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rozhovor o herectví s Reginou Rázlovou
momentky z české premiéry Miss Dietrich lituje
22. výročí Divadla Ungelt
Dramaturgický plán sezóny 2017 / 2018
Doporučujeme Růžové brýle

Maska a tvář. Mediální obraz
a skutečnost. Jací skutečně
jsme a jací se jen jevíme?
Co se stane, když se tento
rozpor vyhrotí do maxima?
Pravděpodobně to, co se na
konci života stalo legendární herečce a zpěvačce Marlene Dietrich. Propast mezi
tajemnou božskou bytostí,
kterou ve svých filmech zachycoval režisér von Sternberg a jejím skutečným stárnoucím tělem byla na konci
její kariéry tak obrovská, že
Dietrich nezbylo nic jiného
(nebo ano?), než se před
všemi uzavřít v samotě pařížského bytu. Kromě svého domovníka, nejbližšího
přítele, a především dcery
nepřijímala žádné návštěvy. Návštěvou však hra Miss
Dietrich lituje současné britské dramatičky Gail Louw
začíná. Maria Riva přichází
za slavnou matkou, která již
nemůže chodit a snaží se ji
přesvědčit o nutnosti přesunu do ústavu. A Dietrich
musí – stejně jako mnoho-

Rozpravy Milana Heina
rozhovor s členkou Klubu přátel Divadla Ungelt
reportáž ze zájezdu do Brna
Představujeme Vám Tomáše Dvořana
Pardál Ladislava Smočka
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krát ve svém životě – bojovat o zachování iluze dokonalosti: „Všechno, co mám
je to, co jsem byla.“ A „byla“
toho opravdu dost! Její osud
se rozpíná celým dvacátým
stoletím a zachycuje tak jeho
zlomové okamžiky včetně
první a druhé světové války. A to nejen díky tomu, že
byla milenkou mnoha slavných mužů i žen své doby,
ale také proto, že se přímo
s hrdinskou odhodlaností
zapojovala do politického
života (aktivně bojovala proti Hitlerovi). Není jednoduché být dcerou někoho takového. A není proto divu,
že Maria Riva po smrti své
matky napsala tak skandální,
krutou a dle mnohých zkreslující biografii, z níž vychází i dramatička Gail Louw.
A tak je inscenace Miss Dietrich lituje nakonec spíš než
příběh o dokonalosti, která
zas tak dokonalá nebyla,
bergmanovským příběhem
o fatálním vztahu matky
a dcery. A také, jak jinak,
o stárnutí…

ÚVOD

Vážení diváci,
ve třetím čísle našeho Zákulisníku si budete moci počíst především o inscenaci hry
Gail Louw Miss Dietrich lituje.
O strhujícím duelu slavné matky a její dcery. O duelu Reginy
Rázlové a její někdejší žačky na
DAMU Simony Postlerové…
Zákulisník nabídne rovněž
obsáhlý rozhovor o herectví
s Reginou Rázlovou a fotoreportáže z premiéry Miss Dietrich lituje a z oslavy 22. výročí
divadla. Dočtete se také o zájezdu Ungeltu do Divadla Bolka Polívky v Brně, o hře Pardál
a o stálici našeho repertoáru
– Růžových brýlí s Hanou Maciuchovou, Zuzanou Bydžovskou a Sabinou Rojkovou.

Připomeneme mé jevištní
Rozpravy, které živě za účasti diváků natáčí Český rozhlas
Dvojka, a představíme Vám
technika Tomáše Dvořana
a Alenu Novákovou, členku
Klubu přátel Divadla Ungelt…
Stačí?
Hezké počtení!

Milan Hein
zakladatel, ředitel
a majitel Divadla Ungelt
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ROZHOVOR O HERECTVÍ
S

REGINOU RÁZLOVOU

Regina Rázlová (1947) se na jevišti Divadla Ungelt objevila poprvé před více jak třemi lety
jako temperamentní Charlotta v dramatizaci francouzské novely Kurtizána a nedlouho poté
v hlavní roli australské tragikomedie Mezi úterým a pátkem. Hra Joanny Murray-Smith, v níž
Regina Rázlová zkoumá všechny odstíny duše ženy, kterou po mnoha letech opustí manžel,
je stále na repertoáru a nezadržitelně se blíží ke sté repríze. Třetí a opět zcela novou hereckou polohu odkrývá Regina Rázlová v osobitém pojetí legendy světové kinematografie Marlene Dietrich. V inscenaci Miss Dietrich lituje doslova neopustí jeviště a my tak máme možnost
pozorovat strhující herecký duet (spolu se Simonou Postlerovou), v němž měrou vrchovatou
uplatňuje své celoživotní herecké zkušenosti.

Kdy jsi se poprvé setkala
s Marlene Dietrich?
Znám ji od svých sedmnácti let,
což je více než půlstoletí. Tehdy jsem studovala filmovou školu
v Čimelicích a měli jsme na dějiny
kinematografie geniálního profesora Prouzu. Ten nás vypravil
do života nadstandardní znalostí
mnoha výborných filmů – včetně
těch s Marlene Dietrich.

Co Ti běželo hlavou, když
se rozhodlo, že Marlene
budeš hrát?
Hlavně, abych neumřela dřív, než
to přijde. Než dojde k realizaci.
Naštěstí jsem vydržela.

Přemýšlela jsi nad tím, jak
ji uchopíš?

Strašně se mi líbila a působila na
mě. Sice se mi některé její filmy
už tenkrát zdály mimo, hlavně pokud jde o výpravu, ale pokud se
jednalo o ni, zaryla se mi hluboko
do mozku. Ze všech hvězd starých
filmů byla pro mne rozhodně ta
největší. Už tehdy jsem byla přesvědčená, že její styl herectví musí
jakýkoli moderní vývoj přežít.

Další její nenapodobitelná vlastnost je energie. Byla jako atomová bomba. A přesto tu obrovskou
energii dokázala ovládat. Uměla
ji upouštět, jak potřebovala, zadržovat, jak potřebovala… To je věc
nejen talentu, ale také dobrého
režiséra, který s něčím takovým
umí pracovat. Herec ten motor
musí nejen mít u každé věty, ale
musí s ním umět čarovat na lusknutí prstu. Uvědomila jsem si, že
postavu Marlene musím začít stavět odtud.

Jaký přesně byl její styl
herectví? Lze jí nahlédnout
do „herecké kuchyně“?

Věděla jsi to už v době,
kdy jsi dramatický text
poprvé přečetla?

A jak jsi ji tehdy vnímala?

To určitě. Když si ji člověk opakovaně pouští, vidí, jak perfektně má
vše zvládnuté zvnějšku i zevnitř.
Toto stoprocentní ovládnutí figury
jí potom umožňuje dodat své roli
takový zvláštní nenapodobitelný
šarm a lehkost.

