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Rozhovor o herectví s Lucií Štěpánkovou
Fotoreportáž z premiéry Života podle Jonesových
Rozpravy Milana Heina v roce 2019
Nové webové stránky Divadla Ungelt
Čest památce Jany Štěpánkové
Doporučujeme Pardála s Carmen Mayerovou

Současný americký dramatik
Will Eno (1965) doposud nebyl na českých jevištích uveden, a to ani po obrovském
mezinárodním úspěchu jeho
debutové hry Thom Pain (na
motivy ničeho), která byla
mimo jiné nominována na
Pulitzerovu cenu. Eno od té
doby napsal již řadu dalších
her, ale největší pozornosti
se dostalo právě textu Život
podle Jonesových z roku
2014. Zvláště potom, co ho
prestižní časopis New York
Times v loňském roce zařadil
mezi 25 nejlepších amerických her vzniklých po roce
1993. Na scénu amerického
maloměsta přivádí Eno dva
manželské páry, které nespojuje pouze stejné příjmení a stejné vztahové komunikační problémy, ale také
stejná vzácná choroba. Skrze
originálně strukturované a na
první pohled nesmyslné dialogy analyzuje Eno rozklad
osobnosti, vztahů i komunikace. A dělá to tak sofistikovaným, a přitom zábavným
způsobem, že jej lze chápat
jako v současnosti nejlepší

Letní scéna 2019
Reportáž ze zájezdu – 4000 dnů v Čáslavi
Rozhovor s členkou Klubu přátel Divadla Ungelt
Představujeme Vám technika Davida Zelinku
Pozvánka na Skleněný strop
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odpověď na legendární vlnu
absurdního divadla v čele
s Eugenem Ionescem a Samuelem Beckettem. Ostatně
pokud by Samuel Beckett byl
Američan, psal pro Broadway a měl větší smysl pro
humor, psal by možná právě
jako Will Eno. On sám však
spíš navazuje na svého učitele a „mistra“ Edwarda Albeeho, jehož slavná hra Kdo
se bojí Virginie Woolfové do
manželského čtyřúhelníku
v Životu podle Jonesových
jednoznačně pronikla. Enovy
interpretačně náročné hry
o nemožnosti uchopit realitu
nejsou divácky jednoduché,
pokud jim však věnujete zaslouženou pozornost, zjistíte, jak nedozírná hlubina se
pod jazykově vybroušenými
dialogy skrývá. Vydat se do
této propasti může být děsivé, stejně tak to ale může
být neuvěřitelné, přímo až
detektivní dobrodružství, na
jehož konci třeba odhalíte –
alespoň trošičku – tajemství
lidské psyché… Takové trpké
olivy jsou pak skutečná divadelní lahůdka.

Vážení diváci,
v rukou právě držíte nové
číslo Zákulisníku, jeho páté vydání, takže pětku…
Mám radost, že Vás čtení
o tom, co se u nás za kulisami
děje, baví, že jste si Zákulisník
oblíbili…
Nejvíce prostoru v pětce
dostává inscenace Život podle
Jonesových, mně osobně nesmírně blízká. Je o životě takovém, jaký je. Ano, kde je život,
tam je smrt. A o tom hra Willa
Ena je…
S úctou zavzpomínáme na
Janičku Štěpánkovou, která
svých posledních devět hereckých let prožila na našem
jevišti…

V obsáhlém rozhovoru
Vám představíme její jmenovkyni Lucii Štěpánkovou, v mých
očích – spolu s Táňou Vilhelmovou – nejlepší herečku své
generace… A chybět nebudou
ani další stálé rubriky Zákulisníku jako například Fotoreportáž
z premiéry, Reportáž ze zájezdu atd.
Přeji Vám hezké počtení!

Milan Hein
zakladatel a ředitel
Divadla Ungelt
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ROZHOVOR O HERECTVÍ
S

LUCIÍ ŠTĚPÁNKOVOU

Lucie Štěpánková (1981) po absolvování ostravské konzervatoře přijala angažmá ve Východočeském divadle Pardubice, kde byla oporou souboru několik let. V roce 2007 odešla do Divadla
na Vinohradech. Na jeviště Ungeltu poprvé vstoupila roku 2011 po boku Zlaty Adamovské
a Petra Štěpánka ve hře Bernarda Sladea Vzpomínky zůstanou (režie Viktor Polesný). O pět let
později excelovala v náročné roli Pauliny Salasové v psychologickém thrilleru Ariela Dorfmana
Smrt a dívka (režie Jiří Svoboda). Na konci roku 2017 představila Ungeltu svou třetí tvář jako
Pony v existenciální komedii Willa Ena Život podle Jonesových (režie Marek Němec). Lucie Štěpánková je držitelkou Ceny Thálie pro činoherce do 33 let. V současné době je na volné noze
a hostuje v několika pražských divadlech.

Jak vzpomínáš na okamžik,
kdy jsi poprvé vstoupila do
Ungeltu?
Do Ungeltu jsem poprvé vstoupila až na první čtenou zkoušku
Vzpomínek zůstanou, mé první
role v Ungeltu. Na konzervatoři
jsem ale měla deník, do kterého
jsem si psala divadla, ve kterých
bych chtěla hrát. Tenkrát ještě nebyl internet, tak jsem vycházela
jen z toho, co jsem znala z doslechu. Vypsala jsem si různá divadla
a u těch, ve kterých bych chtěla
hrát jsem si udělala srdíčko. Z těch
pražských divadel se srdíčko objevilo u Divadla na Vinohradech
a u Ungeltu. V Ungeltu byla tehdy
velká éra, hrála se zde třeba slavná inscenace Sylvie. Její záznam
jsem viděla v televizi a hned jsem
po Ungeltu zatoužila. A sen se mi
splnil.

Pamatuješ na své sžívání
s novým prostorem?
Zlatu Adamovskou jsem znala už
z Divadla na Vinohradech. To bylo
velké štěstí – mohly jsme totiž navázat na to, co jsme začaly už tam.
Ale nejen Zlata, ale i všichni ostatní
mě moc hezky přijali. Když jsem
přišla na Vinohrady, nikdo tam
o mně nic nevěděl, nikdo mě neznal. Naopak v Ungeltu ke mně
Milan Hein přistupoval s tím, že ví,
že jsem dobrá, a že si mě právě
proto vybral. Najednou jsem poprvé v životě zažila pocit, že nemusím nic nikomu dokazovat. A to
bylo hrozně osvobozující.

Do angažmá na Vinohrady
Tě taky určitě přijali s tím,
že jsi dobrá.
To ano, ale tlak na mě byl úplně
jiný. Vinohrady bylo mé první angažmá v Praze, přišla jsem z malého města a najednou je všude
kolem tebe tolik slavných lidí... Ne
že by mi někdo něco předhazoval, ale tehdy na mě ta nutnost

dokázat, že tam patřím, opravdu
dopadla.

Po přijetí angažmá ve
Východočeském divadle
Pardubice na Tebe něco
takového taky dopadlo?
Já mám v sobě pokoru automaticky, ani jsem nemusela nic vytvářet.
Do Pardubic jsem přišla hned po
škole a dostávala tam příležitosti,
o kterých se mi ani nezdálo. Šla
jsem z role do role. Takže čím víc
jsem byla „vyhraná“, tím víc jsem
nacházela sebevědomí. I když se
sebevědomím bojuju do dneška.

Čím to je?
Tento problém jsem měla už na
škole. Kdybych se ale podívala pravdě do očí, musela bych
přiznat, – a teď musím překonat
stud, abych vyslovila to, co chci
– že jsem k těmto pochybnostem
neměla důvod. Na škole jsem
byla považována za dobrou, za
talentovanou. Pochybnosti jsem
ale měla, i když jsem k nim nikdy
neměla objektivní důvody. Nevím,
kde se to ve mně bere…

Lepší se to?
Snažím se s tím pracovat. A někdy
se musím dokonce hecovat.

se svým jménem. Naštěstí si ale
nemůžu stěžovat. Práci v divadle
mám. Jsem spokojená. Existenci neřeším, ale co se týče třeba
filmování… to mě možná i díky
tomu nějak míjí.

