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Nebývá zvykem, aby Vás na
nádraží zničehonic políbil
cizí člověk, nebo abyste dokonce Vy sami někoho cizího
políbili. Na počátku inscenace Principu náhody ústa cizí
ženy z ničeho nic přistanou
na krku neznámého staršího
muže. Dokážete si představit,
že něco takového zažijete?
Jistě, nezdá se to jako zážitek,
který bychom vyhledávali, ať
už jako oběti nebo jako vykonavatelé, ale třeba jsou právě
takové zážitky něčím, co nás
posouvá dál, něčím, co nám
pomůže překonat vlastní uzavřenou bublinu a vydat se na
dobrodružnou jízdu do hlubin
své duše. Kdyby jen byla možnost, jak toho dosáhnout jinak,
než nevhodným či možná až
trapným chováním na veřejnosti! Počkat – taková možnost tu přeci je. Stačí zajít do
divadla a spolehnout se na již
odpradávna ověřenou schopnost umění posouvat naše hranice a předávat zkušenosti tak,
jako bychom je právě zažívali.
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Kdo je pokladní divadla Ungelt?

Hleďme: není třeba nikoho líbat, abychom cítili, že někoho
líbáme! Navíc skandální polibek, který v Principu náhody můžete spoluprožít, je jen
začátkem všech možných nevšedních situací ve hře. Je libo
býti řezníkem? Či chcete raději
strávit noc se starším mužem?
Chcete se na otočku vydat do
Ameriky či toužíte ochutnat
luxusní čokoládu se zázvorem? Anebo prostě jen toužíte
vidět horkou novinku mimořádně úspěšného a slavného
britského dramatika Simona
Stephense? Nic není problém!
Ungelt miluje dramatické situace nejen proto, že dovolují
vytvořit hercům to, co je pro
Ungelt alfou i omegou: výsostné herecké divadlo, ale také
proto, že dramatičnost je dokonalou známkou pulsujícího
života. Takový život si zaslouží,
abychom ho pili plnými doušky. A v Ungeltu se pije moc
dobře – mám samozřejmě na
mysli „život“.

ÚVOD

Vážení diváci,
máte v rukou první číslo nového interního bulletinu
Divadla Ungelt Zákulisník…
Ve třiceti jsem byl hercem Krajského divadla Příbram. Hrál
jsem velké role, a tak ředitelku
nejspíš zaskočilo, když jsem za
ní přišel s nápadem, že bych
vedle hraní rád vydával malý
interní časopis. Chtěl jsem divadlo ještě více propojit s jeho
publikem. Abychom o sobě
navzájem věděli a komunikovali spolu. Ředitelka můj nápad
přijala a prosadila, aby se Zákulisník financoval z r ozpočtu
divadla. Státního divadla…
Dnes mám divadlo vlastní.
Jeho inscenace zhlédne ročně
přes osmdesát tisíc diváků. A já
jsem si po čtyřiceti letech zase
řekl, že by nás bylo dobré propojit, milí diváci. Zafinancovat
si to musím sám.

Rád bych, abyste se vždy
v každém čísle Zákulisníku dočetli co nejvíce o naší poslední
premiéře…, abyste v rozhovoru s hereckou hvězdou nahlédli do její často utajované
tvůrčí dílny…, abyste s námi
opustili Prahu a vyjeli na zájezd…, abyste poznali ty, kteří
u nás pracují a Ungeltem žijí…,
– zkrátka abychom se sblížili.
Proto se osmělte a pište
nám. Sdělujte nám, o čem byste rádi četli a koho více poznali. Jste pro?

Milan Hein
umělecký ředitel
a majitel Divadla Ungelt

ROZHOVOR O HERECTVÍ

ALENA

MIHULOVÁ

NAHLÉDNUTÍ DO PROCESU
ZRODU DRAMATICKÉ POSTAVY
Alena Mihulová (1965) na jaře letošního roku nazkoušela v Ungeltu inscenaci Skořápka, v níž se z šedivé knihovnice přerodila v plnokrevnou
ženu. A v listopadu jste ji mohli vidět na jevišti Ungeltu zase, tentokrát v naprosto protikladné roli temperamentní mrchy Georgie v tragikomedii
Simona Stephense Princip náhody.

Co se v Tobě dělo, když
jsi poprvé přečetla
Stephensův Princip
náhody?
Někdy mě zamrzí (naštěstí si to
pak rychle rozmyslím), že místo toho, abych se nad textem
po přečtení zamyslela, zahltí mě
nejdřív všechny možné emoce.
U Principu náhody jsem se radovala, že je tam tolik vtipných
a odlehčených míst – konečně se
ke mně dostal takový text, konečně si to můžu zkusit! Když jsem
ale přečetla poslední tři věty hry,
rozplakala jsem se. Mám ráda pro
herce tolik vděčné tragikomedie!
Takže mě text okamžitě zaujal
a já si ho přečetla znovu s tím, že
o něm konečně začnu přemýšlet.
A samozřejmě jsem odhalila, jak
moc to je pro herečku vděčná
role. V Georgie byla taková škála
emocí! Tolik různých situací, v kterých může herec ukázat tolik poloh! Nejsem sice klasická herečka,
která má ráda exhibici, ale toto
mě lákalo.

mi strašně moc pomohl režisér Vít
Vencl. Sama od sebe jsem trochu
opatrná, bála jsem se víc osmělit,
ale on mě povzbuzoval a já si najednou mohla leccos dovolit.

Režiséra Víta Vencla jsi
neznala?
Ne, ne! Já ho ani nikdy neviděla!
Poprvé jsem ho viděla na první
čtené zkoušce s Honzou Vlasákem. Tam jsem se na oba podívala
a řekla jsem si: Tak hoši, s váma
si asi moc nepopovídám! Honzu,
který mi byl vždycky sympatickej
jsem znala přes našeho společného kamaráda. Věděla jsem proto,
že na velký debaty moc nebude,
ale Víta Vencla jsem tehdy odhadla. A nespletla jsem se.

ne. Což dělal a já se ho neustále
ptala na všechno, co mě napadlo.
Hrnul do mě veškeré potřebné
informace včetně nejrůznějších
podtextů, které by mne předtím
ani nenapadly – podhoubí postavy a její spletitost, celou tu detailní
pavučinu její osobnosti, to všechno jsem z hlediště od režiséra
dnes a denně dostávala. Netušila
jsem, že by toho mohlo být tolik.
A právě proto jsem všechno, co
nabízel vyzkoušela. To vlastně
bylo na zkoušení vůbec to nejkrásnější.

Stíhala jsi veškerou režijní
inspiraci zpracovávat?
Měla jsem pocit, že ne, ale lidský organismus je lepší, než by

la představit. A pak se mi to taky
někdy nepovedlo, a to se umím
řádně rozčílit – ne na okolí, ale na
sebe. Což mě naštěstí vyhecuje
k dalšímu pokusu.