Zdá se mi, že to je něco, co
máte společné.
Pánbůh občas na člověka posvítí a on si tak dokáže sáhnout na
něco vyššího… Ale ona, Marlene,
to měla od mládí. Navíc měla ještě jednu věc, kterou nelze napodobit: její obličej a tělo bylo velmi
fotogenické, což uměla dokonale
využít. Někdo může umět všechno jako ona, ale chybí mu správně
posazené lícní kosti anebo naopak:
někdo má správně posazené lícní
kosti a je mu to houby platný.

Hra jako taková mě ještě příliš netrápila. Hledala jsem v sobě jen tu
správnou energii, a jak ji přesně
v 19.00 hodin vypustit.

dě Marlene jsem vzpomínala na
všechny, kteří mi vyprávěli, co zažili s maminkou nebo člověkem,
o kterého pečují a starají se…

Jaké další příběhy jsi
sbírala?
Téměř všechny se týkaly typů
žen, které byly ve svém povolání
úspěšné, které byly vidět a které
byly velmi energické, a nedaly si
proto tak lehce poroučet – ani od
partnerů, ani od manželů a ani ve
svém povolání.

Podle čeho jsi pak tyto
příběhy „prosívala“?
Něčemu člověk rozumí víc a něco
jenom vyciťuje. K něčemu pociťuje větší a k něčemu menší empatii.
Taky může cítit, že je to jeho krevní skupina, ale neumí si to úplně
přesně srovnat v hlavě…

Jak se někde povídalo o mamince,
tetě... už jsem poslouchala.

Den, kdy jsi dostala text
a den, kdy byla první čtená
zkouška dělil více jak rok.
Příběhy jsi tak nasávala
dost dlouho… Nebyla jsi
jimi zahlcená?
O tom by myslím mohla docela
dobře povídat moje rodina... Ale
herectví je vyprávění příběhů.
A já jsem vypravěč. Osud Marlene Dietrich je velký krásný příběh.
A když víš, že je to příběh silného
člověka, který byl schopen ovlivnit
mnoho životů, tak by bylo hloupý,
kdybychom ho vyprávěli o úroveň
níž… Zároveň to musí být příběh,
který bude lidi bavit a zajímat.
A kromě toho k nim musí i emočně promlouvat.

Od jakého momentu jsi
tedy pracovala na roli?

Co je motorem k tomuto
vyprávění? Jinak řečeno:
co Tě pudí k herectví?

Hned jak mi to Milan Hein řekl.
V ten okamžik jsem tyto příběhy
začala nasávat a vybavovat si je.

Když ve třinácti letech začneš psát
povídky a básničky a pak najednou chceš být támhleto a taky

Regina Rázlová se Simonou Postlerovou v Miss Dietrich lituje.

Co nastalo v další fázi?
Pátrala jsem po tom, kde v této
energii má Marlene „nulu“. Jestliže tu nulu, ten začátek, má člověk
na pomyslných sedmdesáti, tak
je to jiný způsob přemýšlení, než
když ji má na pětadvaceti.

A jaký to je způsob
přemýšlení, když je ta nula
hodně vysoko?
Je to prostě jinak... Člověk si může
jenom rozmýšlet, co všechno v životě zažil, a kde si půjčí energii,
kde si vypůjčí příběhy. Všechno
člověk zažít nemůže. V přípa-
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Regina Rázlová s Petrou Nesvačilovou v Mezi úterým a pátkem.

támhleto, přijde to k tobě tak nějak
přirozeně. Začne tě bavit vyprávět
a začneš také přemýšlet o způsobech vyprávění.

Čeho chceš svým
vyprávěním dosáhnout?
Vyprávění příběhu je jedna z nejstarších slovesných jazykových
dovedností, které formují lidské
chápání a vnímání vůbec. Když
jsme dostali dar jazyka a začali si
vyprávět, tak jsme se hodně odlišili od opičích předků. Vždycky byl
v tlupě někdo, kdo uměl vyprávět
líp než ten druhý. Ten, který uměl
líp vyprávět, což znamená, že
uměl lépe zaujmout posluchače,
tak ten byl prostě hlavní vypravěč.
A vypráví se proto, že je to – následující slovo se nerado používá,
ale je přesné – výchovné. Vyprávění příběhu je kultivační proces.
Je to nejstarší forma kultivace.
Proto divadlo vzniklo, a proto stále
žije. Bavit se můžeš chodit třeba
do baru... Tam budou běhat nahatý holky, nasměješ se a bude to
bezvadný. Na show tohoto typu
můžeš jít tří milionkrát, a přesto
nás tento typ vyprávění nikam
v lidských hlubinách neposune.
Bude to chutné a dobré jako když
rozdáváme lízátka. Ale co naplat,
cukr potřebujeme též.

Když přijdeš na reprízu
Miss Dietrich lituje, víš, co
chceš kultivovat? Když
vstupuješ na jeviště, víš, co
chceš, aby si lidi odnesli?
Že nic není tak jednoduché, jak to
na první pohled vypadá. A že někoho odsoudit jde strašně lehce…
Máme šanci, že když příběh bu-
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deme vyprávět dobře, diváci ztratí
naučený pohled a zjistí, že o tom
uvažují jinak. Jsou-li zasaženi.
A připustí-li si to. Tohle je pro mě
důvod k herectví a důvod k tomu
dělat divadlo. Od toho jsem ještě neustoupila, přestože to není
módní záležitost.

Kdy a jak sis uvědomila, že
chceš Miss Dietrich lituje
hrát právě o tomto?
Hned jak jsem dostala text do
ruky, věděla jsem, že tam tento
rozměr musím dostat. Biografická
kniha Marii Rivy, podle které Gail
Louw svou hru napsala, je velmi
účelová. Jednoznačně fandí jedné
straně – právě Marii Rivě, dceři Marlene. A stejným způsobem
je napsán i dramatický text. Jaké
dámy k tomu měly důvody, to se
mě neptej, já to odhaduji... Drama
prostě kopírovalo záporný pohled
na Marlene a já jsem stoprocentně
věděla, že takový pohled nemůžu
přijmout, že toho nejsem schopna,
že to zcela odporuje mému přesvědčení.

Jak může herec pracovat
s tím, když si je vědom
limitů dramatického textu,
který se chystá ztvárnit?
Nejdřív začneš tlouct hřebíky do
hlavy dramaturgovi, potom režisérovi a pak kolegyni. V nejposlednější chvíli taky Milanu Heinovi.
A všem do nekonečna vykládáš,
že to byla úžasná ženská, úžasná
osobnost, a že se nějakým způsobem, který ti v tu chvíli ještě vůbec není jasný, je nutné k tomuto
sdělení propracovat. Protože se
domníváš, že právě toto je poselství hry.

Jak jsi tedy našla ten
„způsob,“ s nímž
ses k tomuto sdělení
propracovala?
Myslím, že v tom mi pomohla
silná dávka mé vlastní neřízené
energie. Uvědomila jsem si, že –
v mých profesních začátcích – na
mě psal kritiku velmi známý teatrolog profesor Císař a konstatoval,
že pokud najdu režiséra, který uřídí a udrží mou energii v daných
mezích, tak že i já budu šťastná.
Hodně jsem o tom přemýšlela.
A u Marlene jsem se rozhodla, že
toho využiju. Že nemůžu nikoho
přesvědčovat slovy, protože tak
bychom se nikam nedostali, že to
musím prostě udělat. Musela jsem
vytvořit takový emocionální tlak,
aby to působilo. A pak jsem tuto
emoci, energii jevištně tvarovala.

