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rozhovor o herectví s Hanou Maciuchovou

Letní scéna Divadla Ungelt

rozhovor s dramatikem Peterem Quilterem

rozhovor s členem Klubu přátel Divadla Ungelt

momentky z premiéry 4000 dnů
Království boží na zemi a Ota Ornest

Minulost je abstraktní pojem.
Vždyť i okamžik, v němž jste
dočetli tuto větu, patří už
nyní minulosti. Jediná možnost, jak takovou neuchopitelnost uchopit a vyznat se
v ní, jsou naše vzpomínky.
Ale můžeme se na naši paměť opravdu spolehnout?
Vždyť na to, že do velké míry
utváří naši osobnost, si dělá,
co chce! „Teď je mi jasné, že
si všechno pamatuju úplně
jinak, než jaké to ve skutečnosti bylo,“ konstatuje Paul,
postava z naší nejnovější
inscenace 4000 dnů. Najednou je zřejmé, jak moc
nás naše omylnost ovlivňuje!
Slavný britský dramatik Peter Quilter nad tímto zjištěním rozhodně nepláče, naopak, s laskavostí se směje
a hledá – a my s ním – jak
být upřímný k sobě i k těm
druhým, jak stárnout a neztrácet své touhy, jak nepodléhat extrémním kompromisům a tlakům, ať už rodičů
nebo partnerů, a jak milovat

reportáž ze zájezdu do Českého Krumlova
Marlene Dietrich na jevišti Ungeltu
Kdo je provozní ředitel Divadla Ungelt?
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a přitom neutlačovat. Quilter, autor slavné komedie
Je úchvatná!, využil mnohaletých zkušeností z psaní
komedií a muzikálů a stvořil
komorní psychologické drama, u kterého pláčete stejně
jako se smějete, u kterého
přemýšlíte, stejně jako se
bavíte. Trojlístek dramatických postav – matka, syn
a jeho partner; Hana Maciuchová, Ondřej Novák a Petr
Stach – přivede nehoda do
nemocničního pokoje, mimo
běh všednosti, a převrátí tak
všem třem jejich dosavadní
životy. Protože nic není takové, jaké to posledních 11 let,
4000 dnů, bylo. Čas je často rychlejší než my, a i když
ho zastavit nemůžeme, sebe
ano. V divadle – v kouzelné černé skříňce, kde jste
vždy mimo všední čas – je
k tomu ideální příležitost. Co
řeknete svému o 11 let mladšímu já? Jste to pořád ještě
Vy? Kým jste byli a kým teď
opravdu jste?

Vážení diváci,
v rukou právě držíte druhé
číslo interního bulletinu Divadla Ungelt Zákulisník…
Věnujeme se v něm nejnovější premiéře hry Petera Quiltera 4000 dnů. Jsem moc rád,
že Divadlo Ungelt má tento titul na repertoáru. Je to znamenitě napsaná hra, režijně výtečně uchopená a ozdobená
skvostnými hereckými výkony.
Rozsáhlý rozhovor přinášíme
s Hanou Maciuchovou, která
v ní hraje roli Carol.

Zákulisník přináší také fotoreportáž z premiéry této hry
a rozhovor s jejím autorem.
Doporučuje Vám návštěvu
Williamsova dramatu Království boží na zemi a letošní Letní
scény. S inscenací Mezi úterým
a pátkem s námi vyjedete na
zájezd do Českého Krumlova
a chybět nebude ani rozhovor
s dalším členem Klubu přátel Divadla Ungelt, informace
o připravované premiéře a vizitka jednoho z mých spolupracovníků.

Hezké počtení!

Milan Hein
umělecký ředitel
a majitel Divadla Ungelt

NOVÁ INSCENACE

ROZHOVOR O HERECTVÍ
S

HANOU MACIUCHOVOU

Hana Maciuchová (1945) v Divadle Ungelt debutovala v roce 2013 jako Rose Fleischmanová v inscenaci
Růžové brýle. Mimořádně aktuální hra o překonávání rozporů a nezbytnosti přátelství v době, kdy se
celá společnost dostává na nebezpečné rozcestí je doposud na repertoáru – a vyprodaný sál dokazuje,
že blížící se stodvacátá repríza nebude ani zdaleka poslední. 4. února letošního roku vystoupila Hana
Maciuchová před diváky Ungeltu podruhé, tentokrát ve hře ze současnosti 4000 dnů. Prostřednictvím
postavy Carol nabídla pronikavou, a přitom zábavnou studii zralého mateřství.

S Peterem Quilterem
máte již zkušenosti díky
Studiu Dva, kde jste
excelovala v titulní roli
jeho hudebního dramatu
o Judy Garlandové Na
konci duhy. Jak na Vás
v tomto kontextu působilo
jeho novější, tentokrát
výlučně činoherní drama?
Poznávala jste Quilterův
styl? V čem?
Netroufám si mluvit o autorově stylu, ani bych nesrovnávala
4000 dnů s hrou Na konci duhy.
Co mají tyto tragikomedie společné jsou výborně napsané ﬁgury v dramatických životních
situacích. Peter Quilter působil
v divadle nejdříve jako herec. Podezřívám ho, že intenzivně vnímal frustrace starších kolegyň, že
nemají co hrát a reakce kolegů
na plytkost svěřených rolí. Snad
i proto píše postavy svých her
tak obsažně. Na rozdíl od jiných
autorů má na svědomí text i scénickou hudbu. U Judy Garland to
byla součást její herecké výbavy.
Ve 4000 dnech už je to silný dramatikův doprovod.

Vzpomenete si na Váš
první dojem po přečtení
posledního dialogu textu?
Na text jsem si napsala: chci hrát
matku, břitkou Britku. Ale četla
jsem zběžně. O paměti, manipulaci, možnosti začít znovu, síle
vzpomínek jsem začala uvažovat
po druhém až pátém čtení.

Dalo by se říct „jakýma
očima“ čtete dramatický
text – tj. čtete ho například
již prizmatem své role,
diváka, literárního vědce
či vnitřního režiséradramaturga? Jakým
způsobem o dramatickém
textu na počátku uvažujete?
Co je pro Vás klíčové?
Text pročítám svýma očima. Klíčo-

vá je pro mě moje role. Jaké má
téma, osobnostní výbavu. Zároveň
mě zajímá, o čem ta hra vypovídá,
co řeší, jak může aktuálně zaujmout diváky a velmi podstatné je,
se kterými kolegy budu hrát a kdo
nás bude dirigovat.

Proč jste se rozhodla, že
roli Carol přijmete?
Jsem profesionálně zdeformovaná. Mám bytostně ráda inscenování textu, hledání, zkoušení hry, kdy
se spínají znalosti, emoce kolegů,
režiséra Pavla Ondrucha, Marušky
Krbové, Alenky Schäferové…

Přičiněním osudu jsme
museli odložit začátek
zkoušení, čímž se
prodloužilo období mezi
prvním individuálním
přečtením hry a první
společnou čtenou
zkouškou. Co se s Carol
a Vaším postojem k ní
v tomto mezidobí dělo?
Ke Carol jsem se během léčby nevracela. Text jsem vzala do ruky
až to bylo aktuální a začaly se mi
situace i ﬁgury hry zjevovat jako
několikapatrové možnosti.