Jak ses postavila ke
kvantové fyzice, s níž
Stephens v Principu
náhody pracuje?
Tím jste mě dostali! Když čtená
zkouška začala přednáškou z fyziky, tak jsem si po půl hodině
říkala, že tady došlo k nějakýmu
omylu, že jsem to celý špatně pochopila a měli by mě přeobsadit.
Chtěla jsem s Milanem prodiskutovat, jestli jsem na to ta pravá,
protože jsem nerozuměla vůbec
ničemu. Nikdy jsem si nemyslela,
že u divadla něco takovýho zažiju.
Kvůli tomu jsem na JAMU nešla.
A pozor: potom byla další čtená,
kdy tomu Vít Vencl věnoval další
hodinu… To jsem tam naprosto
schlíplá seděla a říkala si: dojde
někdy na zkoušení a hraní?

Takže jsi okamžitě věděla,
že chceš Georgie hrát?

Použila jsi něco z těchto
přednášek?

Byla bych blázen, kdybych ji hrát
nechtěla! Je to přece úžasná role.
Georgie je velmi temperamentní
bytost, ale má v sobě taky velkou
citovost, která sice není na první
pohled patrná, ale v průběhu hry
se čím dál tím víc odhaluje. Na
začátku si může divák říct, že je
mrcha, nebo jak se říká u nás na
Moravě: ludra, ale v průběhu hry
pochopí její pohnutky a je najednou jasné, proč se tak chová. Jeho
sympatie se tak může postupně
proměňovat. A to, že je taková
bláznivka, taková holka šus, nabízí spoustu možností, jak různě ji
hrát, a jak si s ní pohrávat. V tom

Teď si podříznu pod sebou větev,
ale v inscenaci mám asi tři promluvy, které se týkají fyziky a do
teď mám velký problém si je alespoň zapamatovat. Nevím přesně,
jak ty formulace zní, a jak jdou po
sobě, protože si to vůbec nedovedu představit.

Bylo ještě něco, v čem tě
takto „nepřekvapil“?
Odhadla jsem taky, že bude umět
velmi dobře pracovat s textem.
Nevěděla jsem, jak dobře bude
umět s hercem, v tom mě překvapil, ale byla jsem si jistá, že to,
co já z textu nevyčtu, on mi řek-

si člověk myslel, takže ono se to
někde samo ukládalo. Potěšilo mě,
že když byl nějakej novej nápad,
anebo po mně režisér chtěl něco
novýho, často se to povedlo na
první pokus. A herci udělá dobře,
když zjistí, že to umí hned udělat.
Bylo to ale taky díky Vítu Venclovi,
který uměl všechno perfektně vysvětlit. Okamžitě jsem si to umě-

Vít Vencl je známý režisérintelektuál…
A já mu rovnou řekla, ať to nedělá!
Pořád jsem opakovala: tomu nerozumím! Já nejsem žádná intelektuálka, tomu nerozumím, můžete
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mi to říct ještě jednou, řekněte mi
to jako herečce. Neměla jsem čas
tvářit se, že jsem inteligentnější,
než jsem. Potřebovala jsem zkoušet. Hnal mě čas a mnoho textu
přede mnou. Ale naštěstí byl režisér Vencl strašně statečnej! Na
začátku mu tam stály dvě ženský
– Georgie a já. A jedna větší šus
než druhá. Teď už doufám nejsem
vedle ní, ale v ní. A mám ji ráda, je
to moje zamilovaná holka. I proto
se snažím nebýt jí nic dlužná.

Hra začíná těsně potom,
co políbíš cizího člověka
na krk. Přemýšlela jsi
někdy nad tím, že bys něco
takového udělala?
Nepřemýšlela, jen jsem chápala,
že to Georgie udělala. Navíc ono
to nebylo ani tak spontánní rozhodnutí, jako spíš promyšlený čin.
Taky občas udělám nějakou kravinu a ve chvíli, kdy ji udělám si
řeknu: bože co to bylo? Nemůžu
teda říct, že bych políbila cizího
muže na krk. Ale počkat! Není to
špatnej nápad! Ted jsi mi nasadil
brouka do hlavy! Zajímaly by mne
ty reakce.

Bylo na tvé roli něco, co tě
opravdu děsilo? Čeho ses
bála?

Měla jsem obavu z velkých střihů a zvratů v jejím chování, kdy
přeskakuje z tématu na téma, kdy
bez většího procesu hned řekne
hotovou větu, hotovou myšlenku.
Věděla jsem, že to není moje silná
stránka. Zároveň mě to samozřejmě přitahovalo a doufala jsem, že
mi s tím bude umět Vencl pomoct.
A pomohl. I do budoucna. Před
tím mi byly všechny střihy nepříjemný, přestože jsem věděla, že
tam musí být. Neměla jsem ale
pro ně pořádný vnitřní opodstatnění. Během práce s režisérem
jsem se částečně naučila a doufám, že v tom budu pokračovat,
jak si vytvořit vnitřní podmínky
k tomu, abych mohla střih přirozeně udělat.

Pronikala Georgie nějak do
tvého života?
Doufám, že teď už ne, ale během
zkoušení a krátce po něm jsem
byla rychlejší a uvědomovala
jsem si okamžiky, v nichž jsme se
prolínaly. Bohužel v tom horším.
Nenechala jsem třeba lidi domluvit a chrlila na ně všechno možný.
Což je ale asi i tím, že je mi to
trošku vlastní… Já teda o sobě říkám strašný věci!

To nevadí…

Pan Vencl mě třeba učil, jak žena
koketuje, jak se postaví vyzývavě!
A já jsem zjistila, že jako ženská
některý věci neumím. Nikdo to
po mně nikdy nechtěl a teď najednou jsem měla dělat věci, za
který jsem se vnitřně styděla – to
by přece ženská neměla dělat!
A tohle opravdu dělá? A tohle
funguje? A funguje! Prý jo.

Jak teď z odstupu času
vnímáš premiéru?
Myslím, že jsem měla větší trému na Skořápce, protože během
Principu náhody jsem to vůbec
nestihla. Myslela jsem pořád na
všechno, co mám udělat. Pořád mi
běžel hlavou plán role a všech situací, které máme odehrát. Vůbec
jsem nestihla být v panice. Což je
vlastně nakonec dobře. Vždycky
zapomenu, že premiéry jsou takovej nervák. Je to asi stejný jako
s porodem. Říká se přece, že na
tu bolest žena taky zapomene,
a jenom proto je schopná porodit druhý dítě. Já sama si často při
premiéře říkám, že kdybych nebyla na JAMU a k divadlu vůbec
nešla, nemusela bych teď tu trému
a stres absolvovat. A když jsem po
premiéře v zákulisí padla na gauč,
řekla jsem si: tak a je to, mám to za
sebou a zítra si to konečně zahraju! Vůbec jsem totiž nevěděla, co
si o tom mám myslet. Nebyla jsem
to schopná posoudit. Udělala jsem
všechno, co jsem měla, ale neměla
jsem z toho nějaký zvláštní pocit,
kromě toho, co mám vždycky: to
je úžasný, že to mám za sebou!
Takovej nervák! Není to o tom, že
mám za sebou hraní, to mě přeci
těší, ale že mám za sebou první
hraní. Důvěřovala jsem režisérovi
i Honzovi, věděla jsem, že je v pořádku vše, co tam děláme, že to
je dobře, ale stejně nikdy nemůžeš
vědět, jak to divák přijme. A jak na
veřejný generálce, tak na premiéře
to lidi přijali vesměs dobře.