Takže jsi vypustila kvanta
energie…
Ano. To ovšem nemůže dělat herec bez režiséra. Pan režisér Radovan Lipus je velmi vzdělaný,
kultivovaný divadelník a filmař,
přirozeně jemného a tichého
chování. A herec musí režisérovi
naslouchat a poslouchat. A režisér
dělá totéž. Ale fakt je, že s námi
dvěma ženami – herečkami (myslím Simonu a mě), které hrají „hérečky“… no, lehké to neměl! Energií a emocí ke zkrocení jsme mu
na zkoušky přinášely tuny. A on
to „tsunami“ ženské emocionality
denně zvládal a zvládl tak, aniž by
nás u toho škrtil a bil. Dokonce se
máme po tom všem všichni i rádi.

Myslím, že Tvůj boj proti
odsudku Marlene se podařil.

Fakt je, že z hlediště cítím, jak se
diváci během večera nechávají
postupně emocí přesvědčit…

Jak se vůbec liší jevištní
emoce od té skutečné?
„Ukazuješ“ nám emoci
anebo ji opravdu „cítíš“?
To je velká otázka herectví. V tom
také tkví podstata toho, proč je někdo lepší vypravěč než ten druhý.
I když to oba umí nazpaměť.

Během hraní Miss Dietrich
lituje se musíš potýkat
s mnoha rekvizitami. Jak
moc tyto hmotné věci
ovlivňují tvorbu postavy?
Pamatuji si, že jsem na
zkouškách pozoroval,
jak už Marlene nabývá
na vnitřních obrysech
a najednou…
...to skončilo tím, že jsem hledala
klobouk; po chvíli jsem ho uviděla
v šupleti, tak jsem začala přemýšlet, jak a kdy se tam pro něj dostanu... Už jsem něco vymyslela,
ale hned nato jsem zjistila, že je
to volovina, protože když se pro
něj otočím, tak tím pro diváka zavřu své tělo. Na zavírací gesto se
musím vykašlat, musím to udělat
jinak, takto... a sakra, to teda není
moc pravdivý, tak zase jinak atd.
Práce s rekvizitou je obor. A souvisí se zvládáním prostoru a temporytmu. A ten zas souvisí s dechem.

Vím, že byl pro Tebe
dech zásadní od začátku
zkoušení. Proč?
Většinu času je Marlene v poste-
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li a zborcená. A aby mi vyšla tři
klíčová místa ve hře, kdy se potřebuju narovnat, musím předtím
hodinu sedět jako skřet. V takové
poloze se docela špatně dýchá.
Musela jsem proto vymyslet, jak se
s tím vypořádat.

V jednu zkoušecí fázi
jsem měl pocit, že energii,
o které jsi mluvila, ovládáš
právě tím dechem. Jako
kdyby nádech a výdech
byly Tvé opratě.
Přesně proto jsem to chtěla mít
tak promakaný. Když máš dobře
propracovanou technickou kostru figury, včetně práce s dechem
i rekvizitou, tak ti nehrozí nějaká
katastrofa. Můžeš mít problém,
třeba i zdravotní, ale ta kostra tě
udrží děj se co děj.

Začátek zkoušení jsme
museli posunout, protože
jsi měla problémy
s dechem…
Vrátila jsem se z nemocnice s plicní embolií.

Po plicní embolii jsi chtěla
vystavět svou figuru
pomocí dechu? Jak se Ti
podařilo překonat své tělo?
Je to v hlavě.

Jenom to?
To je přece ta touha vyprávět příběh. Nebylo na výběr: buď to
stihneme, nebo ten příběh prostě
vyprávět nebudeme. Touha vypravěče je silnější než všechno.

Jak do Tvého procesu
tvorby zasahovali ostatní

spolutvůrci?
Zásadní je přece režisér a veledůležitý je dramaturg. A v Ungeltu je nepominutelný jeho genius
loci a instinkt ředitele. Velké štěstí
pro mě bylo obsazení Simonky
Postlerové, protože ona nikdy nestála proti Marlene. Myslím proti
reálný figuře. Takže jsme odsudky
mohly vynechat a místo toho se
snažily najít příběh matky a dcery. Chtěly jsme vyprávět o tomhle
komplikovaném vztahu, který nás
všechny určuje a zároveň tím
nikoho neodradit. Hledaly jsme
proto jakousi všeplatnost, aby to
nakonec nebylo jen pro nás dvě
ženský na jevišti. A potom Simona
je velmi dobře technicky vybavená. Myslím, že patří mezi nejlepší
herečky své generace, protože na
naprosto dokonalém nemizejícím
technickém základě umí postavit
nosnou emoci.

Vaše jevištní partneřina je
skoro hmatatelná…
Známe se dlouho. Potkali jsme se
před mnoha desítkami let, kdy ke
mně přišla jako studentka.

A jak si ji pamatuješ?
Mláďátko – hezký, krásný. A rozhodně velmi talentovaný. Přestože
byla drobná, byla v ní obrovská
dávka energie. Což se mi strašně
líbilo. Věděla jsem, že když se ji
naučí technicky ovládat, bude z ní
úžasná herečka.

Tvá pedagogická kariéra
je pověstná. Vyškolila jsi
spoustu dnes slavných
osobností – nejen
Simonu Postlerovou, ale
i Karla Rodena nebo
Báru Hrzánovou. Co jsi

Regina Rázlová se Simonou Postlerovou v Miss Dietrich lituje.

Regina Rázlová s Chantal Poullain v Kurtizáně.

začínajícím hercům řekla
na první hodině herectví?
Co by měl každý herecký
aspirant vědět?
Že to není náhoda. Herectví vyžaduje kázeň a spoustu práce,
kterou musíš udělat ještě před tím,
něž přijdeš na zkoušku. Teprve až
to máš nadřený, můžeš něco začít opravdu dělat. Myslet si, že to
uvaříš z vody je hloupost. Jednou
možná, možná i dvakrát, ale celý
život… to bych se divila. To ne.

Stalo se Ti někdy, že ses ve
svém pohledu či úsudku na
nějakého studenta zmýlila?
Když postupuješ podle dávno
vyzkoušených starých metod, tak
je to natolik podrobný vhled do
povahy a osobnosti daného člověka, že tak detailní nemají ani
jeho vlastní rodiče. Především ale
potřebuješ vědět, jestli je schopen
opravdu velké emoce. Anebo jestli
v té emoci dojde jenom k osmdesáti procentům a posledních dvacet mu bude chybět. Každý jsme
ustrojení jinak, takže jestli je pro
něj osmdesát sto, bude celý herecký život vyprávět příběhy vždycky
jen na osmdesát procent... Když
pak ale potkáš studenty, které navzdory jejich mládí správně přive-

deš k tomu, aby se „dotkli stovky“,
dosáhneš svého prvního vítězství.
Jakmile si na „stovkovou“ neřízenou velkou emoci sáhnou, tak se
jim už mnohem lépe dál pracuje.