Mnoho lidí špatně dešifruje
rozdíl mezi přínosem
herce a přínosem autora
a podezřívá herce, že
se prostě jen naučil text.
Přitom je herectví výsostné
interpretační umění. Podle
čeho se rozhodujete, jak
roli interpretujete?

zvítězila právě ta, kterou na
jevišti Ungeltu sledujeme?
Máte pravdu, že Quilterova Carol mohla být i fúrie, nesnesitelná
sobecká manipulativní matka. Já
jsem chtěla, aby přestřihla pupeční šňůru k milovanému synovi,
a aby její ctižádosti a touhy měly
vědomou rovinu. Zajímal mě i její
smír s rodinnou situací, který ovšem neztratil potřebnou kritičnost
a humor. V Ungeltu vzniká dialog
jeviště s hledištěm, jak já říkám,
přes myšlenku. Ryzí emoce se
nesmí za žádnou cenu vyrábět.
Chtěla jsem, aby témata naší hry
rezonovala s publikem, neboť jsou
velmi osobní. Láska je intimní rozporuplná věc.

Pokud bychom chápali
první fázi zkoušení jako
první skicování složité
malby, co byste řekla, že
skicujete – vnitřní podobu
Carol nebo její vnější
obrysy?
Začínám mapovat z vnitřní strany.
Hledám rysy v povaze, které korespondují se situacemi nebo vytvoří rozpor, nesoulad. Vnější obrysy,
gesta, existence v aranžmá se mi
pak proměňují atakem emocí svěřené ﬁgury.

Čím začínáte? A v jakém
momentu se obsah protíná
s formou?
Musím se brzy naučit text. Nesmí
mi pomáhat nápověda. Pomalu začnu uvažovat replikami hry
a existovat na jevišti jako Carol.
Její psychofyzično se sešlo, protnulo i spoluprací se scénografkou.
Alenka Schäferová mi totiž přinesla kostýmy jako by vybrala šatník
Carol. A na mé skice měla mít
i paruku. Vyzkoušela jsem jich několik, ale byla to zbytečná barva.

Jakou roli pro Vás hraje
samotný dramatický text?
Jak k němu přistupujete,
a jak s ním pracujete?
Nakolik se dá v případě
herectví a vztahu herce
k dramatu mluvit o něčem
jako je „kritické myšlení“?
Je nutné, aby herec text
přijal bez výhrad?
Volbu hry přede mnou absolvoval dramaturg, režisér. Oni první
obhajují důvody, proč se vybraný
text bude v divadle inscenovat. Já
získám ostražitou důvěru a kritické
myšlení nejen vůči hře, ale i vůči
roli a situacím, ve kterých se ocitá. Přemýšlím nad tím, jak reaguje,

Pokud si někdo říká herečka-herec, nemůže mu stačit odmemorovat text. Musel by mít talent
i charisma od pánaboha, aby
zaujal režiséra, diváky, a hlavně:
i s takovým bohatstvím by herecké
řemeslo degradoval na exhibicionistické předvádění.

Carol mohla mít mnoho
jiných podob – proč

1

NOVÁ INSCENACE

jak argumentuje. Řekla bych, že
je přímo ošidné přijímat text bez
výhrad.

Všiml jsem si, že máte
krásný návyk důvěřovat
autorovi, a přesto si
uchovat zdravý náhled –
stalo se někdy, že jste se
domnívala, že se zkrátka
zmýlil, nebo že něco
podcenil?
Stalo se mi, že nabídnutá role ve
Zkoušce orchestru v Divadle na
Vinohradech byla nevybavená,
povrchní, posluhující. Nabízela
jsem hned alternativy možností,
jak ﬁguru pointovat. Situace ve
Felliniho opusu jsem si pamatovala, takže to ani nebylo komplikované. Na mou snahu ale režisér
nereagoval, a tak jsem požádala,
aby roli svěřil jiné kolegyni.

Přiznávám, že na DAMU
jsme se na Vaší práci
v seriálu Ulice učili,
jak lze coby herečka
obstát v dnešní seriálové
rychlotvorbě, a jak lze
hereckými prostředky
úspěšně bojovat proti slabé
předloze. Jak se Vám něco
tak výjimečného podařilo?
S Miriam Hejlovou jsem měla vážnou známost. Pro mne i scénáristy
bylo zavazující, že diváky zaujala.
Vytvořili si dialogický kontakt. Vše,
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co znepokojovalo ji – liberální
školství, vztahy ve škole, problémy se synem a mnoho dalších
témat jsem mohla s kolegy odehrát v situacích, které kladly otázky
i divákům. Její osobnost ctila zodpovědnost, neplkala. Znala jsem ji.
Pokud ve scénářích nereagovala
adekvátně svému věku, doplňovala jsem její postoje, myšlení.
Repliky procházely mou korekcí.
Připravovala jsem se na natáčení,
řekla bych, masivně. Pokud nějaká
kolegyně-kolega ventiluje, že jí či
jemu stačí podívat se na text během cesty do studia, pak ta role
podle toho vypadá – je to intuitivní verze sebe samé. Nuda naší
profese.

Jak v dnešní době ovlivňují
seriály hereckou profesi?
Je to individuální záležitost. K přijetí nabízené role má každá herečka svůj osobní důvod. Buď touží vědomě pracovat a posunout se
v herecké práci, a to může i v žánru seriálu, nebo bude splácet hypotéku. Možná stihne obojí.

Do jaké míry je vytváření
dramatické postavy
vědomým aktem a do jaké
míry jde o intuici?
Opět velmi individuální volba.
Řekla bych, že každá herečka-herec si po zdlouhavém sebezpytu
a zkušenostech vyšlapává svou
osobitou cestu k rolím. Může využít celého spektra pomůcek,

fundovanými pány Stanislavským,
Brookem, profesorem Lukavským
a Högerem, kteří nabízejí zajímavé navigace počínaje, nebo využít
svého surového temperamentu,
fantazie, intuice a spoluprací s režií dospět k předpokládanému
povahopisu a jevištní existenci své
role. Já jsem se na DAMU učila
vědomě přistupovat ke svěřené
roli. Hodně ždímám nabízenou
literaturu, představou sleduji proměnlivost postojů, vztahů, hledám odpovědi na proč, pro koho,
k čemu. Pídím se. Přitom využívám
všech svých zkušeností životních
i profesních. V Divadle za branou
Otomar Krejča říkal, že každé
gesto na jevišti je znak, vydává
o roli svědectví. Každý herec by
měl své roli vytvořit druhou přirozenost. Ani v seriálech nestačí,
aby herci používali jen svou osobní verzi, výbavu. Vždycky je zapotřebí tu ﬁguru obmyslet. Aby byla
něčím od jiných odlišná. Aby byla
prostě zajímavá.

Vyžaduje každá hra jiný
herecký přístup nebo
máte již své nalezené
prověřené postupy? Máte
již vypracovanou nějakou
svou osobní metodiku
herecké práce?
Každou novou rolí začínám znovu, od začátku. Na osobní metodiku nemůžu spoléhat. Myslím, že
ji nemám vypracovanou.

