Gavin ad.). Současná britská
hra vychází ze slavné kontroverzní biografické knihy Marleniny

dcery Marii Rivy. Zachycuje poslední dny před světem uzavřené
legendy, kdy se upoutána na lůžko a opečovávaná dcerou vrací
ke všem klíčovým událostem a osobnostem jejího života. Věčně
aktuální rodinné drama založené na archetypálním sporu matky
a dcery je tak okořeněno pohledem za kulisy showbyznysu, který nelítostně demaskuje jednu z největších mediálních přetvářek
v dějinách filmového průmyslu.
Klíčové tematické okruhy: mediální ikona, 1. světová válka, 2.
světová válka, Hitler, berlínské kabarety, němý film, nástup zvukového filmu, filmový šerosvit, Hollywood, maska a tvář, Kennedy,
Reagan, Remarque, Sternberg…

4 000 DNŮ
Peter Quilter

tragikomedie matky, syna a jeho partnera

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? V dramatickém příběhu napsaném s anglickou lehkostí a humorem hrají Hana Maciuchová, Ondřej
Novák a Petr Stach. Režie Pavel Ondruch.
Centrem britské tragikomedie je téma paměti a jejího vlivu na naši
identitu. Toto veliké téma je však vykresleno pomocí jedinečného vztahového trojúhelníku, na jehož základě zkoumáme vztah
osamělé matky s jejím dospělým synem a jeho partnerem. Pro
současného dramatika Petera Quiltera však homosexualita není
hlavním tématem, vztah mezi dvěma muži nevnímá nijak přízna-

kově. Zajímá ho jen, co se může stát s osobností člověka, když se
mu z hlavy vytratí vzpomínky na posledních 11 let (4000 dnů). A co
se může stát s osobnostmi jeho blízkých, kterým se tak nabízí možnost zkreslování minulosti a tedy manipulace. V tomto kontextu je
pak Quilterovo drama iniciační hrou o dospívání a hledání svého
autentického já.
Klíčové tematické okruhy: stárnutí rodičů, mateřství, identita,
partnerské vztahy, výběr povolání, svoboda, homosexualita, absence otce…
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DALŠÍ NABÍZENÉ
INSCENACE
SKLENĚNÝ STROP
David Hare
psychologické drama o lásce a vině
Dva rozdílné světy, dva nesmiřitelné přístupy k životu a jeden
společný pocit viny, kterého se nejde zbavit. Fascinující střet
dvou silných osobností, které se nedokáží přestat milovat, ačkoli
je všechno proti. Hrají Tatiana Vilhelmová, Jiří Langmajer,
Vincent Navrátil nebo Vladimír Pokorný. Režie Vít Vencl.

PŘÍTELKYNĚ
Jen Silverman
detektivní komedie

KDOKOLI MŮŽE
DĚLAT COKOLI
Betty MacDonaldová a Věra Mašková

„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. Hrají
Alena Mihulová a Jitka Smutná. Režie Tereza Karpianus.

komedie pro celou rodinu
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,
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 více než těžkých, uvádíme ve světové divadelní premiéře.
Hrají Jitka Smutná, Tereza Kostková, Máša Málková,
Eva Josefíková, Jiří Hána a Jaromír Nosek. Režie Peter Gábor.
Tuto inscenaci hrajeme jen na Letní scéně a na zájezdech.

SKOŘÁPKA
Marcin Szczygielski
komedie o síle přátelství
V zapadlé knihovně se schází nesourodá dvojice. Zakřiknutá
knihovnice a suverénní zlatokopka. Co přinese toto setkání?
Komedie o nečekaném přátelství a cestě ke svobodě. Hrají
Alena Mihulová a Petra Nesvačilová. Režie Pavel Ondruch.
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PAN HALPERN
A PAN JOHNSON
Lionel Goldstein
„vdovská“ 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. Režie Ladislav Smoček.

TO MÁM ALE KLIKU
Robert Caisley
Čtyřicetileté Sáře se nic nedaří. Vůbec nic. Naštěstí si
ale na své neštěstí už zvykla. A zvykla si i na to, že kvůli
němu nemůže mít jiný vztah než se svým majetnickým
otcem. Dokud se neobjeví muž, který se rozhodne kletbu
zlomit... Magicko-realistická komedie o lásce, která dokáže
čarovat. Hrají Klára Sedláčková-Oltová, František Němec,
Ladislav Hampl a Zdeněk Dušek. Režie Janusz Klimsza.

PARDÁL
Felix Mitterer
detektivní drama o stáří a nesmrtelné lásce
Stará žena autem srazí zapomnětlivého muže, který
je tolik podobný jejímu zesnulému manželovi. Je už
opravdu nesvéprávná, jak říká její synovec? Anebo je
všechno úplně jinak? Napínavá tragikomedie, v níž se
skutečnost skládá do nečekaných a dojemných obrazců
nesmrtelné lásky. Hrají Carmen Mayerová, František
Němec a Ondřej Novák. Režie Ladislav Smoček.

DEŠTIVÉ DNY
Keith Huff
strhující drama o odpovědnosti
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. 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. Režie Janusz Klimsza.
(V rámci představení je použito hlasité střelby.
Doporučujeme pro diváky od 18 let.)

JAK ZABÍT KOMIKA

HOUSLE

Owen McCafferty

Dan McCormick

vtipné drama o stand-up komikovi

zlodějíčkovská tragikomedie

Být komikem je poslání. Pokušení úspěchu a slávy je však příliš
silné. Více smíchu, více potlesku, více peněz a z chytrého
humoru je podbízivá šmíra. Komediální drama nabité standup výstupy, které mapují umělcovu trnitou cestu vzhůru a i jeho pád. Hrají Marek Daniel, Kristýna Frejová, Václav
Vašák nebo Ladislav Hampl. Režie Martina Krátká.

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. Hrají Jiří Langmajer,
Milan Hein a Pavel Liška. Režie Ladislav Smoček.
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Zakladatel a ředitel Milan Hein
Jednatel Martin Šimek Umělecký šéf Pavel Ondruch
Provozní šéf Jiří Pritz Vedoucí umělecko-technického
provozu Radek Svoboda Tiskový mluvčí, marketing Josef Kubáník
Spolupracovníci divadla Kateřina Šimková, Marie Krbová,
Tomáš Dvořan, David Zelinka, Ondřej Sýkora, Silvie
Janáková, Martina Kšírová, Iveta Pažoutová, Kristýna
Kočová, Václav Bláha, Petr Holata a Tomáš Marvan.
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