Ale takové nakládání s duší
studenta muselo leckoho
z nich iritovat...
Určitě.

A jak ses s tím
vyrovnávala?
Ale bez toho se nedá naučit žádné řemeslo. A herecké řemeslo
vyžaduje umění ovládat sám sebe
nejen zvenku, ale i zevnitř. Pokud
si nezahraješ na všechny své struny, tak o sobě nic nezjistíš. A jako
herec se sám o sobě musíš dovědět co nejvíc, protože jenom tak
můžeš se sebou pracovat. Pokud
chceš dělat jakékoli řemeslo, musíš se jeho techniku – technologii,
postup výroby atd. – naučit. Nejlépe od nějakého mistra. A je jedno jestli truhlářského, instalatérského nebo zlatnického. Někomu
se musíš dívat na ruce, někdo ti
musí dávat záhlavce, když už máš
ten materiál v ruce. A materiálem
hereckého řemesla je tělo, mysl,
emoce a cit. Pokud s tímto materiálem neumíš vědomě pracovat,
tak nic nevyrobíš. A jestli ano, tak
jen díky náhodě, což ale nebudeš
nikdy schopen zopakovat.

Kdo byl na začátku kariéry
Tvým „mistrem“?
Měla jsem geniálního pedagoga
– Miloše Nedbala, na kterého my
„nedbalovci“ nedáme nikdy dopustit. A víme proč.

A posléze v praxi?
Obdivovala jsem herce, kteří
uměli hrát bytostně a zároveň dokonale technicky. Například Slávka Budínová, Blanka Bohdanová,
Dana Medřická, Vlasta Fabiánová.
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Vidět tyhle ženy hrát divadlo bylo
něco…. Měla jsem štěstí, že jsem
je viděla hrát divadlo hodně zblízka. Byly skvěle technicky vybavené a v hlavě to měly natolik srovnané, že si na jevišti mohly dovolit
cokoli. Takže když pak vyprávěly
příběh pro diváky, kteří přijeli
z velký dálky a byli trochu unavení, hned věděly, co a jak udělat. Řekly si: nevadí, zahraju jim to
dnes takto… A diváci se najednou
probudili. Tyto herečky opravdu
uměly čarovat.

Zmíněné herečky jsou také
vyhlášené svým umem
pracovat s jevištní řečí.
Jaký k ní máš vztah Ty?
Jestliže jsi vypravěč příběhů a vyprávíš slovem, tak musíš s tím slovem umět pracovat. Když filmový
režisér neumí správně stříhat detaily na celek a po ose, tak se na to
taky nedá dívat.

Dokážeš si představit,
že bys hrála beze slov?
Ostatně máš za sebou
hezkou řádku…
Němých rolí?

…filmových rolí!
No jasně. Ve filmu se o slovo opřít
přece nemůžeš. Film je ještě větší zkratka. Hlavní vypravěč je tam
režisér, ne herec. Herec se musí
podřídit. Ale samozřejmě každý,
kdo přinese tu nebetyčnou a nebývalou energii, stává se na plátně
dominantním. I kdyby to tak nebylo napsané, převede na sebe
reflektor a já jako divák sleduju jen
toho herce. Pak ale jdu z kina a říkám si: o něm ten film přece nebyl, vždyť ten příběh byl o něčem
jiném… A uvědomím si, že jsem se
dala zmámit jeho osobností.
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Chápu, že určujícím
tvůrcem filmu je jeho
režisér. Jak to ale je
v divadle? Jaký je
rozdíl mezi filmovým
a divadelním režisérem?
To nejde míchat. Jde úplně o jiné
vidění. Máš jinou materii, tudíž
i jiné řemeslo. Vím, že je hodně
dobrých filmových režisérů, kteří
by rádi režírovali divadlo a obráceně divadelních, kteří by rádi
dělali film, ale nejde to. Divadelní
režisér má například jeden prostor, nemůže si dojet na exteriéry.
Je proto závislý na tom, že exteriér hraje herec, a že ho hraje tak
dobře, že diváci uvěří, že jsou postavy v lese, přestože na jevišti vidí
smrčky z papundeklu.

Dnes se hodně diskutuje
o režijní interpretaci, kdy je
divadelní režisér v podstatě
stejný samotvůrce jako ten
filmový. Jak tento trend
vnímáš?
Režisér samotvůrce by si hru měl
zkusit napsat sám. Protože když se
postavíš do role, že jsi lepší než
třeba geniální Shakespeare, tak
o tom musíš přesvědčit i dost velký ansámbl. A přesvědčit tolik lidí
bývá těžké a není to přinejmenším
výhodné. Ještě jsem totiž nezažila,
že by taková cesta dopadla úspěšně. A když říkám „úspěšně“, tak
myslím to, že diváci příběh prožívají, že s tou hrou jdou. Režiséři,
které jsem kdysi zažila – například
Jaromír Pleskot nebo Miroslav
Macháček, se vůbec netvářili, že
jsou lepší než Shakespeare… A jejich režie byla něco!

Jak to tedy dělali?
Vyprávěli příběh, příběh té hry.

Regina Rázlová se Simonou Postlerovou v Miss Dietrich lituje.

Dramatický text byl pro ně základ.
Důvěřovali mu a sloužili mu. Pomocí slov, které dramatik napsal
sloužili příběhu. Byla to pro mne
velká škola.

Jak si z hlediska vyprávění
stojí současná televizní,
potažmo seriálová tvorba?
Na velké příběhy televize zcela
rezignovala. Zůstává jen u historek. Dřív se tomu říkalo soudničky.
Některý navíc nedávají ani smysl
po psychologické stránce. Nejsou
dost propracovaný.

Jak si to vysvětluješ?
Čas hraje zásadní roli. Dnes se
točí i připravuje rychle.

Je tedy možné v tom
vůbec obstát?
A co je to obstát? Že získáš roli,
která ti bude dlouhodobě platit hypotéku? Ano, to je nutné...
takhle obstát musíme všichni.

Jde přece alespoň posoudit
řemeslnou složku, to, jak
daný herec vytvořil figuru.
Ano, ale v dnešních seriálech se
pracuje s civilní podobou postavy.
Nevytváří se charakter.

A šlo by ho i navzdory
chabým scénářům vytvořit?
Jak mocný je herec?

Regina Rázlová s Jitkou Čvančarovou (vlevo) a Milanem Heinem (vpravo) v Mezi úterým a pátkem.

Herec vládne slovem. A slovo je
úžasná zbraň. Máš stejná slova
jako tvůj kolega, ale jeden z vás
má stejně větší schopnost přesvědčit diváka než ten druhý. Herec dokáže slovy přesvědčit člověka, aby se zvedl a šel na barikádu.
To je velká zbraň, která se ale
v televizním spotřebním průmyslu
nepěstuje. A myslím, že každý, kdo
by to tam chtěl cpát, by byl hodně
rychle odejit. Zdržoval by. Smysl
seriálů není vyprávět příběh, ale
vytvořit tolik vaty, aby tam mohlo
být deset minut reklamy. Bože, ale
já to nechci shazovat. Vždyť nás
to živí.

