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Guns N’Roses navzdory horku
Guns N’Roses se po pěti
letech vrátili do Prahy. I přes
úmorné vedro odehráli na
letišti v Letňanech
tříhodinový set plný hitů,
coverů i specialitek. Přišlo na
ně odhadem 35 tisíc lidí.

maje na mysli Putina. Těžký okamžik vzápětí odlehčil přáním všeho nejlepšího klávesistovi Dizzymu Reedovi a sborovým zpěvem
Happy Birthday.
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uns N’Roses se před lety
tak rozhádali, že možnost společného koncertování působila jako z říše hodně
divokých snů. Jenže čas a peníze
urovnají ledacos a od roku 2016
je z Guns zase koncertní mašina.
Těžko říct, jestli jsou pánové Axl
Rose, Slash a Duff McKagan kamarádi, spolupráce jsou ale schopni velice dobře. V Praze to jasně
ukázali.
Naděje a zářivá hvězda
Brzký začátek a podmínky diktované horkým vzduchem ze Sahary odnesly především předkapely
– obě netradičně z bluesového ranku. Mladý kytarista Tyler Bryant
patří v žánru k nejslibnějším nadějím a velké pódium mu problém
nedělá. Snad pro tuhle svou energii je oblíbenou volbou pro velké
kapely – v Praze tak zahříval pódium i slovutným AC/DC. Podařené, ale svou hudbou moc nedokázal probrat z unavené letargie. Šetřit síly, očividně heslo pro značnou část návštěvníků.
Z naděje do relativně zářivé
hvězdy už vyrostl Gary Clark Jr.
Hodina v jeho společnosti přinesla opět blues, jen neortodoxně pojaté, nasycené r’n’b a značnou
kreativitou. Tady byly reakce
z publika o poznání silnější,

Frontman. Axl Rose je nevyzpytatelný zpěvák. Praha však měla tentokrát štěstí na jeho dobrou kondici i náladu.

přesto by si muzikanti zasloužili
lepší prostředí, než je nehostinná
rozpálená pláň.
Hvězdné momenty
Guns N’Roses, kapela svého času
známá svými zpožděnými začátky koncertů, začala na minutu
přesně. Manýry rockových hvězd
nahradila pečlivost byznysmenů.
G N’R jsou dnes produkt, hard
rocková instituce a ta jako taková
excesy vylučuje. A koncerty re-

suscitované formace podle toho
vypadají. Očekávatelný koncept
„největších hitů“ kapela s oblibou
osvěžuje covery – nepočítaje v to
již zdomácnělé klasiky Live And
Let Die (Paul McCartney &
Wings) a Knockin’ On The Heaven’s Door (Bob Dylan). V Letňanech si tak při I Wanna Be Your
Dog od The Stooges vybral svůj
hvězdný moment Duff McKagan,
překvapila umírněná countryovka Wichita Lineman i Born Un-

der The Bad Sign Alberta Kinga
přetavená v působivé Slashovo
sólo a následný jam.
Lze bez uzardění říct, že skladby
jako Welcome To The Jungle,
Sweet Child O’Mine nebo Don’t
Cry jsou otravně obehrané. Jenže
naživo to byly ty nejpůsobivější
momenty, jež v sobě měly to nejlepší i nejhorší z esence Guns N’Roses. Nabubřelost, nebezpečné pohrávání si s kýčem, ale i vynikající
muzikantství. A když pak zní kyta-
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rové sólo v November Rain a do
toho zapadá slunce, rázem je z toho
nezapomenutelný moment.
Válka na Ukrajině zasahuje do
všech oblastí života, kulturu nevyjímaje. Že téma není lhostejné ani
americkým rockovým superstar,
dávala jasně na srozuměnou ukrajinská vlajka i její barvy na jedné
ze Slashových kytar – a rovněž
krátký, spíše udivený než agitační proslov Axla Rose. „Proč se ho
nezbaví,“ ptal se po Civil War,