Jak se to snažíš zlomit?
Nejsem ambiciózní. Nechci se
někam drát, ale ráda bych si to
zkusila. Jestli obstojím. Mnohokrát
jsem byla kousíček od toho, že vyjde něco pěkného, ale bohužel to
nikdy nevyšlo. Je to možná i tím,
že v divadle se zkouší dva měsíce.
Vím, že mám prostor hledat, mám
klid na práci. U filmu je to jinak.
A já bez toho dlouhého přípravného procesu neumím v danou
chvíli ukázat všechno, co bych třeba svedla. Ta rychlost mě blokuje.
Pak jen cítím, jak jsem falešná, jak
vyrábím, protože to neumím tak
rychle rozžít. Po takovém konkurzu si často říkám, že to radši dělat
nebudu… Ale na druhou stranu,
když ty zkušenosti člověk neposbírá, nic se nenaučí. Je to prostě začarovaný kruh.

Proč ses rozhodla pro
dráhu herečky?

Nikdy jsem do žádného dramatického kroužku nechodila. Maminka
má ale mateřskou školku a s kamarádkami nás napadlo, že pro
ni připravíme pohádky. Tak jsme
to udělaly a opravdu je tam hrály. V deváté třídě jsem pak přišla
za maminkou a za tátou s tím, že
bych chtěla jít na konzervatoř.
Všechny to překvapilo. Máma
ale řekla, že pro takový obor hrát
pohádky nestačí a pozvala k nám
nějakou paní, která učila na tehdejší Lidové škole umění. Ta paní
u nás byla asi třikrát a pak prohlásila, ať ty přijímačky zkusím. A tak
jsem je zkusila. Přišla jsem tam,
řekla monolog a celá posluchárna
mi po něm zatleskala. To se tam
prý ještě nikdy nestalo…

Ve svém prvním angažmá
v Pardubicích jsi strávila
šest let. Jak těžké bylo
odejít?
Cítila jsem, že potřebuji změnu, že
se potřebuji posunout někam dál.
Odešla jsem proto na Vinohrady
a za pár let nato jsem začala hrát
v Ungeltu.

Lucie Štěpánková s Tomášem Dastlíkem ve Smrti a dívce.

Co když to není nedostatek
sebevědomí, ale přehnaná
sebekritika? Jaký je
rozdíl mezi sebevědomím
a sebekritikou?
Určitě to souvisí. Těžko říct. V tomto povolání se neumím prodávat.
Jsem schovaná ve své ulitě a jsem
na sebe někdy kvůli tomu naštvaná.

Co to je „umět se
prodávat“?
Neumím třeba pozvat někoho na
představení. Neumím pracovat
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Tomáš Dastlík, Petr Stach a Lucie Štěpánková ve Smrti a dívce.

Ungelt je ale zcela jiný
prostor, než na jaký jsi
byla zvyklá z Pardubic
i Vinohrad. Jak ses na něj
adaptovala?
V Pardubicích jsem hrála i na Malé
scéně, a ještě v Ostravě jsem hostovala v Divadle Petra Bezruče,
takže pro mě malý prostor žádný
šok nebyl. Nemůžu říct, že by mě
nikdo neupozorňoval na to, že je
něco potřeba zahrát víc a něco
míň, ale v zásadě to pro mě bylo
přirozené. Prostoru jsem se vždycky přizpůsobila intuitivně. Žádný
problém jsem v tom neviděla.
Vždycky usiluju především o to,
aby všechno byla pravda. Já jsem
prostě herec-prožívač. A v takovém případě je vlastně jedno, jestli
jsi na velké nebo na malé scéně.
Koneckonců i na malém jevišti
může člověk udělat velké gesto.

Divadlo Ungelt jezdí často
na zájezdy – komorní
inscenaci nazkoušenou na
malinkatém jevišti hrajete
třeba i ve velkém sále.
To je taky jedna z výhod hraní
v Ungeltu. Na prvním zájezdu
se Smrtí a dívkou jsem měla velký
strach. Bála jsem se, aby představení ve velkém prostoru neztratilo kouzlo, atmosféru. Ale byla to
zbytečná obava. Diváci na zájezdech reagují skvěle. Často dokonce tleskají ve stoje. Sázím na to,
že když člověk hraje dobře, když
předává pravdu, tak to diváci ocení. A i když se přišli bavit, i když
ve svém životě mají spoustu jiných
starostí, tak když k nim člověk vy-
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šle poctivou opravdovou energii,
oni vám ji vrátí.

Podle čeho poznáš, že jsi
pravdivá?
Cítím to.

Stalo se Ti někdy, že jsi
měla pocit, že hraješ
pravdivě a pak režisér řekl,
že ne?
Ano, ale to bylo třeba proto, že
mé emoce nešly přes rampu.
Někdy něco nějak děláš a ono to
působí úplně jinak než chceš. Od
toho na mě kouká režisér, a proto
zkoušíme.

Když začneš studovat roli,
co je Tvůj první krok?
Našlapávám velmi opatrně. Pořád
dokola si čtu text a snažím se o své
postavě přemýšlet. Zkoumám situace, a to, jak v nich má postava
jedná. Tím se postava do mě postupně vpíjí.

Vymýšlíš si i životopis
své postavy, který není
jednoznačně spjat s textem,
nebo vycházíš striktně
z toho, co je psáno?
Pracuju hodně s textem. I když mě
někdy napadne, jak by ta postava
jednala, kdyby…

V čem se změní práce na
roli po první zkoušce?
Hodně vycházím z režiséra. Čekám, co mi nabídne a tou cestou
jdu. Když jsem s divadlem začí-

nala, tak jsem byla přímo v jeho
zajetí. Dneska – a to mě strašně
osvobodilo – mám pocit, že ho
sice poslouchám, ale jdu si zároveň svou vlastní cestou.

A díky čemu ses takto
osvobodila?
Hodně mi pomohly děti. Začala
jsem přemýšlet jinak. Před nimi
pro mě bylo divadlo na prvním
místě, divadlo bylo to jediné podstatné. S rodinou je všechno jinak... I když mi to najednou teď
přijde, takto řečeno, hloupý…

Proč?
Nebylo to tak jednoduché. Musela
jsem se prostě naučit řešit nějaké
nové věci a u nich jsem zjistila, že
je mnohem příjemnější mít vlastní
hlavu.

Jak se ti podařilo propojit
mateřství a herectví?
První dítě jsem čekala, když jsme
zkoušeli právě Vzpomínky zůstanou. S Milanem Heinem jsem se
domluvila na alternaci, ale i přesto
jsem se do Vzpomínek vrátila, když
má dcera Anežka měla čtyři měsíce. Nebyl to problém, protože
se jednalo v zásadě o pár večerů
v měsíci. A bylo to úžasné! Na tu
chvilku jsem utíkala od domácích
povinností, odpočala si a vrátila se
k rodině s novou silou. Tohle balancování mi dělalo hrozně dobře.

A jak se to proměnilo
s druhým potomkem?
Naučila jsem se víc šetřit s časem,
protože ho už nemám tolik pro

sebe. A změnila jsem i své pracovní návyky. Dnes už umím přemýšlet nad rolí, i když vařím oběd.
Nemusím na to mít vyloženě
„svatý čas“. Práce se stala součástí
mého běžného života.

A to před tím nebyla?
Ne, vůbec. Na škole mi dokonce
říkali fanatičko.

Proč?
Divadlo mě hrozně bavilo a pořád baví. Baví mě se jím zabývat.
Vžívat se do nových situací, které
můžu prožít. Tady a teď. Vždycky
se těším na jeviště. Samozřejmě
někdy bych radši zůstala doma,
ale jeviště – to tady a teď – mě
vždycky znovu strhne. Na divadlo
se i ráda chodím dívat. A i když
se mi to nelíbí, vždycky si z toho
něco odnesu. Myslím, že je hodně důležité, aby herci chodili do
divadla. Během studií v Ostravě
jsem třeba některá představení
viděla desetkrát. V divadle jsem
byla furt.