Je nějaký příběh – téma,
které bys chtěla vyprávět?
Představa o tom, co je důležité
nebo co bych chtěla vyprávět se
v mém věku nemusí úplně krýt
s tím, co vyprávět mohu. Například: můžu já ještě vyprávět nějaký velký milostný příběh?

Proč bys nemohla?
To je správná otázka. Co vůbec
ještě můžu vyprávět? Laskavé příběhy o stáří? Nebo drsné příběhy o stáří? Nebo veselé, komické
vaudevilly o stáří? Tak to asi ne…

Když vzpomenu na onu
kultivaci příběhem, tak
který příběh současný
člověk potřebuje slyšet?
Myslím, že to mají být ty velké příběhy. V nich je zakleté a mnohokrát už vyzkoušené poselství, které
se dotýká podstaty člověka, a které mu radí, kudy se ubírat, aby
nevraždil, aby z něj nebyl kanibal
nebo aby si nesáhl na život. Jestli
jsou ty příběhy o lásce nebo mamonu, o támhletom a tomto, není
zas tak důležité. Jde o tu velikost.
I proto nemám moc důvěru k interpretacím, o kterých jsme mluvili. Když se vezmou velké příběhy
a udělají se z nich pidihistorky
o tom, kdo s kým spal, tak to nevede vůbec k ničemu.

NOVÁ INSCENACE

FOTOREPORTÁŽ
Z PREMIÉRY
MISS DIETRICH LITUJE, premiéra 26. 5. 2017

I

I
Manželé Benešovi, Daniel Pesta, Olga Sommerová a Dadja Altenburg-Kohl.

I
I

I

A lena Schäferová, Radovan Lipus.

Pavel Dominik, Alena Vranová.

Premiérové panorama.

Petr Čadek, Martin Šimek, Jitka Čvančarová, Milan Hein.

I

Simona Postlerová, Regina Razlová.
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AKTUALITY

OSLAVA
. VÝROČÍ
DIVADLA

22
7. 10. 2017

Divadlo Ungelt bylo slavnostně
otevřeno 2. října roku 1995 panem
Milošem Kopeckým. Od té doby
se každý rok na začátku října výjimečně nehraje – jinak se u nás
přeci hraje denně! – a slaví se nejen samotné výročí, ale také uplynulá sezóna a začátek té nové. Při
té příležitosti dochází k speciálnímu „ungelťáckému“ rituálu, který
započal právě pan Miloš Kopecký – tzv. předávání židlí. Oslovení

umělci, významné osobnosti veřejného života, sponzoři a vůbec
přátelé Ungeltu darují divadlu
židli, která se pak stane nedílnou
součástí foyer. Od toho okamžiku se darovaná židle, a potažmo
i duch dárce, stane nedílnou součástí našeho divadla. Když proto
sedíte v klubu, vždy sedíte na židli
od „někoho“ (všimněte si, že každá židle je opatřena jmenovkou
a vy tak můžete snadno zjistit „na

kom“ zrovna sedíte). Najít u nás
můžete milovanou židli pana Kopeckého z jeho pracovny, židli, na
níž prý sedával Vladislav Vančura (to je židle od Reginy Rázlové)
nebo židli, která Igoru Orozovičovi připomíná linii krásné ženy... Při
nedávné příležitosti stého výročí
narození bojovníka proti totalitě
Pavla Tigrida jsme také vzpomínali, jak nám právě on coby ministr kultury daroval jednu z našich

DRAMATURGICKÝ PLÁN
SEZÓNY 2017 / 2018
FELIX MITTERER:
PARDÁL
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 Jana
Štěpánková, František Němec
a Ondřej Novák. Režie Ladislav
Smoček. Premiéra v prosinci 2017.
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WILL ENO:
ŽIVOT PODLE
JONESOVÝCH
Manželský život je sám o sobě
absurdním dramatem. A pokud
se do vašeho sousedství nastěhuje
pár, který má stejné příjmení a řeší
stejnou mezní situaci, realita se začne skoro až groteskně rozpadat.
Hořká komedie s Vandou Hybnerovou, Lucií Štěpánkovou, Miroslavem Táborským a Ladislavem
Hamplem. Režie Marek Němec.
Česká premiéra v prosinci 2017.

DAVID HARE:
SKLENĚNÝ STROP
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 /
Vladimír Pokorný. Režie Vít Vencl.
Česká premiéra v květnu 2018.

prvních židlí. Milan Hein si ji osobně vyzvedl na Ministerstvu kultury
a pyšně ji pak přenášel přes řeku
do divadla... Letos se s židlí v ruce
do divadla vydala herečka Alena
Mihulová a dramaturg a režisér
Pavel Ondruch. Ten také představil dramaturgický plán zdárně
rozběhnuté sezóny. A jako vždy to
budou prvotřídní hry s prvotřídními herci – snad se Vám budou
líbit!

ZBRUSU NOVÁ
PREMIÉRA NA
LETNÍ SCÉNĚ
BETTY MACDONALDOVÁ
A VĚRA MAŠKOVÁ:
KDOKOLI MŮŽE DĚLAT
COKOLI
Jak si nezoufat, když kolem vás zuří
hospodářská krize, vy nemáte žádnou kvalifikaci, zato povinnost uživit dvě děti? Stačí stejně jako Betty
MacDonaldová mít podnikavou
sestru, svéráznou maminku, milující rodinu a uvěřit, že když jde do
tuhého, může opravdu kdokoli dělat cokoli. Dramatizaci unikátního
humoristického románu, v němž si
autorka dokáže dělat legraci z věcí
víc než těžkých, uvádíme ve světové divadelní premiéře! Hrají Jitka
Smutná, Tereza Kostková, Máša
Málková, Eva Josefíková, Jiří Hána
a Jaromír Nosek. Režie Peter Gábor. Světová premiéra v červenci
2018 na Letní scéně.