Do jaké míry uvažujete
o žánru a stylu hry, a jak
toto uvažování ovlivňuje
konkrétní hereckou
tvorbu?
Žánr inscenace mě i v postfaktické době zajímá. Zpovídám pana
režiséra, on je dirigentem a jeho
připomínky ﬁnálně ladí intenzitu
nebo lehkonohost, dramatičnost
nebo konverzační hbitost hereckých úhozů.

Fascinovalo mne, že
jako jeden z mála herců
důsledně sledujete celek,
nejen svou postavu –
a nutno říct, že velmi
objektivně. Je to dáno
zkušenostmi nebo jste
to tak měla od počátku
kariéry?
Pokud jste můj zájem vystopoval,
určitě se vytvářel během dlouhých
let. Při zkoušení Nashova Obchodníka s deštěm jsem totiž zjistila, jak
je důsledná provázanost ﬁgur důležitá. Kolegové přesně hráli rodinné vztahy a mně rostla možnost
intenzivně odehrát zraňující mindrák Lízy. Po této zkušenosti jsem
zaostřila na četbu her a vlastně
i na možnosti inscenování.

Nakolik se propojuje
vlastní život, názory
a pocity s postavou, kterou
hrajete?
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Myslím, že se proplétají, bytní
a zrají s věkem.

Uvažujete o Carol spíše
jako o „ní“ nebo jako
o „sobě“ nebo jako
o „nás“?
O Carol uvažuji jako o ní, která je
mnou procezená v aktuálním čase
a v naší současné době.

Vaše herecká práce pro
mne byla esencí toho,
čemu se říká „jednání
slovem“. Pamatuji si, jak
jste se soustavně snažila
oživit slovní spojení „krevní
sraženina“ – pomáhala
jste si gestem, pohybem,
artikulací, krev jste
propojovala s plynutím,
pohybem a sraženinu
s třeskem a prudkostí. A to
vše jste potom přirozeně
aplikovala v dialogu
tak, že tahle děj nikam
neposunující promluva
byla najednou mimořádně
akční, přestože jste u ní
byla veskrze statická. Jak
byste Vy sama deﬁnovala
jednání slovem?
Jednat slovem znamená mít představu obsahu slova, které vyslovujete. Krevní sraženina je údiv
zdravotní diletantky Carol, která
si představuje, jak se normálně
proudící krev v těle zničehonic
srazí. A ten údiv je herecky propojený s bezmocí matky, jejíž syn
upadl do kómatu a ona ani lékaři
nevědí proč.

Zkoušky jsou zvídavé. Sleduji hrací
možnosti v náznaku scény a přechod ze čtených zkoušek do prostoru – obzvlášť v Ungeltu – nevnímám nijak bolestně.

Divadlo Ungelt je
mimořádně malé divadlo
a Vaší domovskou scénou
bylo dlouhá léta Divadlo
na Vinohradech – jak
se odlišnost těchto scén
promítá do herecké
tvorby?
V Divadle na Vinohradech jsem
se dlouho učila na jevišti existovat
tak, aby mě divák slyšel a vnímal
i v osmnácté řadě nebo na balkoně, a aby ta snaha nespolkla
mé roli další výrazové prostředky.
Velká scéna vyžaduje velkoryse
pojmout jevištní prostor. Rozaranžovat situace, aby to zároveň byla
vzrušující podívaná. Nešetřit hraním ani gesty nám říkal při studiu
Shakespearova Othella pan režisér Evald Schorm.

Divadlo Ungelt často hraje
na zájezdech v sálech,
která jsou mnohonásobně
větší než kamenná scéna
Ungeltu. Co děláte proto,
aby byla zachována
intimita příběhu a zároveň,
aby dolehla až k zadním
řadám příslušného sálu?
Na zájezdy si Ungelt vozí svůj
rozměr jeviště, které vykolíkuje na
pohostinných jevištích. Intimita je

v závorkách. A proměna inscenace se děje jen v hlasitosti. Musím
mít vnitřní postih na tak velká gesta
své postavy, aby objímala prostor,
působila pravdivě a přirozeně se
vracela k mému tělu.

Jak chápete a pojímáte
pojem „partneřina“?
Partneřina je propojená závislost.

Podíváme-li se na věkové
složení celého týmu,
zjistíme, že všichni jsou jiná
a méně zkušená generace
než Vy. Jak jste vnímala
– pokud jste ho vnímala –
tento generační rozdíl?
Ten vnímám při zkouškách jen
lehce. Někdy se od mladších kolegů přiučím, jindy třeba můžu
rozvržením aranžmá vypomoct já.

Co pro vás jako pro
herečku znamená
premiéra inscenace? V čem
je to jiné, než klasická
repríza?
Zatíží mě zodpovědnost i touha,
aby naše práce zaujala. Při premiéře 4000 dnů jsem po půl století
u divadla zažila trému. Pro mě je
to nepříjemná věc. Naštěstí jsem ji
rychle vydýchala. Zklidnilo mě vědomí, že jsem neměla moc dluhů.

Podle čeho třídíte divácké
reakce, případně reakce
kritiků? A jak tyto reakce

ovlivňují reprízování?
Mám zkušenost, že vnímání diváků je různorodé. I při naší snaze
hrát přesně nejen téma hry, ale
i našich svěřených rolí, každý divák hru prožívá a hodnotí přes své
zkušenosti a emoce. Těší mě, když
na publikum zapůsobí naše investice a humor postav.

Od premiéry jste odehráli
už mnoho repríz. Jak se
inscenace a Vaše Carol
postupem času vyvíjí?
Já jsem šťastná, že se naše inscenace jen zpřesňuje. Žádné nevědomé eskapády nevznikají, významy a obsahy střetů ﬁgur fungují
a troufám si mluvit i za kolegy, že
si své role hýčkáme. Surově se pochlubím, že radost nám dává publikum našich inscenací.

Jak docilujete neustálé
živosti Vašeho prožívání?
Dobrodružství je mým povoláním.
Jakmile zacítím rutinu, zběžnost,
utíkám pryč.

Má pro Vás herectví
společenskou funkci?
Mám, trochu se obávám, že starou, představu, že herectví ve
spojení s autorem textu a ostatními profesemi by mělo předávat
publiku poselství. V intenzivním
živém dialogu osvětlovat temná
místa v duši. Zmáčknout srdce
a obejmout diváky s nápovědí, jak
je možno žít i jinak.

Dokázala byste hrát
v cizím jazyku?
Mám malé zkušenosti. Myslím, že
nejde jen o to foneticky se naučit text. Já potřebuji porozumět
každému slovu, významům v situacích, orientovat se v replikách
kolegů. Fakt je, že tohle vše se dá
zvládnout doma. Pak je na řadě
kontaktní existence na place s kolegy, se štábem, při natáčení, kdy
mi soustředěnost rozleptá těžkopádná komunikace. Vzdala bych
to. Stresu se vyhýbám.

Jak prožíváte první zkoušky
na jevišti? Je pro Vás
bolestivý přechod z čtených
do prostorových zkoušek?