A co tě nejvíc ovlivnilo?
O základy se postarala paní
Alexandra Gasnárková na ostravské konzervatoři. Ta po nás
návštěvy divadel přímo vyžadovala. Učila nás dívat se na divadlo. Povídali jsme si o něm. Což
si myslím, že je pro herce strašně
důležité. Ale naučila nás i ty věci
kolem. Dodnes se třeba vždycky
na zkoušku převlíkám, vždy si přezouvám boty, protože mi přijde
strašně divný, když přijde herec
v botách, ve kterých chodil venku,
a pak s nima chodí čtyři hodiny po
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jevišti. Přijde mi to neuctivý. Nebo
chodím včas. Někdy se mi to taky
samozřejmě nepovede, ale pak
jsem z toho hrozně špatná, mám
výčitky.

Pracoval jsem s několika
herečkami, které „vyučila“
paní Gasnárková a všechny
jste byly nejen mimořádně
talentované, ale po všech
stránkách vybavené.
Ovládaly jste techniku
i etiku práce. Jak se to paní
Gasnárkové podařilo? Jak
učila?
Naučila nás zkoušet. Její motto
bylo: je jedno, že to bude špatně,
hlavně zkoušej. Učila nás vymezovat hranice role, naslouchat, kam
tě role pošle a pak ji následovat.
Ukázala nám, že tyto hranice nemusí nutně znamenat nějaké neměnné mantinely jako třeba tunel
v metru, ale že si tyto mantinely,
prostor role, můžeme vytvářet
sami. Řekla bych, že to je ten základ. Byla taky dost přísná, což určitě sehrálo svou roli. Do člověka
dostala dril. Nikdo si nedovolil na
zkoušce a pak na jevišti podvádět.
Neříkám, že se mi to nikdy nestalo, ale dodnes se cítím jako podvodnice, když nejsem dostatečně

připravená na zkoušku.

Co taková příprava obnáší?
Ráda umím brzy text. Pak jsem
svobodnější. Text si doma prostě
čtu, nejčastěji jen v duchu, nahlas
si ho moc neříkám, abych si nefixovala intonace a mé repliky pak
na jevišti zněly čistě. Musím udržet
„čistý průtok“. Pak taky přemýšlím
nad jednotlivými situacemi, protože divadlo je vždycky o situacích.
Představuju si, jak by mohla vypadat, odkud kam jde a podobně.

Když řekneš, že si
popřemýšlíš o situaci, co to
přesně znamená?
Přemýšlím nad vztahy postav, nad
tím, jestli není někdy rozpor v tom,
co si postava myslí, a co říká. Zkoumám taky, v jaké je má postava
momentální situaci, ale i v jaké je
situaci životní… Všechno jde ruku
v ruce – myšlenky, situace, text…
Často mi také pomáhá to, že už
od školy pozoruji všechny možné
situace, které se kolem mne dějí.
To není žádná novinka, ale pozorování vyhrocených situací mi
poskytuje herecký materiál, z kterého pak můžu kdykoli čerpat.

Prozradíš nám nějaký
příklad?

Lucie Štěpánková a Tomáš Dastlík ve Smrti a dívce.

Petr Štěpánek a Lucie Štěpánková v inscenaci Vzpomínky zůstanou.

S mým mužem Radkem Žákem
jsme třeba byli v Berlíně a rozhodli jsme se, že nebudeme praktikovat ten klasický turistický mód,
kdy se člověk snaží stihnout všechno. Odpoledne jsme si proto sedli
na ulici a pozorovali procházející
lidi. V Berlíně je jedna individualita
vedle druhé.

Do jaké míry je tedy pro
tebe herectví nápodoba
vnějších odpozorovaných
znaků?
Začínám vevnitř. Hodně. Až když
jsem na tom špatně, pomáhám si
vnějšími věcmi. Ty mě zachraňují,
protože dokáží hodit něco nového. Třeba v Životu podle Jonesových jsem si vzala čelenku s kytičkama, abych „rozkvetla“. A čelenka
Pony už zůstala.

Pokud začínáš vevnitř,
u sebe, tak kdy nastává
ten zlom, v němž se staneš
někým jiným – postavou
odlišnou od Tebe?
Vždycky jsem to já. Přála bych si
dokázat udělat postavu tak, aby
mě diváci nepoznali, ale pak se
zase bojím, že bych se vzdálila pravdě. Hranice mezi šmírou a pravdou je někdy hrozně
tenká… A člověk může snadno
sklouznout ke karikatuře.

Jak bys definovala
„šmíru“?
Nevím… Pravda převlečená do
intonace.

Přestože říkáš, že jsi to
pořád Ty, tak Tvé role
v Ungeltu – Tracy ve
Vzpomínkách zůstanou,
Paulina ve Smrti a dívce
a Pony v Životu podle
Jonesových – dokazují, že
umíš být pokaždé jiná.

I proto, že každý text byl úplně
jiný. Žánrově se lišily. O to jsem
to měla jednodušší. Ale já nad
tím ani takto nepřemýšlím, nikdy
jsme se nesnažila svou roli od těch
ostatních vědomě odlišit. Věřím
textu. On sám mě vždycky přivede k něčemu novému.

Posunul Tě někdy někam,
odkud jsi chtěla zpět?
Nejtěžší pro mě bylo zkoušení
Smrti a dívky. Chodila jsem domů
úplně rozklepaná. Měla jsem neustálé vnitřní rozechvění. Můj
Radek mi říkal, že to takto nejde,
že se brzy zblázním. Musela jsem
se proto v určité fázi dostat nad
to. Začít si všechno jen racionálně mapovat, nepropadat tomu.
K sobě jsem to pustila až později,
až jsem vše měla osahané.

Měla jsi už někdy takto
blízko k „zbláznění“?
Ne, tohle pro mě bylo nejvíc.

Ale coby „divadelní
fanatička“ jsi musela
zápasit s duševní hygienou
už na konzervatoři. Nebo
ne?
Spíše ne. V Pardubicích jsem měla
kamarádku herečku, která před
nějakou vypjatou scénou stála
v portále a snažila se dostat do
pocitu. Uměle si vyvolávala potřebnou emoci. Někdy se tím ale
dostala do vnitřní křeče. Touhle
fází jsem si taky na začátku prošla.
Pak se mi ale osvědčilo, že nejlepší
je čistá hlava. Důležité je tu situaci
pořádně nazkoušet, protože jak to
jednou do té „dírky“ zapadne, tak
už to tam zůstane. Proud emocí
se potom dostaví bez problémů.
S čistou hlavou mě sice momentální situace může hodit někam
jinam, než jsem zvyklá, ale mám
aspoň jistotu, že to bude pravda.
A třeba to bude ještě lepší než na
zkouškách. Pokaždé když stojím
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v zákulisí a chystám se na scénu,
říkám si jednu větu: „vidět a slyšet“. Chci prostě jen vnímat a čerpat z kolegů, vycházet z toho, že
na jevišti nejsem sama. Nechci být
zaslepena tím, co jsem si nazkoušela. Za každou cenu musím být
v situaci tady a teď. To je pro mě
nejdůležitější.

Kdy jsi tuhle metodu „vidět
a slyšet“ začala používat?
Druhá herecká škola pro mě bylo
zkoušení s Martinem Hubou v Divadle v Řeznické. Šlo o Bergmanovu hru Po zkoušce. Bylo to velmi
náročné. On je nejen skvělý herec
a režisér, ale také skvělý pedagog.
Potkala jsem ho v pravou chvíli.
Bylo to asi deset let po škole v období, kdy jsem začala postupně
zapomínat to, co do mě paní Gasnárková vtloukla. Dokonce jsem se
načapala, jak při zkoušení vytahuji
„ze šuplíčků“, jak nehledám. Martin
Huba mě uzemnil. Dal mi strašně
moc. Probudil mě ze snu. A myslím, že právě to byla ta chvíle, kdy
jsem si začala říkat „vidět a slyšet“.

Stane se i dnes, že někdy
nevědomky sklouzneš
k „šuplíčkům“?
Někdy přijdu do zákulisí po nějaké své scéně a řeknu si, že jsem
v ní vyráběla. Sebereflexi mám
dost velkou.