Odpočívala jsi poté nějak
speciálně?
Když jsem během zkoušení přišla
ze zkoušky, šla jsem si na hodinu
lehnout. Text jsem se nemohla
učit hned po zkoušce a spánek
mi udělal takový předěl. Hodinka
spánku mi zůstala do teď. Nestih-

2

nu to každej den, ale když mám
volno, tak místo toho, abych šla
něco kloudnýho dělat, říkám si: jsi
tak unavená, jdi si na chvíli lehnout. A jdu!

Jak se doposud inscenace
vyvíjí na reprízách?
Proměňuje se a proměňují se i reakce lidí. Někdy se lidi více smějí,
někdy míň, někdy jsou přemýšlivější, někdy dojatější. V tom je to
podobné se Skořápkou. Diváci jsou
rádi, když se můžou dojmout a zároveň pobavit. Potřebují asi oboje.
Princip náhody a vlastně i Skořápka má vážné téma. Je to hodně
o osamělosti a tu přece nikdo nechceme, není na ní nic veselýho…
Takže je fajn, když se to podá formou, kterou lidi v hledišti unesou.

Jak se zpětně díváš na celý
ten dlouhý proces vzniku
inscenace?
Měla jsem pocit – a ten já mám
v Ungeltu vždycky, ať už během
Skořápky nebo teď – naprosté
svobody. Že mě nic nerozptyluje, nestresuje, nikdo mě nesleduje
a nesoudí. Necítila jsem tam takové
ty věci, které u divadla bývají a já
se tak mohla soustředit na to, co
dělám na jevišti, mohla jsem zkoušet a pracovat s radostí, byť jsem
byla unavená a měla svoje osobní
problémy. Každý zkoušení mívá
nějakou tu krizovku, ale ani v těch
nejtěžších a nejunavenějších obdobích jsem nelitovala, že jsem roli
přijala. Jsem moc ráda a vděčná,
že mi takovou roli život nabídnul,
tedy přesněji, že mi jí dal Milan
Hein. Při Skořápce a Principu náhody jsem zažila jedny z nejkrásnějších divadelních zkoušek v mém
životě, ne-li vůbec nejhezčích.

FOTOREPORTÁŽ

FOTOREPORTÁŽ
Z PREMIÉRY
PRINCIP NÁHODY, premiéra 12. 11. 2016

I

Hana Marvanová, Pavel Pafko, Petr Weiss, Dáša Fištejnová a Cyril Höschl.

I

I

I

Viktor Polesný a Alena Mihulová.

Jana Štěpánková.

I

I

Marta Skarlandtová, Luboš Schäfer a Alena Schäferová.

Milan Hein, Alena Mihulová, Vít Vencl a Jan Vlasák.

Pavel Pafko, Petr Weiss, Dadja Altenburg-Kohl a Cyril Höschl.
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DOPORUČUJEME

Nemá smysl psát, že se při návštěvě inscenace Smrt a dívka odreagujete, a že z našeho divadla odejdete s lehkým úsměvem na rtech. Nezasmějete
se, a ani Váš odchod nebude příliš lehkonohý. Přesto – nebo právě proto – by tento dramatický skvost našeho repertoáru neměl ujít Vaší pozornosti.
Latinskoamerický dramatik Ariel Dorfman sice kriticky zachytil nám tolik vzdálenou (a přesto tolik blízkou) politickou situaci po pádu totalitního režimu Augusta Pinocheta, ale využil ji k tomu, aby napsal univerzálně platný příběh, jehož síla i struktura si v ničem nezadá s antickou tragédií. Pokud
je pro vás divadlo médium, které se pídí po základních filozofických či chcete-li etických otázkách jako jsou vina, svědomí, odpuštění či svoboda,
pokud máte rádi napínavé psychologické thrillery, které se noří až do hlubin všech lidských traumat a v neposlední řadě: pokud od divadla očekáváte
katarzi, má smysl vyhradit si pro tuto inscenaci celý jeden večer. Nebojte, není dlouhá – o jejím účinku se to ale rozhodně říct nedá.

ROZHOVOR S REŽISÉREM INSCENACE
SMRT A DÍVKA JIŘÍM SVOBODOU
Jiří Svoboda se narodil v roce 1945 na Kladně. Tři roky po vyloučení ze studia na DAMU byl přijat na režii
na FAMU, kterou absolvoval v roce 1971. V roce 1975 debutoval dlouhometrážním filmem Zrcadlo pro Kristýnu a od té doby platil za předního režiséra své generace. Mimo jiné natočil Zánik samoty Berhof, Skalpel,
prosím, Sametové vrahy nebo v loňském roce televizní film Jan Hus. Vedle své umělecké činnosti byl rovněž
politicky aktivní. Členem KSČ byl od roku 1975 a v roce 1990 se stal jejím předsedou. Usiloval o moderní
podobu české levice. Působí rovněž jako pedagog.

Tři roky před přijetím na
FAMU jste chvíli studoval
divadelní režii. Z DAMU
vás ale vyloučili.
Byl jsem sice přijat do prvního ročníku, ale pobyl jsem tam
krátce. Mezitím jsem totiž spadl
s jednou skupinou do vyšetřování
Státní bezpečnosti a ti dali pokyn
k tomu, abych byl vyloučen ze
studia na všech vysokých školách.
Což se také povedlo.

na děkanátu FAMU a tiše mi poradil, abych do svého životopisu sice
napsal, že jsem byl vyloučen ze
studia, ale abych tam nepsal paragraf, podle kterého k tomu došlo.
Domníval se, že to nikoho nebude
zajímat. A měl pravdu. Přijímali
mne totiž pedagogové, pro které
politické delikty nebyly to hlavní,
co by posuzovali. V komisi seděl
například Karel Kachyňa, který
byl mým hlavním pedagogem,
Otakar Vávra, který byl vedoucím
katedry, Evald Schorm, Jiří Hanibal, Bořivoj Zeman, Elmar Klos…

Co se tehdy stalo?
Krátce před tím jsme na Kladně
dělali divadlo s Edou Pergnerem,
který založil soubor Quo Vadis.
Měli jsme tam tři premiéry. Ale
vzhledem k tomu, že naše divadlo
bylo trošku provokativní, tak nám
ho zakázali. Napsali jsme petici, že
je třeba více svobody v umělecké
tvorbě a v žurnalistické práci. Dali
jsme to různým ambasádám včetně americké, a tam nás samozřejmě viděli... Byli jsme prostě naivní,
bylo mi 17 let.