3
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ROZHOVOR S AUTOREM

DNŮ
PETEREM QUILTEREM
Britský dramatik Peter Quilter (1965) žijící a tvořící na plný úvazek na Kanárských ostrovech začínal jako moderátor a herec, avšak když v devadesátých letech úspěšně debutoval na West Endu muzikálem BoyBand, nabrala jeho kariéra literární směr. Zlomovým byl pro něj rok 2005, kdy
napsal dvě své nejznámější hry – komedii Je úchvatná!: pravdivý příběh Florence Foster Jenkinsové, nejhorší pěvkyně na světě a hudební drama
Na konci duhy. Od té doby platí za renomovaného dramatika současného divadla středního proudu. V roce 2013 na okamžik opustil své oblíbené
téma zákulisí showbyznysu a napsal komorní dramedii 4000 dnů, která měla v Divadle Ungelt českou premiéru. K této slavnostní příležitosti jsme
s velmi vstřícným a komunikativním autorem udělali e-mailový rozhovor.

Co Vás inspirovalo
k napsání hry 4000 dnů?

Jak vnímáte 4000 dnů
v kontextu své tvorby?

Inspiroval mě sen. Zdálo se mi, že
jsem se probudil v nemocničním
pokoji obklopen spoustou novin.
Musel jsem je všechny přečíst.
Zjišťoval jsem tak, co všechno se
stalo během prospaných roků.

4000 dnů je pro mne docela
něco jiného. Napsal jsem mnoho
komedií a také mnoho hudebních
her, drama však píšu zřídka. Tohle
byl experiment. Chtěl jsem zkusit
napsat něco, co bude naprosto
odlišné od mé dosavadní práce.

Jak moc vypovídají Vaše
hry o Vás?
Myslím, že v mých hrách je mnoho ze mě, z mých emocí, myšlenek, názorů i humoru. Ale rozhodně to nedělám záměrně. Já
prostě jen píšu, nezatěžuji se zbytečnými rozbory. Dokud mě na
to neupozorní přátele, nepoznám
ani, co všechno jsem na sebe ve
svých hrách prozradil.

Je vám některá ze tří
postav 4000 dnů bližší
než jiná?
Není. Každá z nich je část mne
samotného. Carol má můj suchý
humor, Michael je stejně tvořivý
a Paul má moji upřímnost.

Vztah Michaela a Carol
stejně jako vztah Carol
a Paula je vykreslen velmi
věrohodně. Provází vás
v životě také nějaká taková
Carol?
Ke Carol mne inspirovala matka mého nejlepšího přítele. Je to
tvrdá, chladná, sobecká žena. Ale
když ji lépe poznáte, dokáže být
velice okouzlující a laskavá. Hned
jsem věděl, že bude ideální postavou pro drama.
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Vaše hra 4000 dnů je
mimo jiné o paměti
a jejím vlivu na osobnost
člověka. Co pro vás paměť
znamená?
Ve skutečnosti nad svými vzpomínkami
příliš
nepřemítám.
Vždycky se dívám vpřed.

Věříte, že si lze
v partnerství zachovat
osobnost?
Myslím, že hodně lidí potlačuje
svou individualitu ve snaze udržet
partnera šťastného. Domnívám se,
že je to chyba. Měli bychom se mít
rádi takoví, jací jsme. A nesnažit
se toho druhého změnit. Přesně
v tom chybují Michael s Paulem.

Jakou roli ve 4000 dnech
hraje homosexualita?
Věděl jste od počátku, že
ústřední pár budou dva
muži?
Tušil jsem, že hra s homosexuálním párem bude zajímavější. Ačkoli emocionální situace by byla
stejná i u muže s ženou. Dva muži
jsou ale pro obecenstvo větší výzvou. Je totiž obtížnější rozhodnout, kdo má pravdu, kdo ne a na

jakou stranu se přiklonit. Krom
toho s sebou přináší neobvyklou
jevištní dynamiku.

Co vás motivovalo a stále
motivuje k tomu psát hry?
Zbožňuji, když se mé hry hrají.
Sleduji je pak na plakátech, v divadlech, na fotograﬁích. Divadelní
hry nejsou jako knihy. Skutečné
jsou pouze na jevišti. Dokud nejsou hrány, nežijí.

Jak vypadá Váš tvůrčí
proces?
Obvykle napíšu jednu hru za rok.
Pracuju vždycky tři hodiny odpoledne. Druhý den přečtu, co
jsem napsal a měním, upravuji,
škrtám, přepisuji. Všechno to dělám ručně, na papíře. Třetí den
pak všechno přepíšu do počítače
a provedu další drobné změny.
Za jeden týden většinou vytvořím
zhruba deset stran.

Podle čeho hodnotíte
úspěch své hry?
Podle počtu uvedení a počtu repríz. Napsal jsem několik her,
které vidělo víc jak milion diváků. Jiné hry zas měly třeba jen tři
skromná provedení. Je proto jasné, co považuji za úspěch, a co za
prohru. Divadelní hry jsou určeny
divákům. Takže pokud je vidí velké
množství lidí, vaše hra je úspěšná.
Dobré recenze nic neznamenají,
pokud je hlediště prázdné nebo
vaše hra ani není uvedena.

Z dostupných veřejných
zdrojů šlo jen velmi těžce
vypátrat rok Vašeho

narození.
Na kolik let se cítíte?
Vždycky se cítím o deset let mladší, než opravdu jsem.

Máte v dějinách dramatu
nějaký vzor?
Velice si cením britského dramatika Noëla Cowarda. Je tak raﬁnovaný a zábavný! On je prostě
můj hrdina.

Co považujete za své
stěžejní umělecké téma?
Velmi často píšu o světě zábavního průmyslu – o hercích, herečkách, zpěvácích. Tihle lidé jsou
fascinující. Komplikovaní, ale také
povrchní, vtipní, ale také smutní,
sebevědomí a zároveň zranitelní.
Všechny mé nejznámější hry jsou
o umělcích.

Vím, že si střežíte své
soukromí, avšak je něco,
co bychom o vás mohli či
dokonce měli vědět?
Narodil jsem se v Anglii, ale žiji ve
Španělsku. Je tady teplo a vynikající jídlo. Když většinu dne pracujete u počítače, je hezké dívat se
z okna a sledovat sluneční paprsky. Hlavní náplní mého dne jsou
moji psi. Velmi, opravdu velmi miluji psy. Zatímco Vám píši své odpovědi, sedí vedle mě a až je dokončím, půjdeme na procházku.
Když se kohokoli zeptáte, jaké jsou
pro mě v životě nejdůležitější věci,
každý vám odpoví: kariéra a jeho
psi. Pokud by psi mohli hrát a říkat
dialogy, byli by hlavními hvězdami
ve všech mých hrách.

NOVÁ INSCENACE

FOTOREPORTÁŽ
Z PREMIÉRY
4000 DNŮ, premiéra 4. 2. 2017

I
I

I

I

Petr Stach a Alena Mihulová.

Lucie Štěpánková, Simona Postlerová, Ondřej Novák, Milan Hein,
Marta Kubišová a Hana Maciuchová.

Alena Schäferová a Jana Štěpánková.

Ondřej Novák, Hana Maciuchová, Marta Skarlandtová, Pavel Ondruch,
Tomáš Marvan, Alena Schäferová a Petr Stach.

I

I

Petr Stach, Hana Maciuchová a Ondřej Novák.