DOPORUČUJEME

Den ode dne aktuálnější

RŮŽOVÉ BRÝLE

„Když tenhle příběh začal, bylo mi teprve třináct. V Chicagu za jatkama, tam kde vítr fouká ‚špatným’
směrem… na rohu 71. a Colefaxovy ulice stála Hospoda mojí tety. Strejda umřel velmi mladý, a tak se postupem času z O‘Reilleyho hospody stala Hospoda u Lady O‘Reilleyové. Jaký je dneska den, jste poznali
podle toho, jaké babička nabízela hotové jídlo“. (Úvodní monolog Sabiny Rojkové alias Peg O‘Rileyové.)
V roce 2007 uvedlo sehrané
americké autorské duo divadelní
režisérky a producentky Janice
Goldberg a spisovatelky Susan
Bigelow svou hru Růžové brýle na newyorské Off-Broadwayi.
A přestože za sebou tyto dvě ženy
měly již hezkou řádku her, Brýle
se rázem staly jejich nejúspěšnějším titulem. Potvrdil to nejen
divácký zájem, ale také nadšené
ohlasy odborné veřejnosti: „Velmi dramatický příběh přátelství
a spásy. Růžové brýle jsou nesmírně napínavé!“ Většina recenzentů
už tehdy vyzdvihovala téma amerického izolacionismu, a to v roce
2007 zatím jen tušila, jakým problémům a otázkám bude vystavena západní společnost o pár let
později. „Hra je to humorná a zároveň tragická… dojemná… Rezonuje s výzvami, kterým čelíme ve
světě, v němž zrovna teď žijeme.“

Ostatně ani v roce 2013, kdy měly
Růžové brýle evropskou (!) premiéru na jevišti Divadla Ungelt, nikoho nenapadlo, jak každým dalším
rokem bude téma obsažené ve
hře bytnět a sílit. A přitom autorky
napsaly obyčejný lidský příběh o
přátelství. Vystavěly ho však pomocí důsledného rozvíjení tématu překonávání hranic – vnitřních
i vnějších, tj. duchovních i těch
geografických.
Hra Růžové brýle nahlíží hrůzy druhé světové války z perspektivy dvou amerických emigrantek,
které rozděluje mimo vzájemné
nevraživosti i jiná víra. Avšak ve
chvíli, kdy na jednu z nich začnou
dopadat důsledky perzekuce Židů
v Německu, jinakosti je přestanou
rozdělovat a vznikne mezi nimi
přátelství. Nástup nacismu i jeho
důsledky dvě dramatičky zachy-

cují velmi originálním způsobem
– vzhledem k tomu, že do USA
se z trpící Evropy dostávají pouze
kusé, cenzurované či zašifrované
informace, vyjevuje hra důsledky
nacistického řádění postupně, jako
obrázek skládaného puzzle. Z této
skládačky postupně vystupuje obraz synovce jedné z hrdinek, který
se snaží uniknout z Evropy a v cestě mu nakonec nestojí nic jiného
než neochota přijímat uprchlíky.
Hra tak ve své druhé půlce otevře
téma postoje vlád (ale i lidí) k tomuto fenoménu a příběh začne
mít přímo hmatatelné souvislosti
s dneškem. Neboť ochrana sama
sebe a pomoc tomu druhému se
často – ať už zdánlivě nebo fakticky – může dostat do příkrého rozporu. Co pak ale s tím? Díváme-li
se na velká světová témata skrze
prosté lidské příběhy, vidíme jejich
zcela nové perspektivy. Najednou

nic není tak jednoduché, jak by se
mohlo na první pohled zdát, a jak
bychom si možná přáli…
Mimochodem: v inscenaci,
kterou režírovala Lucie Bělohradská se poprvé ve velké roli představila tehdejší studentka pražské
konzervatoře a dnes mladá herecká hvězda Divadla na Vinohradech
Sabina Rojková. Když na premiéře před pěti lety poprvé vstoupila
na jeviště ve společnosti takových
hvězd, jakými jsou Hana Maciuchová a Zuzana Bydžovská, bylo
okamžitě jasné, že tuto herečku
brzy uvidíme třebas jako Shakespearovu Julii (premiéra v roce
2015) nebo jako Euripidovu Ifigenii
(premiéra v únoru 2018). I díky ní
jsou proto Růžové brýle výjimečné
svým naprosto přirozeným a navýsost tvořivým prolnutím tří rozdílných hereckých generací.

ROZPRAVY
MILANA HEINA
Herecká hvězda mimopražského divadla, herecká osobnost
z Prahy, která v tomto divadle začínala, a divadelní ředitel, herec
a zároveň moderátor Milan Hein,
který na několika regionálních
scénách na počátku kariéry působil – tři divadelníci, kteří v nedělní rozhlasové talk-show dokazují, jak život umí být divadlem
a divadlo životem.

„V Městských divadlech pražských jsem se potkal třeba s Irenou Kačírkovou, člověk ji znal
pomalu odmala. Ale i s Alenou
Vránovou, která mi taky jednou
řekla: Prosím vás, neříkejte, že
mě znáte z tý blbý Pyšný princezny. A já jí říkám: to mně bylo asi
šest let!“
(Alois Švehlík)

Rozpravy Milana Heina s ALOISEM ŠVEHLÍKEM
a členkou Městského divadla v Mostě
REGINOU RAZOVOVOU
natočeno 5. 10. 2017 a odvysíláno 22. 10. 2017 na ČRo Dvojka
„Staré město Most mělo bohatou historii a velké kulturní zázemí. Bylo tam šest, ne-li sedm
a možná i více kostelů, různých
kaplí, tři obrovský náměstí,
spousta malebných uliček. Dnes
by to město kvetlo, protože mělo
svýho ducha. Vždyť bylo sedm
set let starý! A oni ho srovnali
naprosto bestiálním způsobem
se zemí. A to je neodpustitelný
hřích.“
(Regina Razovová)

„Některý lidi si myslí, že dabing je umělecká disciplína, já si
myslím že není. Tu figuru už někdo dělal. Měl jsem tu čest dělat
Jacka Nicholsona nebo Anthony
Quinna, ale můžete dělat kohokoli – jde jen o to nepokazit mu
to. Dostat se k němu, nehrát to,
nechtít být lepší. Václav Voska mi
jednou řekl: zkus to udělat dobře
a bude to ono.“
(Alois Švehlík)

„Nám mladým, kteří jsme tehdy do Mostu přišli jako docela
početná skupina, nám se tam
nedařilo vlastně nikomu. Ředitelem byl Lubomír Poživil, který
pak byl léta ředitelem Městských
divadel pražských a on měl takovou představu, že mladý člověk
nesmí u divadla zpychnout. Role
že mu přijdou, to že můžeme být
klidný, ale že ze začátku budeme
svítit, napovídat a chodit hercům
pro pivo. S láskou na to vzpomíná
Venca Neckář. Ten tam byl taky
s náma a byl v tý samý pozici jako
my. / Vašíka posílali asi často pro
pivo, že jo? / Vaška posílali často… Byl hrozně rychlej, mrštnej,
ochotnej a hodnej!“
(Regina Razovová a Milan Hein)

V pořadu mimo jiné uslyšíte unikátní ukázky z rozhlasového archivu (například rozhlasová pohádka Tři veterány s Aloisem Švehlíkem v roli Bimbáce)
či oblíbené písně hostů (Regina Razovová si nechala pustit Evu Olmerovou). Na samém závěru se navíc všichni účinkující potkávají před rozhlasovým
mikrofonem a v krátké živě nahrané herecké ukázce zavzpomínají na své začátky v Mostě, kdy oba hráli ty největší divadelní „štěky“, jaké si dovedete
představit: v davové hře Arnošta Dvořáka Král Václav IV. hrál Alois Švehlík Posla z Prahy a Regina Razovová Kuchtíka…
Každý odvysílaný díl je dostupný on-line v internetovém archivu Českého rozhlasu:
http://www.rozhlas.cz/dvojka/porady/_porad/101917
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KLUB PŘÁTEL DIVADLA UNGELT

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,

?