Ale přesto jste byl o tři
roky později přijat na
FAMU?
Problém byl v tom, že vyloučení
ze studií mělo tři stupně a já dostal
ten nejtěžší. Mohl jsem se ucházet o studium na vysoké škole, ale
musel mi k tomu dát souhlas ministr školství. A to by asi bylo dosti
obtížné. Blížil se ale rok 1968 a docházelo ke zjevné oblevě. Jeden
známý našich známých pracoval
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Litoval jste někdy, že jste
od divadla zběhl k filmu?
Ne. Divadlo i film skýtají úplně
jiné možnosti, jak pracovat s časem a jak pracovat s herci. Někde
na půli cesty bývala televize, když
se ještě točilo ve studiu. Tam se
také zhruba šest týdnů zkoušelo.
Ale to, co člověk zažívá při di-

vadelních zkouškách – poměrně
velmi úzký kontakt s herci a dennodenní kontinuální práci – je
přece jen něco úplně jiného.

Divadlo Ungelt díky svému
komornímu prostoru
má mnoho společného
s filmem. V čem se liší
práce u filmu s prací u nás?
Od herců je třeba vyžadovat, aby
nehráli technicky. Ve velkých kamenných divadlech vidíte gesta
herce a slyšíte jeho hlas, ale bez
dalekohledu jen těžko poznáte, jestli herec „hraje na pravdu“.
Herci ve velkých divadlech musí
zvládat především technickou
stránku projevu. Jestli se mu do
mimiky a do dalších neverbálních tělesných projevů promítá
vnitřní prožitek, už hraje menší
roli. V tom je Ungelt odlišný. Připomíná mi, i když je ještě men-

ší, Činoherní klub v šedesátých
letech, kam jsme chodili strašně
rádi. A tam také ne náhodou režírovali filmoví režiséři, ať už Evald
Schorm, Jiří Menzel nebo Jiří
Krejčík. Využívali toho, že herec je
vidět zblízka, a že je to de facto
filmové herectví. Herci nemuseli
ztratit pocit autenticity.

V Ungeltu jste divadelně
debutoval v roce 2006
inscenací Picasso. Jaký
to byl pocit vrátit se po
více jak čtyřiceti letech
k divadlu?
Pamatuji si, že jsme tady byli s Milanem Kňažkem na jednom představení. Milan totiž chtěl vidět,
v jakém divadle má hrát. A když
jsme vycházeli ze sálu, tak se mě
jen tak neformálně zeptal: „A ty jsi
dělal divadlo kde?“. Odpověděl
jsem, že jsem nikdy žádné divadlo
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nedělal a on na mě jen vytřeštil
oči… Inscenace to ale nakonec
byla docela úspěšná.

Docela? To je slabé slovo.
Oba – Vilma Cibulková i Milan
byli nominováni na cenu Thálie.
Vilma ji získala a myslím, že by si ji
zasloužil i Milan.

tického systému. A co najednou
s těmi oběťmi, které trpěly? Musí
se smířit s tím, že prostě došlo ke
změně? Případně jim někdo pošle
papír, že to bylo nespravedlivé,
ale nemohou se – zejména ti nejdrobnější lidé – už domoci spravedlnosti jakožto pomsty. Tedy
v tom smyslu, jak říká Ježíš v Bibli:
oko za oko, zub za zub. Strašný
zážitek v nich zůstává zapouzdřený a nesou si ho celý život.

A překvapilo vás na
divadelní režii něco, co jste
nečekal?

funkcích sedí stejné osoby, které tam lidé potkávali za starého
režimu. Čili na spravedlnost můžete mít dvojí náhled: buď jako
na absolutní spravedlnost, která
vyžaduje odvetu a tedy to, že viník bude potrestán anebo jako na
legalistickou spravedlnost. To znamená, že ta věc může být i promlčená. A i když viníka vídáte, tak se
nemůžete ničeho domoci. Můžete
o něm mluvit špatně, můžete ho
pomluvit, ale to je všechno, čeho

A tak to bylo i v Chile po
pádu Pinochetova režimu
v devadesátých letech,
tedy v době, kdy se děje
Smrt a dívka?

Filmový a televizní režisér ovládá své dílo beze zbytku. Herec
si může myslet, co chce, může si
říct, že to nechce hrát takto pomalu nebo že tuto situaci chce
hrát jinak, než řekl režisér, ale já
to stejně ve střižně změním k obrazu svému. Divadelní představení
je každé jiné a je v rukou herců
a diváků. Filmový a televizní divák prakticky nemůže představení
nijak ovlivnit, zatímco, jak jsem se
sám přesvědčil na Picassovi, divadelní publikum inscenaci přímo
ovlivňuje. Záleží na tom, jestli je
například chladné nebo vstřícné
– herci vše podvědomě cítí, vnímají a přizpůsobují se tomu. Divák
je dalším hercem, který to představení vytváří. Divadlo je prostě
živé.

Potom, co odezněla první přechodová vlna, byli najednou ti
nevětší viníci odsouzeni k trestům,
které u nás vůbec neznáme. Například generál Contreras, který
založil vraždící tajnou policii byl
odsouzen na 500 let. Takové tresty známe i z anglosaského práva
ze Spojených států. To je zcela jiné
pojetí právního systému.

Sledoval jste Pinochetův
režim a jeho pád v době,
kdy byl aktuální?
Tehdy jsem byl už dávno dospělý a pamatuji si, jakou obrovskou
vlnu solidarity vyvolával odpor
k Pinochetově diktatuře v řadě
evropských zemí, ať už to bylo
ve Švédsku, v Holandsku nebo ve
Francii.

A to je to, co vás na něm
láká? Proč jste přijal další
nabídku divadla Ungelt?
Od dob Picassa jsem dělal mnoho
filmů a kontakt s hercem je tam
omezený. Máte s ním kontakt jen,
když točíte záběr, ale pak přijde
jiný záběr a tam už daný herec
není, točíte třeba jen protipohled.
Kdežto v divadle člověk vidí určitou kontinuitu všech projevů.

Hru Smrt a dívka jste
Milanovi Heinovi sám
nabídl. Proč?
Líbí se mi, že je psychologicky složitá. Všechny tři postavy mají co
hrát. Není tam, tak jak to někdy
bývá, žádná dominance, žádná
postava není jen pomocná. Zde
všechny tři role prochází velkým
procesem. Také se mi líbí, že to
je určité politikum. Hra se ptá,
jak to je se spravedlností. Zejména v době, kdy režim přechází
z kruté diktatury do demokra-

jaký soudce je vykládá a nakládá
s nimi. Když se podíváte na pozitivní právo, jak je vykládáno v Evropě, tak zjistíte, jak moc je soudce
všemi paragrafy svázán. Často ani
o velké nalézání pravdy nejde.
Před soudcem, či senátem se musí
jen dokázat/nedokázat provinění,
pak soudce nalistuje v zákoníku
paragraf, podle kterého daného
člověka odsoudí. Paragrafy si vymysleli poslanci a můžou je také
měnit.