Daniel Pešta, Dadja Altenburg-Kohl a Jan Pirk.
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KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ
NA ZEMI
A OTA ORNEST
Pokud bychom chtěli pátrat po
kořenech Divadla Ungelt, dříve
nebo později bychom dospěli
k inscenaci, která byla pro zakladatele, majitele a uměleckého ředitele Divadla Ungelt Milana Heina tak zásadní, že v něm uhnízdila
natolik, že více jak čtyřicet let po
premiéře toužil polozapomenutý
text velikána amerického dramatu
ve svém divadle znovuoživit. Hra
Království boží na zemi Tennesseeho Williamse měla světovou
premiéru 27. března 1968 v New
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Yorku a ani ne za rok – 23. ledna
1969 – ji ve svém vlastním překladu přivedl na česká jeviště geniální český divadelní principál, režisér a dramaturg, který soustavnou
prací v Městských divadlech pražských výrazně ovlivnil koncepci
Ungeltu jako hereckého divadla
založeného na kvalitním a zároveň přístupném dramatickém textu – Ota Ornest (1913-2002).
Přestože Ota Ornest vedl Městská
divadla pražská ve složitém období let 1950 až 1972, udělal z nich

Ornestovy inscenace, nebylo by
dnes divadlo Ungelt,“ konstatuje
Milan Hein a vzpomíná, jaký revoluční dramaturgický objev to
tehdy byl.
Ornest měl slabost pro rozporuplného tehdy stále žijícího, a tudíž
nanejvýš současného spisovatele,
který položil základy moderního
psychologického dramatu Tennesseeho Willamse. Už v roce 1960
uvedl jeho slavný Skleněný zvěřinec. V Království šel však Ornest
i Williams ještě dál a na konci še-

přední scénu své doby. Vyvážený
repertoár mistrovsky kombinoval
divácky vděčné a řemeslně dokonale provedené hry, klasické tituly
a psychologicky složitou západní (!) dramatiku, čímž se Ornestovi podařilo ovlivnit mnoho mladých divadelníků – jakým tehdy
byl i Milan Hein – a odchovat
řadu hereckých hvězd. Za mnohé jmenujme herce, kteří se ne
náhodou později stali i kmenovými herci Divadla Ungelt:
Alena Vránová, Petr Kostka
a František Němec. Poslední dva
jmenované si Milan Hein coby
mladinké začínající herce vyhlídl
právě v Království boží na zemi,
kde se Petr Kostka jako Kuře
a František Němec jako Lot postavili na jeviště spolu s tehdejší
první krasavicí souboru Irenou
Kačírkovou. „Když jsem viděl
Království boží na zemi, bylo mi
třiadvacet let a okamžitě jsem
propadl divadlu. Nebýt tehdejší

desátých let zapůsobila apokalyptická komorní hra s centrální typicky williamsovsky rozpolcenou
hrdinkou a dvěma muži ztělesňujícími dva protipóly Williamsova
frustrovaného ega (macho versus
chudinka) jako zjevení. V mnoha
směrech totiž Williams překročil

Dobové fotograﬁe Miroslava Tůmy
pochází z Fotograﬁckého fondu IDU.

původní psychorealistický rámec
svých raných her až někam směrem k symbolistním obrazům lidské psyché.
Po slavné Ornestově inscenaci se
přesto dlouho žádné české divadlo k textu nevrátilo a Milan Hein
čekal na příležitost text znovu
„objevit“. V roce 1990 ho předběhli ve Zlíně a o pět let později
v Mladé Boleslavi. Rok 1995 byl
však rok, kdy Milan Hein spolu
s další osobností Ornestovy éry
Milošem Kopeckým slavnostně
otevřel Divadlo Ungelt. Království
se od té doby nikde nehrálo, jakoby si počkalo na své ungelťácké uvedení na Letní scéně v roce
2015. V režii Pavla Ondrucha hru
s prvky thrilleru nastudovala Jitka Čvančarová, Martin Hofmann
a Ondřej Novák. Inscenace po
prázdninách přesídlila z exteriéru do kamenného Ungeltu
a tam našla svou pravou intimní
a sevřenou podobu. Tennessee
Williams je v pravém slova smyslu
dramatický básník, který nelítostně loupal slupky z lidské duše tak,
aby do ní mohl nahlédnout z co
největší blízkosti. Zdá se, že Divadlo Ungelt, v němž máte herce
na dosah ruky a v jeho očích tak
vidíte každý záchvěv, je ideálním
„williamsovským“ prostorem.

DOPORUČUJEME

LETNÍ
SCÉNA
DIVADLA UNGELT 2017
Tradiční divadelní sezóna
končí v červnu a většina českých
divadelníků i diváků má před
sebou ozdravné dvouměsíční
prázdniny. Avšak najdou se i tací
– jak mezi herci, tak mezi diváky, kterým se po divadle stýská
natolik, že do něj chodí i během
léta. Pro takové nadšence je však
ideální nezavírat se v černé kobce
kamenných divadel a raději využít
vzdušnost scén pod širým nebem.
Zvlášť když je takové divadlo v srdci starobylé Prahy v malebném
prostředí hradčanského Nového
Světa, který spisovatel Petr Rysek
zařadil hned do prvního dílu knižního bestselleru o tajných zákoutích našeho hlavního města Praha
neznámá. Vychutnat si spolu s divadelním zážitkem i kouzlo letních
večerů a procházku po malebné
čtvrti kousek od Lorety je něco,
co z návštěvy Letní scény Divadla
Ungelt dělá mimořádný zážitek.

zaručuje každému diváku nejen
pohodlné sezení, ale i ničím nerušený výhled.
Letos se na Letní scénu z kamenného Ungeltu poprvé přenese úspěšná komedie Marcina
Szczygielského Skořápka, která
od své české premiéry v loňském
roce objela s obrovským úspěchem celou republiku. Komediální
a zároveň emocionální polohy v ní
ukazují herečky Alena Mihulová
jako zakřiknutá knihovnice a Petra Nesvačilová jako sebevědomá
zlatokopka. Jejich radost ze spoluhraní i z příběhu je přímo nakažlivá! Na Letní scénu se však také
vrátí hity z loňských prázdnin: jednak konverzační komedie o rozpadu dlouhodobého manželství
Mezi úterým a pátkem s Reginou
Rázlovou, Milanem Heinem, Jitkou Čvančarovou a opět Petrou
Nesvačilovou, a jednak excelentní
komedie o vážných věcech v režii

barda českého divadla Ladislava
Smočka Pan Halpern a pan Johnson s Petrem Kostkou a Františkem
Němcem. K derniéře spěje i nejúspěšnější inscenace v dějinách
Letní scény – muzikál napsaný
Martou Skarlandtovou a Karlem
Štolbou přímo na tělo Martě Kubišové a Anetě Langerové Touha
jménem Einodis. Před sebou má
už jen posledních sedm repríz.
Marta Kubišová totiž na podzim
uzavírá svou úctyhodnou kariéru a na Letní scéně se následující
večer po derniéře muzikálu (4. 8.)
koncertem rozloučí s Ungeltem,
s nímž spolužila řadu let.
Vzácným hostem Letní scény
Divadla Ungelt bude jeho dlouholetá přítelkyně Simona Stašová.
Na naší kamenné scéně stála už
od jejích počátků, kdy se hned po
otevření divadla v roce 1995 inscenace Poslední ze žhavých milenců, v níž tehdy hrála s Janem