Reflektuješ svůj výkon už
na jevišti? Nebo až zpětně
v zákulisí?
Cítím to už v tu chvíli. Dřív mě
dokázalo pořádně zlomit, když
jsem cítila, že hraju špatně. Je příjemné si uvědomit, jak jsem kdysi hrávala s vytřeštěnýma očima,
a jak už tím dnes umím vládnout
a zároveň to pozorovat bez toho,
aby to ovlivnilo pravdivost mého
výkonu. Můžu se tak ještě víc soustředit na své partnery. A na ně
mám neuvěřitelné štěstí. Ať už to
byla Zlata Adamovská s Petrem
Štěpánkem ve Vzpomínkách, nebo
moji dva kluci Petr Stach s Tomášem Dastlíkem ve Smrti a dívce,
nebo teď Mirek Táborský, Vanda
Hybnerová a Láďa Hampl v Životu
podle Jonesových! Není nic lepšího než mít dobré kolegy. A není
nic horšího než rozostřený pohled
partnera.

Život podle Jonesových
je hra, jejíž žánr se
pojmenovává velmi těžce.
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Jak ho ty jako herečka
v tomto případě vnímáš?
Nevím… Text stojí na situacích,
jako skoro každá jiná hra. Takže
mi to vlastně nepřijde nijak zvlášť
složité. O žánru vlastně nikdy moc
nepřemýšlím. Od toho tam je režisér. A text. Nikdy jsem si vědomě
neřekla: teď budu hrát komedii.

V čem je jiné, když jdeš
hrát Smrt a dívku, a když
jdeš hrát Život podle
Jonesových?
Zodpovědnost u Smrti a dívky je
větší. U Jonesových se jenom těším. Ale u obou představení zažívám to, co jsem dřív nezažívala
– jako kdybych nasedla na surf
a pustila se na vodu. Nechávám
vlny, ať mě vedou. Je to jízda, na
kterou se nemusím nijak zvlášť
připravovat. Když se totiž člověk
dopracuje k tomu, že každé situaci, kterou hraje věří, a že si za
vším, co dělá, stojí, tak nemusí nic
překonávat. Jen se na těch vlnách
pohupuje…

Co když ale nějaké situaci,
kterou hraješ, neuvěříš?
Bohužel jsem to zažila a bylo to
pro mě utrpení… Během jednoho
zkoušení jsem celé inscenaci věnovala strašně moc síly a energie,
ale bylo to jako kdybych narážela
hlavou do zdi. A to ve všech ohle-

dech, u kolegů i u režiséra. Prostě
se to nepotkalo.

Jak ses s tím vyrovnala?
Těžce. Musím říct, že jsem se dva
měsíce z toho oklepávala. Ale nevzdala jsem se a leccos pak změnila. A teď se to začíná zlepšovat.
Začíná mě to hledání bavit.

Jak pracuješ s režisérem,
který Tě vede někam, kde
se necítíš ve své kůži?
Režisér ukáže nějakou cestu,
a když ji vidím jinde, zkusím ji popsat. Pokud ale přesto trvá na té
své, poslechnu ho. Zkusím to. Zkusím to jednou, blbý, zkusím to po
druhý, taky blbý, po třetí… prostě
tak dlouho, dokud si v ní nezačnu
nacházet nějaké své drobnosti.
Postupně si začnu říkat, že to snad
nějak půjde. Nevýhoda je, že tímto postupem sama sebe přesvědčím, že jsem na správné cestě a už
v tu chvíli nepoznám, že ta cesta
je třeba špatná... Pochopím to až
později, po premiéře. Někdy se
obviňuji, že je to moje chyba, že
to nedokážu zahrát, ale někdy je
to prostě chyba ve výkladu. Když
to ale konečně poznám, tak jsem
schopná s tím dál pracovat.

Jak to bylo s režisérem
Markem Němcem v Životu
podle Jonesových?

Lucie Štěpánková v Životu podle Jonesových.

O tom jsem už mluvila tolikrát, že
mám strach, aby si na mě jeho
manželka nepočkala v temné uličce… Byl prostě skvělý.

Poprvé jste se viděli až na
první čtené zkoušce…
Od začátku vykládal hru, situace
a postavy tak živě a lidsky, že jsem
mu hned propadla. A uvěřila. Při
tomto zkoušení jsem nepochybovala ani jednou. Možná i proto, že
Marek vycházel z nás. Když mu
člověk něco nabídnul, on to nejen
přijal, ale vršil na to další a další
nápady. Navíc byl strašně trpělivý.
Když něco nešlo, tak jsme šli buď
od toho, nebo to zkusili úplně jinak. Neměla jsem vůbec pocit, že
zkouším, že pracuju. Všechno šlo
samospádem. Pamatuji si, jak jsem
z toho byla překvapená. Jsem ten
typ herce, který když se netrápí,
má pocit, že je něco špatně. Ale
není. Týden před premiérou mi
doma Radek řekl, že to už mám
hotový, protože jsem podezřele
úplně v pohodě. A já si uvědomila, že má pravdu, že mám Pony
hotovou.

Proč máme tendenci
vnímat tvorbu jako
trápení?
Asi z pocitovosti. Když se netrápím, mám absurdní pocit, že jsem
na něco ještě nepřišla, že jsem té
věci něco dlužná, že jsem nešla
dostatečně do hloubky.

Je pravda, že téma
Životu podle Jonesových
by takové trápení
umožňovalo…
Pony má ale hodně dlouho nasazené růžové brýle. Je to dar. Její
muž John jí vytváří svět, ve kterém
chce žít, a tak si leccos neuvědomuje. Takže se trápení může snadno vyhýbat… I když jen dočasně.

Jak se posunula Tvá
představa o hře potom, cos
absolvovala první čtenou
zkoušku?
Když jsem si ji poprvé přečetla, tak
jsem si o ní nemyslela vůbec nic.
Měla jsem jen velký zmatek. Až
postupem času se člověku začaly
spojovat situace a postavy. To na
tom bylo hrozně zábavné. A ačkoli
to není hra, která by všechno servírovala divákovi na dlani, Marek
Němec o ní mluvil tak, že mi byla
najednou hned jasná. Zdála se úpl-
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Lucie Štěpánková, Ladislav Hampl a Miroslav Táborský v Životu podle Jonesových.

ně normální. Navíc jsem ji začala
vnímat trochu jako detektivku.

divadla?

Enův text Život podle
Jonesových má skvělý
jazykový styl. Jak pracuješ
s jevištní řečí?

Jaký má – pro Tebe jako
diváka – divadlo smysl?

To mě na něm taky baví. Leckdy
jsem zažívala, že někteří kolegové
texty přepisují, protože jim repliky nejdou do pusy. Někdy to je
samozřejmě potřeba, protože
překlad má slabiny, ale já jsem
přesvědčená, že má význam to,
jak jsou věty napsané. Herec by
se s nimi měl poprat. A když tu
samou větu člověk říká po několikáté, dostane ji do sebe.

S Enovým textem ses také
prala?
Tam byly pro mě nejtěžší myšlenkové pochody. Text je hodně založen na střizích a vyžaduje proto
neustálou koordinaci všech myšlenek. Ale když už se myšlenky
propojí s mluvou, tak to jde samo.

Přemýšlíš, co bys chtěla
divákům svou rolí předat?
Ne. Ale je pravda, že někdy přemýšlím, jestli je to dostatečně sdělné. Chci, aby bylo vidět, co zrovna
hraju. Ale to mluvím o jednotlivých situacích – co zrovna touto
situací chci říct, co chci zahrát.

Nad poselstvím celé hry
nepřemýšlíš?
Ne. To dělá režisér.

Vnímáš nějakou
společenskou funkci

Ne. Takto vůbec nepřemýšlím.

Emoce. Vnímám, jestli to ve mně
něco vzbuzuje, cokoli, klidně i naštvání, a pokud ano, jsem spokojený divák.

Jak Smrt a dívka, tak Život
podle Jonesových končí
katarzí, očištěním. Mají
tyto konce terapeutické
účinky i na Tebe?
Asi ano. Není to ale žádný hluboký vnitřní dopad… Je to takové – neumím to popsat… takové
rozechvění. A dobrý pocit.