Tak jako si ho nese hlavní
hrdinka Dorfmanovy hry.
A najednou při náhodném kontaktu vybuchne v člověku sopka,
znovu se otevře zhnisaný vřed
a všechny postavy na to musí nějakým způsobem reagovat. Spravedlnost je hlavní téma, ale je zde
také otázka legality a legitimity.
Protože samozřejmě v přechodné fázi po změně režimu i nadále
fungují některé mechanismy, například v oblasti justice a spravedlnosti, které platily v minulém
režimu. Ba dokonce v některých

Autor hry Ariel Dorfman
byl aktivním členem
opozice a z emigrace
vystupoval proti
Pinochetovu režimu.
Vnímáte to z jeho textu?
se můžete zákonně domoci.

Ale jakou funkci má pak
soudce? Čím je?
Soudce je jen k instrumentálnímu
řízení společnosti. Aby se lidé navzájem nepobili, je zřízen institut
soudce. Ale v čem je ten soudce
jiný, než civilní člověk, který není
soudcem, ale který ví o nějaké
nespravedlnosti? On nemá právo
soudit? A to je přesně ta otázka legalistická, otázka pozitivního práva. Paragrafy jsou napsány a ně-

Byl kulturním poradcem zavražděného prezidenta Allenda, a jak
sám píše v autobiografii, tak si noc
před tím, než byl prezidentský palác bombardován, zcela náhodně
vyměnil službu. V době útoku tam
proto nebyl a s ženou rychle emigroval do Francie. Žil pak v řadě
evropských zemí, také ve Spojených státech, aby se pak po letech
vrátil do Chile. Je prostě znát, že
je to autor, který má z toho, o čem
píše osobní zážitek. Často vidíte
filmy, zejména u nás, kdy mladší
režiséři točí o době, kterou ne-
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zažili. Znají ji jenom z vyprávění.
Takže ty příběhy postrádají autenticitu. Dorfman to opravdu prožil.

tisfakce. Tedy přesně toho, co se
dožaduje hlavní ženská postava
Dorfmanovy hry.

Spatřujete ve hře Smrt
a dívka paralely s osudy
naší země?

Po revoluci jste byl zvolen
předsedou komunistické
strany a snažil jste se
o moderní podobu
levice. Jak na toto období
vzpomínáte?

Přechod z jednoho režimu do
druhého je vždycky problém.
Když si vezmete poměry po roce
1989, tak zjistíte, že i u nás celá
řada soudců, která v justici působila před rokem 1989, dál pokračovala i po revoluci. Nebyli totiž
po ruce jiní s přiměřeným vzděláním. Lidé, kteří před revolucí
zastávali nějaké vysoké funkce,
se pak objevili v hospodářských
funkcích nebo ve funkcích státní
správy. Ale to máte stejné i s denacifikací. Například Werner von
Braun, který vyráběl rakety, které
dopadaly na Londýn, byl nakonec

Od začátku jsem usiloval především o to, aby byly přijaty legislativní normy, které by se nějakým
způsobem s minulostí vyrovnaly.
Po nástupu do funkce jsem konkrétně navrhoval, aby majetek
strany byl shromážděn do nějakého fondu, z něhož by pak
byli odškodněni lidé, kteří trpěli.
Svazácký majetek i majetek dalších organizací se sice dostal do
nějakých fondů, ale když se dnes

odsouzena většina těch nejtěžších politických vězňů v nejtěžších
podmínkách. Zákon ale neprošel
Federálním shromážděním a byl
schválen v okleštěné podobě až
po dlouhé době. I v tom spatřuji
problémy legalismu předání moci.
Nedošlo k nějakému revolučními převratu, došlo jen k předání
moci, takže mnoho lidí přešlo bez
odškodnění z jednoho režimu do
druhého. Sice se o nich už neříkalo, že jsou zrádci, jejich děti mohly chodit do jakékoli školy, kam je
přihlásili, ale nedostalo se jim plné
satisfakce. To je asi vždycky osud
legalistických přechodů... Otázka
ale je, co je lepší. Když to srovnáte s Velkou francouzskou revolucí,
kde legalismus respektován nebyl
a na náměstí stála gilotina, zjistíte,
že legalistický způsob je z individuálního hlediska často snášen
s trpkostí, ale z hlediska fungování
společnosti to jinak nejde.

Hra Smrt a dívka se děje
těsně po převratu, kdy bylo
trauma z represí ještě stále
živé. Myslíte, že jsme teď
v roce 2016 už překonali
naše osobní trauma
z totality?

šéfem výzkumného programu ve
Spojených státech, přestože nelze
pochybovat o tom, že měl díky
svému vynálezu na svědomí nejeden lidský život. Koneckonců ať už
mluvíte s politickými vězni z padesátých let nebo mluvíte s lidmi,
kteří prošli Terezínem, Osvětimí
či pochodem smrti, tak vidíte, že
se jim za ten ztracený čas, za to
utrpení, nedostalo přiměřené sa-
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podíváte, kam ty peníze zmizely,
tak zjistíte, že se vlastně odpařily.
Dodnes si myslím, že ti kteří to nakonec prosadili, to prosadili špatně. Nebo jsem tehdy spolu se slovenskými poslanci KDH, poslanci
KDU-ČSL a dalšími prosazovali
zákon, který amnestoval všechny tresty vycházející z paragrafu
231, což byl paragraf velezrady
proti republice. Podle něho byla

To samozřejmě nemohu zobecnit,
ale v roce 1989 jsem natočil film
Jen o rodinných záležitostech,
který byl o procesech a trýznění
lidí v padesátých letech. Hrál tam
Bartoška, Hanzlík, Kňažko a další
a točili jsem ho ve vězení v Uherském Hradišti. O tu budovu do
nedávna nikdo nepečoval a byla
v dezolátním stavu. Proto začali
bývalí političtí vězni a řada dalších
lidí usilovat o to, aby z té budovy
byl udělán památník. V rámci této
akce mě do Uherského Hradiště
pozvali a promítli můj film. A musím říct, že bývalí političtí vězňové,
kteří tam přišli se chovali velice
korektně. Zdálo se mi, že je to pro
ně historie, kterou už teď živě neprožívají. Řada z nich byla amnestována už v roce 1960, takže už
to bylo zhruba 30 let poté, co by
chtěli někomu rozbít hubu. Takže
se na ten film a i na to, co se tam
dělo dívali s jistým odstupem.

O čem chcete, aby divák
přemýšlel, když půjde
z této inscenace?
Především o tom, jestli je spravedlnost dosažitelná. A jestli je

dosažitelná v extrémních společenských podmínkách, když se
k moci dostane diktátorský režim.
A mohu vzít spravedlnost do vlastních rukou a potrestat toho, kdo
mě trýznil nebo se musím smířit
s tím, že to bude na věky zapomenuto?