Prostor, kde vyrostla Letní
scéna poprvé otevřená v roce
2005 s kapacitou 227 míst sloužil
mimo jiné jako vojenské cvičiště
a chvíli nesloužil vůbec. Divadlo
ho pohltilo díky náhodě. Pokud
lze považovat za náhodu, že
hned naproti žil a stále žije umělecký ředitel a majitel Divadla
Ungelt Milan Hein, který okouzlen výhledem na prázdnou loučku požádal o její pronájem. Brzy
na ní vybudoval jeviště i hlediště,
které díky velkorysému vyvýšení

Teplým, s úspěchem zařadila do
stálého repertoáru. Hostování Simony Stašové na Letní scéně je tak
jejím velkým návratem na prkna
Ungeltu. Velkým proto, že ve dvaceti tří večerech zahraje hned pět
svých nejúspěšnějších inscenací!
I díky Simoně Stašové tak
hrajeme na Letní scéně téměř
každý prázdninový den! A když
k nám přijdete o dvě hodinky dříve (u muzikálu vás z technických
důvodů do areálu pustíme jen
o hodinu dříve), můžete posedět
se sklenicí vína či projít všechna
zákoutí Nového Světa. Schválně
jestli najdete dům, v němž žije náš
principál. Není to zas tak těžký
úkol – pokud zrovna nehraje, vykukuje alespoň z okna pracovny,
mává hercům, kteří se v zákulisí
poctivě připravují a bedlivě kontroluje počasí. Není se ale čeho
bát. To by musel být pořádný liják, abychom vás poslali domů!
Ne, ne, i když sprchne, jeviště je
zastřešené a vy dostanete pláštěnku i deku – a navíc z mnoha
vyprávění herců hrajících na Letní
scéně je zřejmé, že taková mokrá
představení mají své nenahraditelné kouzlo. Ostatně tak jako celá
Letní scéna.

KLUB PŘÁTEL DIVADLA UNGELT
Klub přátel Divadla Ungelt se zrodil spontánně v roce 2014. Několik
skalních příznivců a diváků našeho divadla projevilo přání vytvořit klub,
prostřednictvím kterého by mohli ﬁnančně přispět a zároveň se divadlu
více přiblížit – napojit se. Obojí se povedlo a každý člen klubu poukazuje divadlu devět tisíc korun ročně. Díky této ﬁnanční podpoře jsme si
mohli v prvním roce činnosti dovolit modernizaci vstupenkového systému a v současné době se zaměřit na podporu herců v seniorském věku,

kteří v Divadle Ungelt hrají. Klub přátel Divadla Ungelt se tak stal za
laskavé podpory Nadace ČEZ patronem jednotlivých her, kde tito umělci
vystupují. Jsme velmi rádi, že nás i díky této pomoci mohou stále svým
uměním obohacovat herecké osobnosti jako Jana Štěpánková, Marta Kubišová, Regina Rázlová, Carmen Mayerová, Hana Maciuchová, František
Němec, Petr Kostka a další...

● POZVÁNKU NA VŠECHNY UZAVŘENÉ AKCE DIVADLA – PREMIÉRY I OSLAVY VÝROČÍ DIVADLA

Členství v Klubu
s sebou přináší:

● TŘI VOLNÉ VSTUPENKY NA KAMENNOU SCÉNU A DVĚ VOLNÉ VSTUPENKY NA LETNÍ SCÉNU
● V MĚSÍČNÍM PŘEDSTIHU PŘED ZAHÁJENÍM PRODEJE DOSTÁVAJÍ ČLENOVÉ PROGRAMOVOU
NABÍDKU, ABY SI MOHLI V KLIDU VYBRAT VOLNÉ VSTUPENKY A MÍSTA V HLEDIŠTI
● PŘENOSNOU LEGITIMACI, MŮŽE JI PROTO VYUŽÍT I JINÁ OSOBA

Divadlo Ungelt je malé divadlo s velkým srdcem – chcete-li se v něm cítit nejen jako doma, ale opravdu v něm doma být, napište Martinu
Šimkovi na adresu „m.simek@divadloungelt.cz“ a vstupte mezi skupinu nadšených diváků podporující a milující herectví a divadlo vůbec.
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KLUB PŘÁTEL DIVADLA UNGELT

MARTIN

VOHÁŇKA
Rozhovor s Martinem Voháňkou, členem Klubu přátel Divadla Ungelt:
Víme o Vás, že jste velkým
milovníkem divadelního umění,
a že do divadel chodíte velmi
často a rád. Co Vás přivedlo
právě do Ungeltu?
Je pravdou, že divadelní představení navštěvuji velmi rád. Nejen,
že se člověk pobaví, dojme a zamyslí, někdy i vše dohromady, ale
beru to i jako báječnou příležitost
a záminku k setkávání se s rodinou
a přáteli při společně stráveném
kulturním zážitku.
Do Ungeltu mě přivedl věhlas této
scény jako divadla se silnými hereckými osobnostmi a výběrem
úžasných hereckých příležitostí
šitých přímo na míru mistrům hereckého řemesla.
Vzpomenete si na první večer,
který jste v Ungeltu strávil?
Na první večer si pamatuji velmi
dobře, hlavně na ty pocity, které
tato návštěva provázela. Bylo to na
hře Ledňáček, kde excelovali praví
herečtí bardi paní Alena Vránová,
pan František Němec a pan Petr
Kostka. Ten večer jsem byl dokonale polapen, jak předvedeným
krásným herectvím, tak i atmosférou celého divadla.
Jaká „ungelťácká“ inscenace
Vám nejvíce přirostla k srdci
a proč?
Vyzdvihnout některou z her na
úkor jiných by bylo přinejmenším nespravedlivé. K mému srdci
přirostl Ungelt jako celek. Výběr
jakéhokoliv titulu je zde sázkou na
jistotu dobré zábavy.
Pokud bych měl přeci jen jmenovat, pak jedině pokud bych zúžil
výběr inscenace na hry premiérově uvedené v roce 2016, a které
jsem v posledním roce navštívil
opakovaně.
V tomto případě bych jmenoval
na prvním místě hru Skořápka.
Hru, která mě moc baví, ve které
prožijete salvy smíchu i slzy dojetí
a dostanete také důvod k zamyšlení. Moc se mi líbí dvě naprosto úžasné dámy, které hrají zcela
neuvěřitelně, a to paní Alena Mihulová a Petra Nesvačilová. Jak se
říká, tahle hra se musí rozhodně
vidět.
A pak bych se rád zmínil o strhujícím dramatu Smrt a dívka, kde vás
herci paní Lucie Štěpánková, pan
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Tomáš Dastlík a pan Petr Stach
svými výkony vtáhnou dokonale
do děje tak, že naprosto přestanete vnímat hranici mezi jevištěm
a hledištěm a stanete se zcela součástí dech beroucího příběhu.
Vzácnou příležitostí je i vidět
v akci principála divadla pana
Milana Heina, jenž vystupuje ve
hře Mezi úterým a pátkem, kde
rozehrává manželský trojúhelník
v obležení tří krásných žen, paní
Reginy Rázlové, Jitky Čvančarové
a Petry Nesvačilové.
Čím je pro Vás Divadlo Ungelt
v kontextu pražské divadelní
mapy?
Vzhledem ke svému krásnému komornímu prostoru, k poloze v historickém centru Prahy, i k výběru
protagonistů a her, je pro mě divadlo Ungelt se svou jedinečnou
a velmi přívětivou atmosférou nenahraditelné.
Od první návštěvy mě zaujal i přístup těch, kteří v divadle pracují
a starají se o jeho chod. Od usměvavé paní pokladní, přes milou
obsluhu baru, jednotlivé uvaděče,
až po pana ředitele a principála divadla. Pokaždé se setkávám
s velice přátelským přijetím. Všem
záleží na tom, abyste se u nich
cítili opravdu dobře. To na jiných
divadelních scénách nebývá vždy
pravidlem.
Prostoru a celkovému pojetí divadla Ungelt velmi sluší lidsky silné
příběhy a velké herecké výkony,
které se odehrávají v tom nejtěsnějším kontaktu diváků a herců.
Co Vás vedlo k tomu, že jste se
přihlásil do Klubu přátel Divadla
Ungelt? Navíc ještě tak rychle –
byl jste jedním z prvních členů!
Členství v klubu jsem viděl jako
naplnění touhy trochu více pomoci a být i tak trochu součástí toho,
co mám rád a co tak skvěle baví
lidi už více jak 20 let. Když už mi
teda nebyl shůry dán dar bavit lidi,
mohu prostřednictvím klubu alespoň pomoci spoluvytvářet prostor
pro ty, co to tak úžasně umí.
Co se pro Vás jako pro diváka
změnilo potom, co jste se stal
členem Klubu přátel Divadla
Ungelt?
Divadlo Ungelt se pro mě jako