Není Ti těžce?

ju pro něj! A tak když cítím, že se
mnou diváci nejdou, nehroutím
se. Ačkoli zrovna v Ungeltu je to
cítit strašně moc. Jak jsou diváci
blízko, herec je vnímá velmi intenzivně. Nikde jinde jsem tak silný
pocit nezažila. Cítím, jak tíha toho
představení na ně dopadá, jak je
atmosféra pohlcuje… Na druhou
stranu cítím i partnerský pár, který
se přišel do divadla jen bavit a teď
se zklamaně ošívá.

A když cítíš, že s Tebou
diváci nejdou, změníš
způsob hraní?
Navenek určitě ne. Dělat stojku
na hlavě, abych zaujala, neumím
a ani nechci. A nenapadá mě, čím
dalším bych mohla zájem publika

ovlivnit, probudit. Je ale pravda, že
Martin Huba s diváky uměl skvěle
pracovat, skoro s nimi manipuloval. Ale to byla asi síla jeho osobnosti. Během monologu se zpříma
podíval do publika… – a to bylo
najednou jako zhypnotizované.

Tvůj manžel je taky herec.
Neohrožuje divadlo
domácí pohodu?
Ne. O divadle se doma bavíme,
ale ve zdravé míře. Nikdy jsem
neměla partnera mimo obor.

Proč?
Stejné zájmy. Potřebuji se o divadle bavit. Neříkám, že doma řešíme jenom a jenom divadlo, ale
často ano…

Lucie Stěpánková, Petr Stach a Tomáš Dastlík ve Smrti a dívce.

Většinou ne. Ani po Smrti a dívce.
Navíc u ní zažívám něco naprosto
neobvyklého. Není to sice divácký
hit, leckdy se lidi bojí kvůli těžkému tématu vůbec přijít, ale když
už přijdou, tak jsou v devadesáti
procentech nadšení. Má to na ně
dopad. Ještě nikdy se mi nestalo,
že by mě takto lidi čekali před divadlem a děkovali mi.

Jak diváci ovlivňují
představení?
Dřív mě hodně rozhazovalo, když
lidi začali kašlat. Brala jsem si to
osobně. Teď už ne. V Pardubicích
jsem si na to vypracovala takovou
vnitřní techniku. Často jsme tam
hráli pro školy, což je vždycky
náročnější publikum, a já si začala říkat, že jestli tam sedí alespoň
jeden divák, kterého to baví, hra-
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FOTOREPORTÁŽ
Z PREMIÉRY

ŽIVOT PODLE JONESOVÝCH, ČESKÁ PREMIÉRA 16. 12. 2017
foto: Marie Krbová

I

Celý inscenační tým Život podle Jonesových.

I

I

Carmen Mayerová a Zuzana Wienerová.

Panorama premiérové oslavy.

I
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I

M artin Šimek, Milan Hein, Hana Maciuchová a Pavel Ondruch.

I

Jan Pirk.

Lucie Štěpanková, Miroslav Táborský, Marek Němec,
Vanda Hybnerová a Ladislav Hampl.

DOPORUČUJEME
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.

ROZPRAVY MILANA HEINA
jsou od roku 2019 měsíčník

V loňském roce se talk-show Rozpravy Milana
Heina natáčela i vysílala jen jednou za dva měsíce.
To se od ledna 2019 změnilo – Rozpravy se staly
pravidelným měsíčníkem.
S potěšením jsme každoměsíční maraton započali 3. ledna s Terezou Kostkovou a hercem
chebského divadla Pavlem Markem. První čtvrtky
v měsíci vždy od 15 hodin budeme i nadále věnovat natáčení nových dílů a Český rozhlas Dvojka bude talk-show vysílat každou čtvrtou neděli
v měsíci po 11 hodině.

Ale věřte, že kromě poslechu rozhlasu stojí za to
přijít i na samotné natáčení. Nejen, že se do závěrečného sestřihu nevleze všechno, ale můžete být
přítomni i nečekaným zážitkům... Například speciální vánoční díl s Tatianou Vilhelmovou a Vojtou
Dykem byl natolik kvůli nevyzpytatelné technice
dobrodružný, že z něj krátký videozáznam na internetu vidělo už více jak 40 000 lidí!
Každý odvysílaný díl je dostupný on-line v internetovém archivu Českého rozhlasu:
https://dvojka.rozhlas.cz/rozpravy-milana-heina-7230494

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY DIVADLA UNGELT

Od prosince loňského roku má naše divadlo zbrusu nové webové stránky, které – jak věříme – jsou nejen mnohem krásnější a modernější,
ale také přehlednější a uživatelsky po všech stránkách přístupnější.

www.divadloungelt.cz
Nová grafika s sebou přináší mnoho novinek a výhod. Za všechny jmenujme alespoň některé:

• Sekce Repertoár je nejen přehlednější, ale
obsahuje také mnohem více informací o dané
inscenaci, než jste zvyklí. Jsou tam ukázky z kritik, citace umělců, jakožto i vybrané fotografie
a videoupoutávky. Přes portréty herců se navíc
jedním klikem dostanete k jejich krátkému životopisu. Možnost přímého nákupu e-vstupenky
je samozřejmostí.
• Aktualizovali jsme sekci Umělci a ke každému
herci doplnili jeho životopis se zaměřením především na spolupráci s naším divadlem.

• Zrušili jsme samostatnou www stránku Letní scény a tu organicky zakomponovali do
našich nových webovek. V repertoáru si například snadno kliknete na Letní scénu, kde se
Vám hned rozbalí nabídka titulů, které budeme
o prázdninách uvádět.
• V sekci Vstupenky najdete například nové
grafické plány našich hledišť nebo novinku obchodního oddělení: od prosince loňského roku
si on-line můžete koupit nejen jednotlivé vstupenky, ale také naše dárkové poukázky v hodnotě 550, 800, 1100 a 1600 Kč!

• V sekci O divadle najdete přehlednou a obšírnou galerii pod názvem FOTO / VIDEO.
Po rozkliku vybrané inscenace můžete zvolit,
jestli Vás zajímá videomateriál nebo fotografie.
Snadno tak najdete nejen fotografie z inscenace, ale také třeba fotografie z premiéry či zahajovací zkoušky. Můžete tak krásně sledovat, jak
s inscenací jde čas.
• V sekci Kontakty naleznete i naše portréty,
které nafotil dvorní „ungelťácký“ fotograf Jan
Malíř – až nás v divadle potkáte, tak nás poznáte! :)
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JANA
ŠTĚPÁNKOVÁ
(6. září 1934 - 18. prosince 2018)
Naši drazí diváci,
s hlubokým zármutkem jsme Vám na konci roku
2018 museli oznámit, že paní Jana Štěpánková zemřela.
Její životopis, stejně jako její morální kredit je velkolepý.
Dovolte přesto, abychom na tomto místě zavzpomínali
na její působení právě v Divadle Ungelt, s nímž spojila
vrchol své herecké kariéry. Na naše jeviště poprvé vstoupila
roku 2009 v nezapomenutelné roli Claude v komedii Na
útěku. Inscenace to byla přímo legendární – hráli jsme ji
řadu let a paní Štěpánkovou a její nezapomenutelný herecký
styl, který kombinoval hlubokou pravdivost s nezničitelným
smyslem pro humor a ironii, jste mohli vidět více než 400krát...
Poté u nás nazkoušela další roli ve hře Pardál, v níž jen stvrdila,
jak obrovskou byla osobností. Osobností, kterou je možné
obdivovat nejen pro její profesní, ale především lidské kvality.
Nesmírně si považujeme, že naší scéně byla věrná, a že
se v ní cítila jako „doma“. Jana Štěpánková byla a vždycky
bude jedna z nejzářivějších hvězd Ungeltu...