V perspektivě vaší
zkušenosti a moudrosti je
spravedlnost dosažitelná?
Já myslím, že absolutní spravedlnost dosažitelná není, protože
každý má jinou historickou zkušenost. Myslím tím, a teď mluvím adresně o Československu, že někdo
jen žil a nebyl ničím postižen, žili
jsme normální život. A v mnohém
se mi zdá, že ten život byl plnější. Méně jsme se zabývali spotřebou, protože nebylo koneckonců
co spotřebovávat a rodiče neměli
takový příjem, aby mě mohli kupovat to a ono. Můj zážitek je tedy
jiný, než zážitek člověka, který byl
v Jáchymově. Je ale přesto vidět
především na poválečných poměrech v Německu nebo v jiných
zemích, že absolutní spravedlnost
prostě provést nešlo. Spravedlnost není vykonána ani ve smyslu
toho, že bychom si všichni uvědomovali, jaké mají některé jevy
netolerance důsledky. Lidé nemají
historickou paměť tak hlubokou.
Přiznat si, že Hitlera obdivovali
elitní angličtí politici, že antisemitismus byl zakořeněn všude – ve
Francii, v Polsku i v Rusku, a že zázemí nacistického hnutí bylo velmi
široké, není tak jednoduché.

Pokud není spravedlnost
dosažitelná, o co máme
usilovat?
Můžeme usilovat o slušnost,
a abychom nikomu vědomě neublížili, protože nevědomě každý
z nás někdy někomu ublíží. Především se ale má vždycky začínat
od jedince. V naší hře to explicitně pojmenovává Paulina: pro tebe
to jsou velké pojmy – demokracie,
spravedlnost a já nevím, co ještě,
ale kde v tom je místo pro mě?
Vždycky musíme začínat u toho
jednoho konkrétního člověka
a ptát se, jestli je na něm spáchané bezpráví odčiněno. Je třeba
nežít jen ve velkých pojmech.

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

?

Členství v Klubu
s sebou přináší:

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

● pozvánku na všechny uzavřené akce divadla – premiéry i oslavy výročí divadla
● 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.

Rozhovor s přítelkyní a filantropkou divadla Ungelt profesorkou
Dadjou Altenburg-Kohl:

Co Vás přivedlo k tomu,
že podporujete divadlo
Ungelt? Pamatujete si
na onen okamžik, kdy

jste k Ungeltu zahořela
a rozhodla se stát jeho
součástí?
Víme velmi dobře, jak obtížné je
pro obchodníka vybudovat dobře
fungující společnost, která mnoho let prosperuje. Ale vybudovat
úspěšné divadlo, které si po dlouhá léta dovede udržet vysokou
úroveň je ještě obtížnější. Citlivá
a jemná umělcova duše – a že
je jich zde požehnaně – se musí
uchopit citlivě a lidsky. Milan,
sám herec a umělec, se rozhodl
podnikat v divadelním prostředí.
Není snadné profesně a zároveň
obchodně jednat s nadanými
hereckými osobnostmi a vyhovět
přáním a touhám tolika různorodých jedinců v souboru. Není
snadné vytvořit program pro široké, ale i vysoce náročné publikum. Je to tanec na ledě, hodný
leadra s dobrou psychologickou
zručností, zkušeností, profesionalitou, ale i lidskostí, které je zde

třeba. Hnacím motorem musí být
nekonečná vášeň k umění divadelnímu, a právě tato vášeň nás
s Milanem, jeho divadlem a s jeho
herci již po několik let spojuje.

Jaká byla první
„ungelťácká“ inscenace,
kterou jste viděla? Která
naše inscenace s Vámi
nejvíce souzněla?
Byla to tuším inscenace s paní
Vránovou asi v roce 1997. Když
se stanete součástí divadla, jak jste
zmínil, tak si přejete, aby všechna představení dopadla dobře,
byla úspěšná a držíte palce. Jste
vždy a znovu unešen špičkovými
výkony herců, a hlavně pociťujete velkou pokoru, která k divadlu
nezbytně patří. Kritiku ponecháte
jiným. Výjimečně dobrých představení zde bylo mnoho. Mohli
bychom vyjmenovat téměř celý
program.

Čím podle Vás Ungelt
obohacuje pražskou
a potažmo českou
divadelní scénu? Anebo
také: když se řekne divadlo
Ungelt, co se Vám vybaví?
Ungelt v minulosti obohacoval
pražskou scénu o skutečnou elitu českého herectví a doposud
tak činí. Není snadné v Praze na
jednom místě potkat najednou
tolik hereckých celebrit a opravdových mistrů svého oboru. Jak
mužů, tak žen. Zde se to daří, není
to samozřejmé. Není ani samozřejmé potkat tolik výjimečných
osobností jako zde v řadách nadšených diváků v Klubu Divadla
Ungelt a v řadách jeho fanoušků.
Jde o zcela specifický a nevídaný
jev. Co se mi vybaví? Láska k lidem a k divadlu, ta všeobjímající
a věčná.
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KLUB PŘÁTEL DIVADLA UNGELT

DAGMAR

HOLANOVÁ
Rozhovor s Dagmar Holanovou,
první členkou Klubu přátel Divadla Ungelt:

Byla jste u zrodu Klubu
přátel Divadla Ungelt, ba
co více: byla jste první
přihlášenou členkou! Co
Vás tehdy k tomu přimělo?
Vybavíte si onen okamžik
rozhodnutí?
Den, kdy jsem se přihlásila do
Klubu přátel DU si vybavuji velmi dobře. Byl to víkend začátkem
léta r. 2014, kdy jsem si na web
stránkách DU přečetla, že vedení
divadla se rozhodlo založit Klub
přátel DU a za jakých podmínek
se mohu stát členem i já. Měla
jsem velkou radost a okamžitě
jsem odpověděla p. Šimkovi, že
to beru a chci být členkou. Byla
to pro mne velká radost trochu
pomoci divadlu, které mám moc
ráda. A ještě větší radost jsem
měla, když se vrátila moje kamarádka Alenka z dovolené a já ji
informovala o vznikajícím klubu
přátel DU. Ona zareagovala rovněž bez váhání, že to bere také.
Jen mne mrzelo, proč nepřišlo
vedení divadla s nápadem založit
KPDU dříve.