diváka stalo domovskou scénou,
kam se velice rád vracím, a kde
je možnost potkávat lidi, kterých si
vážím a mám rád. Snad nebudu
příliš troufalý, když označím některé lidičky, co jsem tam potkal
za přátele, se kterými se velmi rád
potkávám i mimo divadlo.
A v neposlední řadě je čest mít
možnost se účastnit výjimečných
událostí, jako jsou premiéry a výročí divadla. Máme tak možnost

Je tam plno očekávání, ve vzduchu se vznáší maličko elektrizující
nervozita, jak to dopadne. A ono
to nakonec vždycky dopadne
dobře, to pak máte radost sdílenou s ostatními podobně smýšlejícími návštěvníky premiéry.
Divadlo Ungelt je především
divadlo založené na hereckém
umění. Jak vnímáte hereckou
profesi obecně, a jak ji vnímáte
u nás v Ungeltu?

vidět první uvedení hry spolu se
svými hereckými idoly a ostatními
členy klubu, kteří jsou naladěni na
podobné vlně. A to vše ještě dříve,
než vyjdou první recenze a pochvalné kritiky.

Hereckou profesi beru jako nedílnou součást kultury a života
vůbec. A opravdu dobré herectví
vnímám tak, že nad rámec předepsaných úloh dávají herci do role
přidanou hodnotu, a to velký kus
sebe. To, aby to opravdu pobavilo a dávalo logiku mi přijde jako
velmi těžké a nejisté zároveň. Pokud se to vše povede, beru to jako
dar, a to jak pro přihlížející diváky,
tak i pro samotné herce. Vnímám
to dokonce jako nutnost pro obě
strany se čas od času dobře uvolnit a pobavit.
Pokud bych to měl formulovat trochu s nadsázkou, tak hereckou profesi vnímám jako maximální snahu
pobavit diváka, zhmotnit myšlenky
autora, splnit pokyny a vize režiséra, a přitom všem ještě nezarmoutit
hlavního ekonoma.
Herectví v Ungeltu vnímám jako
silnou touhu k vyprávění lidských
příběhů. Ungelťácké herecké provedení vnímám jako tvorbu vyžadující, vzhledem k těsné blízkosti
jeviště a hlediště, opravdu maximální dávání a braní energie oběma směry.

Jako člen Klubu máte
zajištěná místa na každou
premiéru. Vnímáte rozdíl mezi
premiérovým představením
a běžnou reprízou? A pokud
ano, v čem?
Na premiérová představení se
vždy moc těším. Když se prodíráte
řadou na poslední chvíli a okopáváte špičky bot, které nesou někdy i velice obdivuhodné nositele,
a když pak svojí postavou cloníte
ve výhledu za vámi sedícímu hereckému idolu, tak víte že jste tam
správně.
Divadlo je natolik živé umění, že
pokaždé může dojít k malým posunům. Tím, jak některá představení navštěvuji i opakovaně, vidím
rozdíly i mezi jednotlivými reprízami, ale premiéra má přeci jen
jinou atmosféru.

REPORTÁŽ ZE ZÁJEZDU

Český Krumlov | 11. 2. 2017

MEZI ÚTERÝM A PÁTKEM
JOANNA MURRAY-SMITH

Český Krumlov má jen něco
málo přes 13 000 obyvatel, a přesto v něm naleznete hned tři divadelní scény. Městské divadlo Český
Krumlov však oproti věhlasnému
otáčivému hledišti a Zámeckému
baroknímu divadlu hraje po celý
rok. Pro Divadlo Ungelt je toto
malebné divadlo, z jehož dvorku
sledujete vltavská panoramata skoro jako domovská scéna. Jezdíme
tam už hezkou řádku let a krumlovští diváci tak mohou shlédnout
téměř většinu našeho repertoáru.
Není proto divu, že když technici
Radek Svoboda a David Zelinka
s garderobkou Lucií Mrvíkovou
vyjeli z Prahy, ujeli dlouhou trasu
bez jediného zaváhání, skoro jako
by jeli domů. A jako doma je také
v Krumlově přivítali – a to včetně
ochotných místních techniků.
Všichni si mohli vesele prozpěvovat, neboť scéna přivážené inscenace Mezi úterým a pátkem není
nijak složitá a nevyžaduje žádnou
stavbu. Samozřejmě můžete dlouhé minuty rozjímat nad tím, zda
konferenční stolek s dvěma křesílky
má být hlouběji v jevišti a zda černý horizont oddělující forbínu od
zadního jeviště má být na prvním
či na druhém tahu. Avšak to byste nemohli být zkušení zájezdoví
harcovníci jako náš Radek a David.
Nábytek i horizont byl na místě
dřív, než jste stačili spočítat kapa-

citu hlediště. Když vaše pozornost
přešla zpět na scénu, už na ni David z balkónu mířil reﬂektorem.
Díky poklidnému jevišti se zdálo, že k tomu, aby se mohlo začít,
chybí už jen diváci a samozřejmě
herci. Jaký omyl! Stačilo totiž zaplout za výkryt a dopadl na Vás
koncentrovaný shon přípravy zákulisí. A hle: inscenace, která se
jevila jednoduchá z hlediska scény,
patří k těm nejsložitějším z našeho repertoáru z hlediska zákulisí
a především garderoby. Garderobka Lucie nejdříve prozkoumala
hereckou šatnu hned vedle jeviště.
Byla sice prostorná, ale pouze jedna. O soukromí nemohla být řeč.
Samozřejmě v budově se nacházela ještě další, ale od jeviště byla
natolik vzdálená, že když jste do ní
šli, hrozilo buď bloudění, přeražení
na schodech, zásek u sochy Petra
Fridricha či inspirativní rozprava
s ředitelem divadla, jehož kancelář
byla hned vedle cíle. Při představě,
že tuto překážkovou dráhu absolvuje herec během představení, se
Lucie otřepala a rozhodla, že šatna
u jeviště bude smíšená a jala se ji
tak i připravovat.
Stoleček jediného muže v obsazení – dnešní večer herce, jinak
ředitele a majitele divadla Milana
Heina – byl připraven raz dva. To
je přece jen výhoda herců oproti
herečkám – ti se mnohdy spokojí