Jsme šťastní, že jsme v předchozím Zákulisníku (číslo 4) s touto velkou jevištní osobností uveřejnili rozsáhlý rozhovor,
v němž Jana Štěpánková mimo jiné popisovala svůj přístup k herectví i životu. Toto číslo, stejně jako všechny ostatní,
si můžete stáhnout na našich nových webových stránkách (https://www.divadloungelt.cz/o-divadle/zakulisnik/).
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DOPORUČUJEME

PARDÁL

S CARMEN
MAYEROVOU

Když v září 2018 začala nová divadelní sezóna, měli jsme ohromnou
radost, že o představení Pardál je
stále neuvěřitelný zájem. V Praze jsme měli vyprodáno a před
sebou řadu zájezdů. Na druhou
stranu jsme se tomu nijak zvlášť
nedivili. Herecká dvojice František
Němec a Jana Štěpánková byla
esence toho, čemu se říká „charisma na jevišti“. Ani sebevědomá
citlivá režie Ladislava Smočka nenechala nikoho na pochybách, že
se Pardál udrží na našem repertoáru hodně dlouho.
Marion Liebherrová Jany Štěpánkové byla fascinující – jediný
pohled do její tváře dal o postavě
a jejích emocích tak silné svědectví, že se to zdálo jako malý divadelní zázrak. Tento zázrak byl při
vší své výjimečnosti neobyčejně
prostý a autentický…
Když však Janě Štěpánkové začaly
zdravotní obtíže a některá představení se musela zrušit, požáda-

la nás, abychom jí našli alternaci.
Zvolili jsme dlouholetou spolupracovnici Ungeltu Carmen Mayerovou, kterou si jistě mnozí pamatují
z představení Poslední romance.
Jana Štěpánková byla nadšená.
Na konci listopadu jsme s paní
Carmen Mayerovou začali zkoušet. Hned na první zkoušku přišla
dokonale připravená a svou Marion začala budovat jako milující
lvici, která bez ustání bojuje za
svou lásku. Těšili jsme se na návrat
paní Štěpánkové, která určitě ocení, jak úplně jinak, a přitom stejně uhrančivě, pochopila Carmen
Mayerová její – a teď už i jejich
– Marion... Na repertoáru jsme
najednou neměli jednoho Pardála,
ale dva!
Bohužel se vše událo jinak. 16.
prosince 2018 poprvé v Pardálovi vystoupila Carmen Mayerová a o dva dny později zemřela
paní Štěpánková… Počítali jsme
s tím, že první lednovou reprí-

zu bude paní Štěpánková hrát.
Místo toho jsme právě tuto první
reprízu zasvětili její památce. Se
zatajeným dechem jsme jí vzdali
čest tím, čemu zasvětila svůj život:
divadlem. A každou další reprízou
v tom budeme pokračovat…
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LETNÍ
SCÉNA

2019

KDOKOLI MŮŽE DĚLAT COKOLI
Betty MacDonaldová, Věra Mašková
Dramatizace unikátního humoristického románu
Betty MacDonaldové, v němž si autorka dokáže
dělat legraci z věcí víc než těžkých.
Hrají Jitka Smutná, Tereza Kostková,
Máša Málková, Eva Josefíková,
Jiří Hána a Jaromír Nosek.

SKLENĚNÝ STROP
David Hare
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 a Vincent Navrátil
nebo Vladimír Pokorný.

15x SIMONA STAŠOVÁ
Tradiční seriál představení Simony Stašové
na Letní scéně. Vězeň na Druhé Avenue, Poslední ze
žhavých milenců, Římské noci a Drobečky z perníku.

JAK ZABÍT KOMIKA
Owen McCafferty
Být komikem je poslání. Pokušení úspěchu a slávy je však příliš silné.
Více smíchu, více potlesku, více peněz a z chytrého humoru je podbízivá
šmíra. Komediální drama nabité stand-up výstupy, které mapují umělcovu
trnitou cestu vzhůru – a i jeho pád. Hrají Marek Daniel, Kristýna Frejová
a Václav Vašák nebo Ladislav Hampl.
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DOPORUČUJEME

VE ZNAMENÍ BETTY MACDONALDOVÉ
V loňském roce měla na Letní
scéně světovou premiéru rodinná
komedie na motivy knihy Betty
MacDonaldové Kdokoli může dělat cokoli a k naší velké radosti bylo
každou reprízu zcela vyprodáno.

Mnoho z těch, na které už nezbyly
lístky jsme tak odkazovali na léto
roku 2019. A je to tady!
V červenci a srpnu bude mladá
Betty v podání Terezy Kostkové
utíkat od manžela k mamince Jitce
Smutné a sestrám Máše Málkové
a Evě Josefíkové celkem 24krát!
24krát bude hledat během hospodářské krize zaměstnání, bude ho
nacházet a posléze o něj přicházet, bude se zoufalstvím, ale i humorem sledovat, jak se její pracovní příležitosti postupně zhoršují, až
najednou zjistí, že místo sekretářky
důlního inženýra dělá sekretářku
mafiánovi či šíří zakázanou pyramidovou hru… Ale navzdory
všem těmto nesnázím nikdy nezapomene, že v kruhu milující ro-

diny nic není tak hrozné, aby se
tomu nedalo i úlevně smát. Betty
MacDonaldová vždy věděla, jak
zásadní oporou je pro ni rodina,
a jak láska je o to krásnější a hlubší, když je zažívána a prožívána
s humorem a ironickým nadhledem. Možná i proto se stala tak
úspěšnou spisovatelkou – její vtipy
nejsou samoúčelné, vychází jednak ze znalosti lidí, a jednak z přímočaré laskavé duše ženy, jejíž
ego nikdy nepřerostlo její srdce.
Kritiky, které vyšly po světové
premiéře v létě 2018, ocenily inteligentní humor této komedie,
jakožto i dynamickou a nápaditou
dramatizaci Věry Maškové. My
jsme proto cudně pyšní – podařilo se nám obohatit pražskou letní

divadelní nabídku oddechovou
komedií bez toho, abychom uráželi Váš vkus a inteligenci.
Stejné ambice nás vedly k tomu,
abychom na Letní scénu přenesli i naši komediální dramatickou
novinku Jak zabít komika nabitou
stand-up výstupy v podání nepřekonatelného Marka Daniela. Pokud však chcete v létě spíše rozjímat, oceníte, že v posledních dvou
srpnových týdnech uvedeme náš
současný největší hit – Skleněný strop s Tatianou Vilhelmovou
a Jiřím Langmajerem. Inscenace
Simony Stašové přirozeně dotvářejí celkový repertoár Letní scény
a slibují – jako vždy – krásné letní večery v malebném prostředí
hradčanského Nového Světa.

ROZHOVOR S PŘEDSTAVITELKOU
BETTY MACDONALDOVÉ

TEREZOU KOSTKOVOU
Kým je pro Vás Betty
MacDonaldová?
Vtipnou, silnou ženou s nadhledem a schopností žít navzdory
všemu, i své neprůbojnosti.

Vzpomenete si na Váš
první čtenářský zážitek
s nějakou její knihou?
Tak já mám především v sobě celých 14 let, kdy ji ve zcela jiném
dramatickém i divadelním tvaru
hraju v Divadle Viola. Poprvé jsem
slyšela výňatek z její prvotiny „Vejce a já“ na nějaké recitační soutěži. Bylo mi asi 14 let.

Proč myslíte, že je Betty
MacDonaldová v Česku tak
oblíbená?
Myslím, že k nadhledu a humornému pohledu na život motivuje
a dává za pravdu, že je to správný
směr.

V čem se liší dramatizace
Věry Maškové od
románové předlohy?
Překvapila Vás něčím?

S čím by měl divák
odcházet z tohoto
představení? Jaké je podle
Vás jeho hlavní poselství?

Baví mě rozměr, jak to díky ní začíná ožívat, jak jsou všechny doposud literární postavy opět lidmi
z masa a kostí, jakými byli tenkrát.
Tedy jistě ne zcela identickými,
hrajeme je, ale jsou živoucí.

Nerada mluvím o poselství, je to
křehká věc a ke každému se v nějaké podobě dostane. A hlavně,
aby divák mohl s něčím odejít,
musí… nejdřív přijít.