Členství v Klubu
s sebou přináší:

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, Regina
Rázlová, Carmen Mayerová, Hana Maciuchová, František Němec, Petr
Kostka a další...

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

ALENA

NOVÁKOVÁ
Rozhovor s členkou Klubu přátel Divadla Ungelt ALENOU NOVÁKOVOU:

Pamatujete si svou první
návštěvu Divadla Ungelt?
Velmi dobře si pamatuji na svou
návštěvu v Divadle Ungelt. Byl
to narozeninový koncert Marty
Kubišové k jejím šedesátým narozeninám. Byla jsem plná dojmů
z nádherného prostředí i z úžasné
dámy na jevišti.

Jak se Váš vztah k Ungeltu
vyvíjel?
Po této návštěvě jsem si dopřávala
minimálně 2 představení během
sezony, ať již v kamenném divadle nebo později na Letní scéně.
Asi před 10-ti lety jsem se zmínila
o svých dojmech z divadla své kamarádce Dáše – a protože ona je
veliká fanynka Divadla Ungelt, začaly mé návštěvy v tomto divadle
být častější a pravidelnější. V žádném případě jsem si nenechala ujít vánoční koncerty paní M.
Kubišové. Pamatuji si, jak jsem se
před čtyřmi lety vrátila z dovolené
a Dáša mi telefonovala celá nadšená, že se stala členkou Klubu
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přátel Divadla Ungelt, a mě to tak
nadchlo, že jsem se jí stala také.
A od té doby jsem pravidelnou
návštěvnicí všeho, co se v divadle
odehrává.

Která z našich inscenací
Vám nejvíce utkvěla
v mysli?
Všechny inscenace jsou úžasné
a asi není spravedlivé vyzdvihovat jen některou. Na každou se
jdu podívat několikrát. Jako členka
Klubu jsem zvaná na premiéry,
pak si dopřeji stejnou inscenaci
po několika měsících, takže mám
možnost srovnání.
Musím uvést, že na mě asi nejvíce
zapůsobila inscenace „Smrt a dívka“. Pro mě to byl neuvěřitelně silný příběh a úžasné výkony herců.
A možná to ve mně zanechalo
i takový dojem, že si tu dobu trochu pamatuji. Další inscenace, na
kterou ráda vzpomínám je „Miss
Dietrich lituje“. Opět nádherný
příběh a skvělé herecké výkony
obou dam. To je představení, na
které jsem už poslala spousty kamarádů!

Proč jste se do našeho
klubu přihlásila? A splnilo
toto přihlášení Vaše
očekávání?
Přihlásila jsem se proto, že mně to
přišlo jako skvělý nápad od p. Heina. Vím, jak je těžké sehnat peníze,
aby divadlo mohlo fungovat. Na
dárce se žádné divadlo nemůže
spoléhat a toto je možnost, jak divadlu trochu pomoci. Tedy mám
ten dojem, i když sama z klubového členství profituji. Do divadla
se dostanu na premiéry a také se
mi naskýtá možnost výběru dalších
několika představení, na které jsou
mi rezervovány vstupenky, a já nemusím tím pádem vůbec hlídat, kdy
se otevírá rezervační systém, abych
se do divadla dostala. To mi vyhovuje. Ptáte se, jestli přihlášení do
klubu splnilo mé očekávání. Splnilo
– měrou vrchovatou, děkuji.

Kdybyste měla někoho
pozvat na jakoukoli
inscenaci z našeho
současného repertoáru,
která by to byla?

Abych byla upřímná, na všechno.
Skvělá je „Skořápka“, o „Miss Dietrich“ jsem se zmínila, „Princip
náhody“ je jedinečná inscenace.
Nedokážu upřednostnit jednu ze
všech, které jsem v divadle viděla.
Všechny jsou krásné. Po shlédnutí
jakéhokoliv představení jsem vždy
tak plná dojmů, že telefonuji svým
známým a „nutím“ je k okamžité
rezervaci vstupenek do divadla.
A musím říci, že pokud se to povede, a oni jdou, jsou i mí známí
stejně nadšení jako já. A to mám
velikou radost.

Jakou roli hraje herecká
profese ve Vašem životě?
Mám ráda divadlo a herecké povolání je neskutečně těžké. Klobouk dolů před každým, kdo se
této profesi věnuje. Protože, i když
jsou všichni herci (nebo téměř
všichni) vedeni režisérem, představami autora a já nevím kým
ještě, kdyby nebylo jich samých,
jejich talentu, empatie i dřiny, určitě by nevznikly tak úžasné postavy, se kterými se v Divadle Ungelt
mám tu čest potkávat.

REPORTÁŽ ZE ZÁJEZDU
Brno | 23. 9. 2017

PAN HALPERN A PAN JOHNSON
LIONEL GOLDSTEIN

Setkání ovdovělého manžela
s tajnou láskou jeho zesnulé manželky je již několikaletou komediální stálicí repertoáru Divadla
Ungelt. I díky mnoha zájezdům po
celé České, ale i Slovenské republice inscenace Pan Halpern a pan
Johnson dávno překročila svou
150. reprízu. O herecký duel Petra
Kostky a Františka Němce v režii
Ladislava Smočka je dokonce tak
velký zájem, že například brněnský
pořadatel pozval tuto inscenaci do
Divadla Bolka Polívky znovu. A tak
23. 9. naložili naši technici oněch
pár kulis a rekvizit a vyrazili s dostatečným předstihem na nevyzpytatelnou dálnici D1.
Vyvážet mimo domovskou scénu tuto inscenaci je potěšením pro
všechny. Posádka „technického
auta“ se raduje z náznakové scény,
jejíž převoz a zároveň aplikace na
jiný divadelní prostor je docela jednoduchá. A „herecké auto“ se po
cestě natřásá humorem prýštícím
ze vzájemného přátelství a profesní i lidské spřízněnosti obou aktérů. Kdyby tato cesta nevyvrcholila
inscenací, která je profesionální
oslavou hereckého a režijního mistrovství, člověk by dostal pocit, že
se do moravské metropole jelo jen
tak na výlet.
Dálnice D1 byla v sobotní odpoledne průjezdná tak lehce, že když
jsme posléze v centru Brna zaváhali při hledání správné a z hledis-

ka dopravního značení přípustné
cesty k cíli, neproběhl autem ani
náznak nervozity. Času bylo habaděj! Do Divadla Bolka Polívky ale
jezdíme často, takže jsme se zmást
přece jen nenechali a brzy jsme již
přebíhali z auta do foyer snažíce se
uchránit vlezlému dešti. Zadařilo se
– a vzhůru k přípravám!
Tak jako vždy bylo třeba v první
řadě pověsit černý horizont a opticky tak zmenšit hloubku místního
jeviště. Samotná scénografie inscenace Pan Halpern a pan Johnson je
založena jen na několika znacích,
objektech. Ani pověstný „ungelťácký zájezdový roh“ nebylo třeba
vozit. Mapa newyorského Bryant
Parku, která je v komorním Ungeltu pověšená právě na rohové zdi,
je pro účely zájezdů vytištěna ještě
v jedné kopii a připevněna k stojkám, nožkám. Speciální vychytávku
si vyžádal i velkolepý vizuální efekt,
díky němuž vyvrcholí první půlka
inscenace. V komorním Ungeltu je
tento vizuální efekt (z ohleduplnosti
k divákům, kteří tuto inscenaci ještě
neviděli, neprozradím, o jaký efekt
přesně jde) ukryt za výkrytem na
zadní stěně a kopíruje tak oblouk
našeho stropu. Pro zájezdové účely
bylo třeba tento tajemný předmět
vytvořit znovu tak, aby se dal snadno pověsit na tahy, zakrýt černým
sametem a umístit před zadní horizont. Poté je třeba ke středu forbíny přivrtat náhrobek, který se díky