8

Jak dlouho jste před tím
divadlo Ungelt znala?
Pamatujete si první
inscenaci, kterou jste
v Ungeltu viděla?
Divadlo Ungelt jsem pro sebe objevila počátkem léta 2006 a od té
doby jsem jeho pravidelnou návštěvnicí. Dá se dokonce říci, že
DU navštěvuji každý měsíc a dříve
i několikrát v měsíci. První představení jsem viděla 07/2006 na Letní
scéně a byla to hra Šest tanečních
hodin v šesti týdnech s Chantal
Poullain, tenkrát hrál Michaela ještě p. Oldřich Kaiser. Představení se
mi moc líbilo. V srpnu jsem byla
znovu na LS na koncertu Marty Kubišové a byla jsem nadšená. V září
téhož roku jsem šla do kamenného
Ungeltu a první představení, které
jsem viděla byla hra Mathilda se Z.
Bydžovskou a J. Bartoškou. Kouzlo
a atmosféra kamenného Ungeltu
mne úplně omámily a představení, která jsem viděla mne utvrdila
v tom, že v Ungeltu budu častým
divákem.

Co pro Vás členství
v Klubu, potažmo Divadlo
Ungelt znamená?

Divadlo Ungelt pro mne znamená
moji soukromou psychoanalýzu
a takové příjemné duševní lázně.
Nádhera prostředí divadla, kde
jsou herci téměř na dosah ruky
a svou bezprostřední blízkostí nás
diváky vtáhnou do hry a jsme
v tom s nimi, je pro mne úžasná.
A pak také přidaná hodnota představení je bar, kde máme možnost
setkat se s aktéry představení a poděkovat jim za tu nádheru. Dále
pak všichni spolupracovníci majitele divadla p. Heina jsou lidé velmi pozitivní a vstřícní k nám divákům, takže je radost tam „pobejt“.

Jako členka Klubu máte
zaručené pozvání na
všechny uzavřené akce
divadla, včetně premiér
nebo tradičních oslav
výročí divadla. Na jakou
akci vzpomínáte nejraději?
Nejraději vzpomínám na premiéru hry „Mezi úterým a pátkem“.
Byla jsem totiž moc zvědavá na
herecký výkon pana M. Heina
v činohře. On má můj velký obdiv
jako principál divadla, neboť jeho
výběr her na předem dané herce
a vybrané režiséry je neuvěřitelný. Jako moderátor je rovněž vynikající, ale jako činoherního herce jsem ho na divadle neviděla.
Sice jsem ho viděla v komorním
muzikálu Touha jménem Einodis,
ale to bylo něco jiného. A opět
mne jeho výkon nezklamal. Hra

byla moc pěkná a všichni účinkující byli skvostní vč. M. Heina.
Zároveň také ráda vzpomínám na
premiéru hry na LS v červnu 2015
T. Williamse (kterého mám moc
ráda) „Království Boží na zemi“.
Bylo to skvostné představení.

Klub přátel Divadla
Ungelt v sobě koncentruje
různorodé osobnosti – co
myslíte, že Vás spojuje?
Domnívám se, že nás všechny členy KPDU bez ohledu na
různorodost profesí spojuje láska k divadlu, které nabízí taková
představení, která nás diváky nejen pobaví, ale i kultivuje.

Klub – a tedy i Vy – mimo
jiné podporuje i velké
herecké legendy českého
divadla. Jak vnímáte tuto
elitní hereckou generaci?
Já miluji všechny herce a herečky
a nejraději bych byla mouchou,
abych se mohla dívat na zkoušky,
kdy se představení rodí a vytváří
pod taktovkou režiséra. A všichni
ti herečtí bardi, s kterými se v DU
mám možnost setkat, mají moji
velkou úctu a obdiv. Ale i ti mladí
jsou vynikající! Všem přeji, ať se jim
daří v jejich úžasné činnosti, která
nás diváky tak obohacuje nádhernými zážitky. Všem Vám přeji pevné zdraví a hodně úspěchu.

REPORTÁŽ ZE ZÁJEZDU

Mělník | 13. 12. 2016

BERNARD SLADE – VZPOMÍNKY ZŮSTANOU
Mnoho diváků si pod divadlem
Ungelt nepředstaví sklepní komorní prostor v srdci Prahy, ale různorodý soubor, který pravidelně
do jejich města přiváží špičkové
české herce. Za měsíc listopad vyjelo divadlo Ungelt do všech koutů
Čech, Moravy i Slovenska celkem
sedmnáctkrát – například po východoslovenských Košicích jsme se
za dva dny ocitli v západním cípu
Čech, až v Mariánských Lázních!
Na úterý 13. 12. si nás pozvali do Mělníka a pro předvánoční
čas pořadatelé vybrali inscenaci
Vzpomínky zůstanou, která měla

premiéru v listopadu roku 2011
a v Mělníku oslavila už svou stopadesátou třetí reprízu.
Středočeské historické okresní
město je jen třicet kilometrů od
Prahy, stačilo proto, aby technici
David Zelinka a Radek Svoboda
přišli do Ungeltu po zkoušce tak,
aby stihli naložit auto a v 15 hodin
vyrazit. Z míry je nevyvedlo ani
předvánoční automobilové šílenství, ani gordický spletenec mělnických silnic a dorazili k cíli, kde
již čekali místní technici ochotni
vypomoci. Na „příjezdové cigáro“ už ale nebyl čas. Scénografie
Vzpomínek patří mezi ty náročnější. A tak zatímco Mezi úterým
a pátkem si vystačí s jednoduchým
nábytkem, nebo Deštivé dny jen
s párem židlí, text Bernarda Sladea
předepisuje mimo jiné piano, ma-

lířský stojan, stůl a židle. Všechno
se opatrně přeneslo na jeviště, a to
včetně kostýmů. U Vzpomínek jsou
totiž technici zároveň i garderobky,
neboť inscenace nevyžaduje náročné a rychlé převleky, a tedy ani
zákulisní servis během představení.
Nejdřív je ale třeba vyřešit jeden
klíčový úkol: jak vytvořit malinkatý
prostor Ungeltu na velkém jevišti? Léta praxe přinesla tři jednoduché triky: umělý „ungelťácký“
roh, černý horizont a konstrukci
simulující zadní zeď. Složení památeční konstrukce, jejíž část byla
poprvé zkonstruována pro insce-

naci z roku 2009 Jeffreymu je šoufl
a pak byla univerzálně využívána
v případě potřeby (například na
zájezdech Kurtizány) následovalo okamžitě po zvolení vhodného
tahu pro zadní černý výkryt. Horizont totiž definuje velikost hracího
prostoru a musí se přizpůsobit dispozicím příslušného divadla. Umístění stropních tahů v Mělníku bylo
ideální a technici využili ten nejbližší k hledišti, logicky: herci přece
nemohou být utopeni v hloubce,
přestože musí tak i tak pro velký
a od domovské malinkaté scény
zcela odlišný prostor zvolit jinou
hereckou techniku. Po zavěšení
velkého černého sametu, horizontu, který si Ungelt s sebou automaticky vozí a po složení a upevnění
konstrukce před tento samet, nastala chvíle pro zpřesnění polohy
„ungelťáckého rohu“. Ten v jakém-