Jak se liší životní filozofie
Betty MacDonaldové od
životní filozofie Terezy
Kostkové? Je v něčem
vnímání světa Betty
podobné Vašemu vnímání?
V čem je jiné nebo v čem
je stejné?
Je jiné zkrátka tím, že jsem prostě
jiná bytost, narozená v jiném čase
a jiné zemi. Ale jsme obě ženy, to
je dost podstatné. A jestli máme
něco velmi blízké, je to schopnost nadhledu. Jako mladší jsem
jí byla velmi podobná svou jistou
nejistotou v některých situacích.
Čím jsem ale starší, tím víc jsem
přesvědčena, jako její sestra Mary,
že Kdokoli může dělat cokoli. Ono
se to tedy občas i kolem nás děje.
Pohříchu. Je to myslím nesprávně
pochopeno :). Ale odvaha potýkat
se s dosud neznámými rozměry
v sobě je mi srozumitelná.

Vyžaduje hraní v exteriéru
jiný herecký přístup?
Na jednu stranu se vám nabízí
spousta aspektů, které v divadle
nepotkáte. Jako čerstvý vzduch,
práce se skutečným světlem nebo
třeba i tráva. A to je krásné a obohacující. Na druhou stranu je to
plenér a vyžaduje ten nejpreciznější technický přístup v oblasti
mluvy. Musí vás být slyšet. A současně všichni touží po přirozenosti.
Tak tohle je specifické. A na případné zvládnutí toho se těším. Mohly
by to být fakt prima prázdniny.
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REPORTÁŽ ZE ZÁJEZDU
Čáslav | 27. 3. 2018

4000 DNŮ

Staré divadelní pořekadlo nemilosrdně konstatuje, že „nemocný
herec – kulatý čtverec“. Tuhle krutou pravdu již v dávných dobách
tradovali režiséři při pohledu na
sípajícího, zraněného či v horečkách zkoušejícího umělce. Všem
svým budoucím následovníkům
radili, ať se takový herec raději pošle domů. Divadelní časoběh však
paradoxně na zákon „kulatého
čtverce“ nehledí, ba ho dokonce
ignoruje.
Když se totiž těsně před blížícím
zájezdem do jednoho z nejstarších divadel v Čechách (Dusíkovo
divadlo v Čáslavi bylo otevřeno
už v roce 1869!), které má kapacitu hlediště 445 míst, a s kterým
si naše divadlo domluvilo zájezd
4000 dnů měsíce dopředu, dozvíte, že jeden z herců „zkulatočtvercovatěl“ – v tomto případě
Petr Stach – musíte při bolestné
představě zklamaných čáslavských
diváků doufat, že fyzikální prokletí
nějak zlomíte.
Divadelní historie zná spoustu
případů, kdy se po jevišti ploužil
herec o berlích doufaje ve shovívavého diváka, kterého třeba nenapadne, že dramatik jeho figuře
žádnou sádru ani berle nepředepsal. Pro příklad nemusíme chodit
daleko: není to přeci tak dávno,
kdy Tomáš Dastlík předvedl skoro
až sportovní výkon, když se s ber-
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PETER QUILTER

lemi ve Smrti a dívce, v níž shodou
okolností hraje s Petrem Stachem,
snažil uzmout revolver Lucii Štěpánkové alias Paulíně Salasové…
Co se tehdy honilo hlavou Petrovi,
který tuhle artistní gymnastiku sledoval z první ruky, se můžeme jen
domýšlet. Rozhodně ho to však
neodradilo od pozdějšího odhodlání čáslavské diváky nezklamat.
Kdyby tušil, jak se zatajeným dechem a obavami bude vzhlížet
Hana Maciuchová, Ondřej Novák,
náš řidič i režisér Pavel Ondruch
vstříc jeho hlavním domovním
dveřím, z nichž se měl každým
okamžikem – a ten byl nekonečný
– vybelhat a dojít k dodávce, možná by si rozmyslel obětavé prohlášení ve stylu: „to nějak zvládnu“,
„ono to nějak půjde“ či „moc to
nebolí“… Petr se však hrdinně
odmítl podvolit kulatému čtverčení. A tak v den „D“ skutečně ze
dveří vykoukla rozčepýřená hlava
muže, který po několika dnech
bezvycházkové rekonvalescence
poprvé zamžoural do slunečních
odlesků končícího dne.
Z Prahy jsme vyjeli s takovým
předstihem, abychom ještě před
představením mohli absolvovat
zkoušku nejrizikovějších okamžiků
hry. Cesta autem byla skvělá příležitost, aby se tyto inkriminované
situace pojmenovaly a zároveň
aby se okamžitě našlo – alespoň teoreticky – ideální řešení.
Při procházení hry jsme postupně nacházeli klid – na přenesení
křesílka o metr dopředu opravdu
inscenace nestojí. Samozřejmě je
možné vymýšlet složitosti a dodávat křesílku kolečka, avšak Petr by
možná snadno přemístil křesílko,

ale ve všech ostatních situacích
by ne zcela ovladatelný jezdící
krám způsobil fraškovité karamboly (včetně varianty sjetí do první
řady). Jako největší obtíž – pomineme-li neřešitelné interpretační
posuny (Hana Maciuchová podotkla, že její Carol bude najednou
trochu mrcha, neboť coby „břitká
Britka“ bude neustále „šít“ do invalidy, což je i navzdory charakteru
Carol poněkud „tzu viel“) – se nakonec jevil temporytmus inscenace. Petrova mobilita se totiž hodila
spíš k pomalému kontemplativnímu filmu než k dynamické inscenaci, v níž mezera mezi situacemi
zabere třeba i jen pár vteřin –
ostatně v jedné takové mikromezeře přibíhá (či „má přibíhat“) ze
zákulisí Petr…
Na jevišti však ukázal, že dokáže
nejen rychle, ale především elegantně urazit přesně takové vzdálenosti, jaké si žádalo čáslavské
jeviště. Petr na jevišti zkusil příchody a odchody, zkusil svůj diváky
oblíbený protestní leh na spícího
Michaela, prošel si s Hanou Maciuchovou vrchol první půlky
v podobě hádky s Carol, během
níž si má uraženě a rázně sednout
na postel. Tragické scénáře se postupně rozptylovaly a zůstal jen
půvab dobrého textu, který snese
i neplánované posuny.
Ani diváci nevykazovali žádné
známky údivu nad tím, že po jevišti pajdá postava, o jejímž zranění se ve hře neřekne ani slovo.
A postupem času přestal vnímat
jakoukoli příznakovost nadbytečných berlí i v poslední řadě
uhnízděný režisér. Tedy až do
zlomového okamžiku v první půli,

kdy se v rukou Ondřeje Nováka,
tedy Michaela, objevily – a diváci, kteří 4000 dnů viděli už tuší…
– berle. Najednou byli na jevišti
dva invalidé, mezi nimiž energicky
poletovala „nejzdravější“ Carol...
Hana Maciuchová sice veškerou
prostorovou dynamiku vzala na
svá bedra a hbitost její jevištní existence byla velkolepá, avšak když
na několik chvil zmizela a na jevišti osaměly obě mužské postavy,
hlavní roli vskutku převzaly berle.
Napínavé trajektorie jejich pohybů, kdy se jedna komíhala blízko
druhé, vnukávaly pocit, že musí
dojít k zákonité srážce, propletení,
zaklesnutí a pádu. Sál zatajil dech,
avšak neudusil se – brzy totiž bylo
zřejmé, že se všechny čtyři tyče
chovají jako vesmírné planetky
obíhající kolem Slunce. A i když
jejich Slunce – Hana Maciuchová – na okamžik zapadla, ony
dál dodržovaly fyzikální zákon,
v němž ani kvantová relativita nezapříčinila Velký třesk.
Ejhle: nakonec jsme tedy onen
čtverec přeci jen rozkutáleli!

ROZHOVOR

ROZHOVOR
S

JANOU VIMROVOU,

členkou Klubu přátel Divadla Ungelt:
Kdy jste poprvé vstoupila
do Divadla Ungelt a co Vás
k nám přivedlo?
Přivedla mě zvědavost. Slyšela jsem rozhovor s paní Martou
Kubišovou, které si velmi vážím,
a zajímala mě proto její „domovská“ scéna. Rok, kdy jsem poprvé
vstoupila do Ungeltu si nepamatuji. Bylo to před Vánoci a v Ungeltu
bylo jako vždy vyprodáno. Paní
pokladní byla shovívavá – já strašně škemrala – a řekla mi, ať počkám, třeba někdo nepřijde. A to
se naštěstí stalo.