šikovnému pantu dá snadno vztyčit
tak, aby hrál na počátku a na konci
inscenace, a zároveň se dá snadno
položit tak, aby nerušil ve scénách,
v nichž nemá co dělat. Zbývají už
jen tři zahradní židle v zeleném dekoru, které je třeba označit luminiscenční páskou. Herci se musí bez
obtíží svobodně pohybovat i při
snížené viditelnosti. Luminiscenční
páska se z podobného důvodu lepí
i na některé rekvizity – například
na lahve od whisky (často se nás
na tu rekvizitu ptáte a ujišťuji Vás:
opravdu tam není pravá whisky,
ale jen směs coly s vodou) či na
sklenici okurek, jejichž velikost musí
být tzv. „na chrupnutí“ (konzumace
nemůže zdržovat dialog).
Jednoduchost scény se odráží
i v jednoduchosti kostýmů. Během
inscenace dojde pouze k jednomu převleku – a to ještě hned na
počátku. První situace hry se odehrává na pohřbu před náhrobkem.
Není pochyb, že postavy musí být
v černém. Avšak hned další scéna
se odehrává v parku a vyžaduje
zcela jiný kostým. Zarážející rychlost převleku je však dána jednoduchým divadelním trikem. Oba
herci mají černé kabáty, pod nimiž
jsou již oblečení na další scénu,
přičemž místo černých kalhot mají
natažené černé návleky-nohavice,
které se dají jedním tahem velice
rychle sundat. Celý kostýmní arzenál této inscenace se tak omezuje
jen na dva kabáty, dvě saka, dvoje

kalhoty, dvoje návleky a dva klobouky. Tím spíš je však třeba o tyto
kostýmy náležitě pečovat: bílé
plátěné kalhoty jsou náchylné jak
ke skvrnám, tak k pomačkání. Ani
jedno ani druhé by se k postavě
pana Johnsona, kterou ztvárňuje
František Němec, rozhodně nehodilo. V tomto ohledu nejsou kalhoty pana Kostky, tj. pana Halperna
tak rizikové, neboť připouští určitou
ležérní „pomačkanost“. Oba herci
jsou pověstní svou dokonalou péčí
o kostýmy a nikdy se nesetkáte
s tím, že by je po představení nepověsili na ramínko – mít ležérně
pomačkané kalhoty je proto paradoxně těžší, než je mít vyžehlené.
Ještě kontrola zákulisních stolečků, které musí být z důvodu
rychlosti převleků přesně připravené a nasvícené lampičkou. Dle
správně umístěné obouvací lžíce je
zřejmé, že představení je dokonale připraveno. Ze zákulisí se ozývá
přátelský šelest dvou rozprávějících
herců, kteří se náhle zjevují na jevišti a kontrolují (a upravují) polohu tří židlí. Může se začít. Velikost
prostoru nijak nepohlcuje detaily situací, herecké drobnokresby
i spoluhry a člověk tak před sebou
vidí to, čemu se říká v tom nejlepším slova smyslu herecké řemeslo.
Snad i kdyby to Petr Kostka a František Němec hráli na stadionu, nepřišel by divák o svůj zážitek. Inu,
kdo umí, ten umí.
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NOVINKA

Felix Mitterer

PARDÁL
Premiéra | 6. 12. 2017
Český divadelní režisér a spoluzakladatel Činoherního studia Ladislav Smoček je s Divadlem Ungelt
svázán již od dob jeho vzniku.
Svou mimořádnou schopností
přečíst a analyzovat dramatický
text a interpretovat ho s důrazem
na detailně propracovaný herecký projev, pomohl spoluvytvořit
Ungelt takový, jaký je dnes. Hned
jeho první režie u nás – Bouřlivé
jaro (premiéra 19. 11. 1997) – se
nesmazatelným písmem zapsala
do dějin Ungeltu. Alena Vránová
za roli Gertrudy získala Cenu Thálie 1997 a inscenace, v které spolu
s paní Vránovou hrál nejdříve Ondřej Vetchý a posléze Pavel Liška,
pomohla maličkému začínajícímu
divadlu etablovat se na pražské

profesionální divadelní scéně.
Od té doby se Ladislav Smoček
do Ungeltu pravidelně vrací. Do
dnešních dnů pro nás zrežíroval
rovných deset inscenací – tou
jubilejní desátou byla čerstvě premiérovaná rakouská tragikomedie
Felixe Mitterera Pardál, která je
esencí jeho „ungelťácké“ režijní
tvorby. Napínavý text s detektivní zápletkou interpretuje Ladislav
Smoček jako příběh o manželské
lásce, která překoná všechno. Podobně jako překonává mříže své
klece pardál v Rilkeho nejslavnější
básni, která renomovaného současného dramatika inspirovala,
překonává František Němec v roli
Muže beze jména Alzheimerovu
chorobu. Na něco takového ale

nemůže být přinejmenším sám.
Uniká proto z pečovatelského
ústavu, aby našel svou manželku.
Jak si ale může být jistý, že uspěje,
když za pár okamžiků zapomene
i to proč a odkud utekl? Spolehnout se může jen na instinkt. Takového ztracence přivádí na počátku hry Marion (Jana Štěpánková)
do svého bytu a my se dozvídáme, že jej před chvílí omylem srazila autem, neboť byla rozrušená
z manželova pohřbu. Jenže to má

spoustu dalších „ale“, a zatímco
jsou diváci chytře napínáni, hlavní
postavy postupně prostupují mlhy
pochybností a ptají se, zda je něco
víc než jen náš rozum a paměť. Je
něco, co přežije všemu hmotnému a fyzickému navzdory? Mitterer – spolu s Ladislavem Smočkem
a herci Janou Štěpánkovou, Františkem Němcem a Ondřejem Novákem – myslí, že ano. A něčím
takovým je láska.

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

TOMÁŠ

DVOŘAN
TECHNIK

Tomáš se mnou naši divadelní káru táhne nejdéle.
Je v Ungeltu od jeho založení…
Je to prvotřídní zvukař, osvětlovač, kulisák, šofér…
Tomáš je navíc výjimečně manuálně zručný a výjimečně spolehlivý kluk… Bez něj by Ungelt určitě
nebyl Ungeltem.
Milan Hein
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