koli divadelním prostoru dovoluje
vytvořit ojedinělé rohové zákoutí,
které znáte z kamenného Ungeltu.
Až poté mohlo nastat rozestavění
nábytku a věšení dekorací.
Zbrusu nová židle a železem
zpevněný stůl již stojí a David
s Radkem se mohou rozdělit. První z nich se přesouvá ke světlům
a druhý naopak ke kostýmům
a rekvizitám. David od této chvíle pobíhá zprava doleva, zezadu
dopředu a směruje nejrůznější
reflektory tak, aby se z doposud
mrtvé scény stalo živé divadlo.
Radek na druhou stranu okrášlil

postavenou holou scénu nejrůznějšími rekvizitami, mezi nimiž jsou
i antikvariátní svazky časopisů Film
nebo stohy papírů, kterým dominuje černobílá fotografie hvězdy
večera Zlaty Adamovské. A ačkoli hra Vzpomínky zůstanou byla
před lety vybrána „na tělo“ právě
jí, vyžaduje další tři výborné herce.
Zlata Adamovská, Petr Štěpánek,
Lucie Štěpánková a Vilém Udatný
dorazili hodinu před začátkem.
Nastala „herecké regulace dramatického prostoru“, což je zásadní
fáze přípravného procesu, v níž si
herci „osahají“ a případně poupraví scénu. Tu se posunul stůl, tu se
hýblo s klavírem, tu se přemístila
část zvukové aparatury a spokojení herci posléze zmizeli ve svých
šatnách. Je čas na přípravu, je čas
vstoupit do svých rolí.
Mělník má ve zvyku pouštět diváky do sálu již v půl sedmé, a tak
v okamžiku, kdy David vyladil poslední reflektor, vešel první divácký
pár, za nímž se do sálu řítil i zbytek natěšeného publika. Začalo se
a bez jediného škobrtnutí nás herci
provedli osudy svých postav až
k hořkosladkému konci. Po dlouhé děkovačce mnoho diváků ještě

zůstalo v sále a sledovalo Davida
a Radka, jak proces, který vykonali
před pár hodinami vykonávají znovu, ale naopak. Vlivem jejich doposud stvořitelských a teď najednou
apokalyptických rukou se bořila
scéna zpět do malých hromádek,
sutin, které posléze odnášeli mělničtí pomocníci zpátky do auta.
Mistrovství nakládání kulis je obor,
který by se měl vyučovat na všech
divadelních školách a jsem si jistý,
že mnoho z nás by z tohoto předmětu propadlo. Škoda, že diváci
nemohou vidět to krásné konceptuální umění vzniklé z dokonale
chaotické harmonie naskládaných
věcí! I toto je divadlo – řád a zároveň chaos, pořádek a zároveň
bordel, bahno a zároveň vesmír,
rozum a zároveň cit... Cigaretka po
naložení je pravidelné a nutné intermezzo, v němž se technici loučí
s daným městem, s daným diva-

dlem, s daným dnem. Anebo to
je mnohem prozaičtější? Třeba jen
nabírají sílu na závěrečnou noční
jízdu zpátky do Ungeltu, kde musí
vyložit svůj náklad a naložit nový,
neboť druhý den se jede s Ledňáčkem do Slaného. Zájezdové
kolo se točí dál – jsme tu pro Vás,
a nejen v Praze.
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PŘIPRAVUJEME

Peter Quilter

DNŮ

Premiéra | 4. 2. 2017

Britský dramatik žijící na Kanárských ostrovech Peter Quilter
s oblibou píše o zákulisí showbyznysu a všech možných podobách
slávy a herectví – jako například
ve své nejslavnější hře Je úchvatná!. Pár jeho textů se však této
zálibě vyhýbá – jako například
hra 4000 dnů, která teprve před
rokem měla světovou premiéru na
West Endu v Londýně. Naše únorová česká premiéra v překladu
Marty Skarlandtové (zhotoveném
přímo pro Ungelt) bude proto její
první zahraniční uvedení. Kromě
nás ji ale chystají ještě v Německu i Americe. A není se čemu
divit. Quilterovi se totiž podařilo
skvěle navázat na přední britské
komediografy s dramatickým cítěním (od Oscara Wildea až po
Noëla Cowarda). Sledujeme tak,

jak prostřednictvím zábavných
a jiskřivých dialogů rozpracovává velké dramatické téma paměti
a jejích důsledků na utváření naší
identity. Na nevšedním vztahovém trojúhelníku – matka, syn
a jeho partner – rozvíjí příběh,
který je zároveň napínavou vztahovou dramedií (žánr kombinující
psychologické drama s komedií)
a zároveň pravdivou a empatickou analýzou našich životů.
Quilter moc dobře ví, že svobodu ve vztazích – ať už milostných
nebo rodinných – hledáme více
méně všichni a více méně všichni
ji nenacházíme v takové podobě,
v jaké bychom chtěli. Pátrání po
ideálním a férovém kompromisu
je jako pátrání po nudě v Quilterových hrách – je nekonečně
neúspěšné. A nekonečně ne-

úspěšně by mohl dopadnout
Quilterův text, kdyby jej nehrály
velké herecké osobnosti. Po stále
s úspěchem uváděných Růžových
brýlích (inscenace dávno překročila jubilejní stou reprízu) se na jevišti Ungeltu v nové roli představí
Hana Maciuchová, která by se již
skoro dala – mimo jiné – považovat za „quilterovskou“ herečku. Před pár lety totiž excelovala
v jiné jeho hře – Na konci duhy,
v níž prožila životní příběh legen-

dární zpěvačky Judy Garlandové.
Matku sehraje Ondřeji Novákovi,
kterého naši diváci znají jako Johannese v Touze jménem Einodis
a také jako Lota ve Williamsově
Království boží na zemi. Ani Petr
Stach není v Ungeltu nováčkem,
ačkoli je v něm nejkratší dobu.
Debutoval u nás teprve v únoru
2016 jako doktor Roberto Miranda ve Smrti a dívce. Je ještě třeba
něco – kromě srdečného pozvání
– dodávat?

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

IVETA

PAŽOUTOVÁ

POKLADNÍ
Než usedla v pokladně, po léta
přicházela do Ungeltu jako divačka. Je famózní. Ungelt miluje. Každou inscenaci v něm vidí
několikrát a o každé umí poutavě
vyprávět. Vyvolá v lidech zájem
a snad každého přesvědčí, aby
zakoupil vstupenky.
Je pracovitá a spolehlivá. A emotivní, žádná úřednice – v Ungeltu
má dva miláčky. Jejich tváře oku-

ZÁKULISNÍK

pují pokladnu. Všude na stěnách
jsou Kubišová a Hein. Není úniku! A ješitovi to dělá dobře. No
řekněte: existuje na světě ředitel,
jehož ksicht si podřízený zaměstnanec s něhou pověsí na zeď? Tak
v Ungeltu takový je!
Věřte mi, Ivetka je úžasná.
Obracejte se na ni!
Milan Hein

KONTAKT
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Klub přátel
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