O jakou tehdy šlo
inscenaci?
Byly to Taneční hodiny v šesti
týdnech s paní Chantal Poullain
a panem Oldřichem Kaiserem.
Dostala jsem tímto svůj osobní
vánoční dárek. Díky. Následně po
pár letech jsem viděla stejnou hru
v nastudování s panem Pavlem
Křížem. Paráda. Nedávno jsem
četla, že pan Martin Kraus nově
„dává hodiny“ paní Chantal v brněnském Divadle Bolka Polívky.
Napadá mě, jestli by nebylo zajímavé nechat tyto nadšené protagonisty hostovat v Divadle Ungelt.
Kdo by se rád nepodíval znovu na
úchvatnou paní Chantal s novým
učitelem?

Na jakou naši inscenaci,
případně inscenace,
nejraději vzpomínáte?
A kterou z těch současných
doporučujete svým
přátelům?
Moc ráda vzpomínám na Podzimní romanci. To už jsem byla
„klubařkou“ a pan Martin Šimek
mě upozornil na její derniéru.
Dodnes mě velmi mrzí, že jsem
toto laskavé, jemné a velmi citlivě
zaměřené představení neviděla aspoň dvakrát za rok. Bylo to
opravdové pohlazení. Paní Alena
Vránová a pan Petr Kostka sehráli úžasnou dvojici, jejich pozdní
vztah vyzařoval citem a velkým
porozuměním. Krása. Přála bych
pánům dramaturgům podobný
tematický výběr pro dnešní nekompromisní dobu. Velmi mým
přátelům doporučuji úsměvný
příběh Betty MacDonaldové Kdokoli může dělat cokoli. Už teď se
těším na další prázdniny na Letní
scéně Divadla Ungelt. Prosím vás,
běžte všichni, co se rádi smějete.
Je to fakt sladký bonbónek. A to
herecké obsazení!

Proč jste se přihlásila
do Klubu přátel Divadla
Ungelt a co Vám toto
členství přináší?

Myslím, že z mé dosavadní zpovědi vyplývá, že jsem chtěla být
trochu více spjata s tímto mimořádným divadlem. Cítit se, jako
když jdu domů… A co mi krom
mého „domovského“ pocitu členství dává? Třeba to, že mohu vidět všechna představení, že se
dovím připravovaný program
měsíc dopředu a tím si mohu vybrat přední sedadlo... To je přece
dobrý bonus. A samozřejmě jsem
ráda, že drobná částka, kterou se
finančně přispívá, třeba pomůže
někde jinde.

Myslíte, že jsou premiéry
jiné než reprízy? V čem?
Při premiéře jde asi více o „chvění“
– a to z obou stran. Trochu jako
u sexu, ne? Při repríze se člověk
těší na něco, co už zná, ale je tam
přidáno, či ubráno to zvláštní „koření“, čímž se jednotlivá představení liší. Myslím, že nezáleží jen na
hercích, ale i na publiku, každé je
jiné. Záleží jistě i zda je představení
hráno v jiném městě… je tam zase
jiné publikum, jinak reaguje. Ale
záleží i na prostorách, kde se představení uvádí. Já jsem například
viděla Deštivé dny v Divadle ABC
a v Ungeltu. Můj názor je, že ač JE
TO HRA VELMI EMOTIVNÍ, AKČNÍ, STŘÍLÍ SE V NÍ, VÍCE SE HODÍ
DO TĚCH MALÝCH PROSTOR Divadla Ungelt. Člověk je právě tím

malým prostorem se dvěma hlavními postavami více „v ději“. A ještě něco k „Dešťákům“ – chodím
na herecké výkony pana Švehlíka
a Krajča. To je hotový koncert!

Viděla jste nějakou naši
inscenaci víckrát? V čem se
ony reprízy odlišovaly?
Viděla jsem díky členství krom
jedné, všechny inscenace. Lišily se
třeba i mým samotným vnímáním,
tedy pocitově. Vždy úžasné jsou
hry s paní Reginou Rázlovou, od
Kurtizány, přes hru Mezi úterým
a pátkem (není vhodná pro žárlivé manželky) až po Miss Dietrich
lituje.

Jak vnímáte komorní
sklepní prostor Divadla
Ungelt?
Sklepní prostor mi vůbec nevadí.
Právě tím se třeba liší od jiných
divadel. Slyšela jsem názor, že ta
černá barva divadlu nesluší. Že by
stěny měly být tmavě vínově červené, prý by to působilo útulně.
Mně to nevadí.

Jakou roli hraje ve Vašem
životě divadlo obecně,
a jakou roli v něm hraje
konkrétně Divadlo Ungelt?
Divadlo obecně hraje v mém životě velkou roli. Od dětství jsem
byla k „chození do divadla“ vedená. No a jak jsem již řekla,
v Ungeltu jsem přeci doma. Ještě bych ráda všechny Ungelťáky
touto cestou pozdravila a popřála
krásné divadelní zážitky. A taky
hercům díky za jejich výkony.
A taky režisérům za trefnou režii.
A taky samotným šéfům šťastnou
ruku při výběru veselého či uklidňujícího repertoáru.
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David Hare

SKLENĚNÝ
STROP
Česká premiéra | 4. a 5. května 2018
Přestože britský dramatik David
Hare začínal v podstatě jako novodobý rozhněvaný mladý muž
s levicovým smýšlením, na stará
kolena přijal od královny Alžběty
povýšení do šlechtického stavu.
Před své jméno začal psát titul
„Sir“. Tento životní oblouk výborně odhaluje, jak David Hare zrál.
Své názory a aktivismus neztratil,
avšak postupem času na ně získával širší a možná i shovívavější
náhled. Z jeho her se postupně
vytrácela agrese a nahrazovala ji
zapálená snaha nejen pochopit
svět kolem, ale také nalézt konstruktivní řešení, jak ho zlepšit.
Jednou ze zlomových her jeho
kariéry byl právě Skleněný strop.
Text napsal na počátku devadesátých let, kdy se vášnivě a nutno
říct, že šťastně, zamiloval. Ob-

jektem jeho lásky byla překrásná
francouzská módní návrhářka
Nicole Farhi. Hareův styl psaní
se najednou proměnil. Z aktivisty, který se ve svých textech zaměřoval především na politické
problémy, se stal citově zanícený
dramatik, který najednou psal
komorní text, jehož dramatický
konflikt byl založen na fatální životní lásce. Nebyl by to ale David Hare, kdyby i přesto do své
hry nevložil politická témata. Své
hlavní postavy, bývalé milence,
kteří se po letech opět shledají
a zjistí, že se jejich city nevytratily,
ba vzrostly do olbřímích rozměrů, postavil na zcela rozdílná politická bojiště. Kombinace levicově
smýšlející učitelky problémových
dětí (Tatiana Vilhelmová) a superúspěšného byznysmena, kte-

První čtená zkouška Skleněného stropu 5. 3. 2018.

rý zastává pravidlo: každý svého
štěstí – i peněz – strůjcem (Jiří
Langmajer), je sama o sobě výbušná, zvláště když jsou obě postavy mimořádně tvrdohlavé. Oba
se milují tak moc, že nedokáží
být bez sebe šťastní, zároveň ale
nedokáží být šťastní ani spolu...
Mistrovské, myšlenkově neuvěři-

telně hutné psychologické drama
získalo řadu prestižních cen pro
nejlepší hru a právem dobylo
i americkou Broadway (získalo
několik Tony Award včetně těch
v hlavní kategorii). V Čechách si
ho vůbec poprvé můžete vychutnat nejen na kamenném Ungeltu,
ale také na Letní scéně!

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

DAVID

ZELINKA
TECHNIK

Své práci rozumí, dělá ji rád a hodně o ní přemýšlí. Je duší divadelník. Zajímá mě, co si myslí o hře, o režijním pojetí, o hereckých
výkonech, vlastně o celém uměleckém směřování Ungeltu.
Jsem rád, že ho tu mám.
Milan Hein
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