Fotograﬁe inscenace z krumlovské reprízy pořídil Zdeněk Klapka.

jen s čistými ponožkami a v případě Milana dvěma ručníky. Našim
herečkám Lucie připravovala stolky
s kartáči na vlasy, laky, ubrousky,
bižuterií či žvýkačkami a snažila se
během toho z památeční zájezdové rychlovarné konvice uvařit kávu.
Mezitím Radek věšel zabalené kostýmy na dva štendry, které se po
chvíli prohýbaly pod dvaceti šesti
kusy oblečení!
Své veledílo si Lucie nechala na
závěr – na stoleček Reginy Rázlové naaranžovala v přesných liniích
paruku, vlásenky, líčidla, náhrdelník, náušnice a vlhčené i suché
ubrousky. Jako závěrečnou tečku
položila pod stůl překrásné červené lodičky, které Regina divadlu
a své Honor zapůjčila z vlastního botníku. Radek toto hnízdo,
v němž se rodí dramatická postava
korunoval několika lampičkami –
každý milimetr nanášeného líčidla
musí být vidět!
Po tomto rituálu přišel čas rozmístit rekvizity na stoly těsně za
horizontem, kde také stál tentokrát
pro diváka neviditelný ungelťácký
roh. Přestože vypadal, že jsme ho
tam zapomněli z minulého zájezdu, sloužil během představení jako
diskrétní převlékárna. Zatímco Lucie připravovala talířek s oplatkou
a panáka, dorazilo auto s první
várkou herců.

Regina s potěšením zasedla za
připravený oltářík a jako sochař
začala tesat svou Honor. Milanovy kroky vedly na jeviště, kde
přehlédnul prostor a nostalgicky
zavzpomínal na první společný výlet do Krumlova se svým
– dnes už – manželem. Pak ale
vyslovil několik replik – vyzkoušel tak akustiku a započal proces
probouzení George.
Na krumlovském jevišti se krásně
povídalo, zvláště když jsou kulisami pohodlná křesílka, ale příjezd
Jitky Čvančarové a Petry Nesvačilové nás vytrhl z krumlovského
vzpomínání. Jitka, stejně jako třeba
kdysi Dana Medřická, ráda přichází
do divadla na poslední chvíli a její
hlas v zákulisí nás proto vyděsil –
začínáme snad už za pár minut!?
Pohled na hodinky zastavil narůstající paniku – Jitka s Petrou přijely
dokonale na čas!
Do divadelního klubu začali
chodit první diváci a vstřícné očekávání prostupovalo divadlem od
zatím pustých posledních řad přes
jeviště až do šatny. Všichni se vytratili do svých soustředěných bublin příprav a začali pomaličku napínat herecký luk. Šíp jsme vystřelili
před plným hledištěm a dle reakcí
diváků jsme se neminuli. Je radost,
že stejně tak jako my rádi vidíme
Krumlov i Krumlov rád vidí nás.
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PŘIPRAVUJEME

GAIL LOUW

MISS
DIETRICH
Premiéra | 26. 5. 2017
Jméno Marlene Dietrich se stalo
značkou a obraz tajemné dlouhonohé ženy se zaryl do všech
včetně samotné Marlene tak, že
si ji jen těžko dokážeme představit jinak než ve „sternbergovském“
šerosvitu s cigaretou a neproniknutelným pohledem. Archetyp
femme fatale, která milovala mnoho velkých duchů své doby, ať už
mužského či ženského pohlaví,
která nonkonformním přístupem
k životu přispěla k sexuální revoluci, a která veřejně odsoudila
Hitlera a vydala se přímo na frontu podporovat spojeneckou armádu, zpracovala v roce 2015 britská
dramatička Gail Louw. Ve své nej-

lituje
úspěšnější hře Miss Dietrich lituje
vycházela ze skandální biograﬁe
Marleniny dcery Marii Rivy Moje
matka Marlene Dietrich. Ta vyšla
nedlouho po Marlenině smrti a až
hrubě otevřeným a velmi subjektivním způsobem demaskovala
doposud nedotknutelnou ikonu.
Louw inspirována především poslední kapitolou knihy napsala
koncentrovaný komorní text, který
zachycuje legendu na konci života, kdy se Marlene v hrůze, že její
současná podoba nemohoucí stařeny zničí pracně budovaný obraz
dokonalé bohyně, uzavírá před
světem. Intenzivní celovečerní
dialog, který striktně dodržuje jed-

notu místa, času a děje konfrontuje stárnoucí, izolovanou a na lůžko
odsouzenou Marlene s její jedinou
dcerou Mariou. To nejvyšší i to
nejnižší ze světa showbyznysu se
zde potkává s ryze bergmanovským a obyčejně lidským tématem věčného sváru mezi matkami a jejich dcerami. Nejde však
o bulvární nahlížení do soukromí
slavných. Je to příběh zachycující dějiny celého 20. století, který
nám zároveň neodbytně klade zásadní životní otázku, jak se vyrovnat se stářím nejen svým, ale také
vlastních rodičů. Což je otázka, na
kterou si dříve či později všichni
musíme odpovědět, i kdybychom

nechtěli... Dvě nespoutané herecké osobnosti Regina Rázlová jako
Marlene Dietrich a Simona Postlerová jako Maria Riva se v tomto
strhujícím dramatu vůbec poprvé
potkávají na jevišti. V režii Radovana Lipuse se do nejhlubších
zákoutí postav noří s nadhledem,
humorem, velkým jevištním charismatem a dokonalou souhrou
léta spřátelených kolegyň, které se
seznámily ještě coby pedagožka
DAMU a její posluchačka. To vše
je zárukou večera, v němž je Herectví – tak jak je v Ungeltu zvykem – vždy na prvním místě.

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

JIŘÍ

PRITZ
PROVOZNÍ ŘEDITEL

Je to pro mě k neuvěření, ale Jirka
je v Ungeltu už 17 let. Do Ungeltu
nastoupil ve svých jednadvaceti
letech a teprve o tři roky později absolvoval na DAMU produkci
s červeným diplomem!
Spolehlivě řídí provoz divadla
– vytváří hrací plán, organizuje zájezdy, připravuje a vyřizuje
všechny smlouvy, dbá o veškeré
účetnictví, svolává a vede pracov-

ní porady… Jirka Pritz to má nejen
na vizitce, Jirka Pritz JE skutečným
ředitelem provozu!
A navíc je to dobrý člověk, na kterého je stoprocentní spolehnutí.
A spolehnout se mohu i na jeho
divadelní cítění, máme podobný
vkus. Můžu si přát vůbec víc?
Milan Hein
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