Zoufalá touha po potomkovi
Novinka Městských divadel
pražských Yerma nepřichází
s inscenací slavné Lorcovy
tragédie o nenaplněné touze
po mateřství, ale s verzí
australsko-švýcarského
dramatika, režiséra a herce
Simona Stonea (1984). Po
šesti letech od jejího vzniku ji
s prestižním pražským
souborem nastudoval
režisér Marián Amsler.
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d Lorcova originálu se
Stoneova hra liší zasazením do současných reálií
a především řešením finále, také
tragickým, ale jiným, než jak je
tomu u španělského klasika. Postavy a vztahy mezi nimi vykazují
s předlohou výraznou podobnost.
Hlavní hrdinka nenese ve hře jméno, je označována pouze jako Ona
(Nina Horáková). Úspěšná novinářka také coby blogerka popisuje
svoje problémy na internetu, včetně nenaplněné touhy po mateřství.
Manžel John (Viktor Dvořák)
podniká a často v rámci svých pracovních aktivit cestuje, partnerčino svěřování se sociálním sítím nenese nejlépe. Objevuje se i její bývalý partner Viktor (Tomáš Havlínek), zavzpomínají na dávný
vztah, poznamenaný potratem,
a začnou se občas – ve vší počestnosti – stýkat. Důležitý protipól ve
hře představuje hrdinčina matka
(Eva Salzmannová), uštěpačná intelektuálka a vysokoškolská pedagožka, která k vlastnímu mateřství
měla velmi odtažitý vztah a svoje
děti nezahrnovala bazální něhou.
Její druhá dcera Mary (Petra Tejnorová) s otěhotněním problém
nemá, i když svého muže nemilu-
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je. Hra zprvu funguje jako vtipná,
lehce cynická konverzačka, která
stále víc houstne tragickými podtóny, až vyvrcholí v katastrofickém
finále.
Nadprůměrné herecké výkony
Amslerova režie působí téměř během celé inscenace svižně, produkci nechybí hybnost a především
nadprůměrné herecké výkony. Dominují představitelé manželského
páru, Nina Horáková a Viktor
Dvořák, ona se od moderní emancipované ženy dostává pozvolna
do polohy chorobného ulpívání na
jediném životním tématu, on se odhodlává k lékařskému vyšetření
(spermiogram) s rozpačitou zaťatostí. Dvořákův výkon kulminuje
při zlomu v totální zoufalství, kdy
řada pokusů o umělé oplodnění vyčerpala solidní ekonomické poměry domácnosti a manželé se nyní
ocitají na mizině.
Eva Salzmannová představuje
dámu, která nechce dávat najevo
svoje city, působí spíš jako brilantní ironická glosátorka, ale v některých situacích se emoce zpod intelektuálské slupky přece jen derou
napovrch. Tomáš Havlínek coby

Viktor dává najevo při opětovném
setkání s bývalou partnerkou šarmantně ukrývané rozpaky, jeho
kreace se vyznačuje i při dalších
kontaktech lehce stydlivou naléhavostí. Přesvědčivě působí i Petra
Tenorová v roli Mary, vztah k dítěti (také kvůli problematickému
vztahu s jeho otcem) je prost sentimentu a zoufalá sestra ho nechápe. Snad jen výkon Renáty Matějíčkové v roli oprsklé dívky dnešních dnů Des je poněkud jednostrunný.
Soubor MDP se představuje
v tom nejlepším světle, škoda posledních minut inscenace, kdy režisér příliš tlačí na pilu při ztvárnění
zběsilé situace, „Yerma“ totiž navštíví open air hudební festival
a byla by ochotná realizovat jakýkoliv sexuální styk. Chlapy, které
kontaktuje, ztvárňují černými plášti do deště přejinačení představitelé již jmenovaných interpretačních úkolů, patrně zdrogovaná nešťastnice ostatně muže oslovuje
Viktore a Johne. A finálový dialog
šustí i přes nespornou profesionalitu protagonistů papírem, na vině
je ovšem autor. Jako kdyby se nedovtipným divákům muselo všech-
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no ještě shrnout a zopakovat. Výtvarnice Eva Jiřikovská navrhla
světleokrovou stěnu, diagonálně
ozvláštněnou velkými čtvercovými stupni, využívanými jako schodiště, které slouží k dynamizování
jevištních vztahů. Postupně přibývají zevnitř svítící nazelenalé krabice, připomínající inkubátory,
v nichž frustrovaná hrdinka občas
přebírá hlínu, jako by se chystala
k pěstování bylinek či skleníkové
zeleniny. Její počínání metaforicky odkazuje k tajemství plodnosti.
Hudební vklad Ivana Achera fatálnímu vývoji inscenace spolehlivě
napomáhá, vyřádil se především
při backgroundu zmiňovaného festivalového třeštění.

Simon Stone podle
Federica Garcíi Lorky:
Yerma

Režie: Marián Amsler
Překlad: Viktor Janiš
Dramaturgie: Jana Slouková
Výprava: Eva Jiřikovská
Hudba: Ivan Acher
MDP (v divadle Rokoko), premiéra
10. června 2022
Autor je divadelní kritik

Guns N’Roses

Praha, Letňany, 18. 6. 2022
Autor je hudební publicista

Polská láska k české
literatuře neutichá
Pražský slabikář představil
polským čtenářům příběhy
nejvýznamnějších
pražských literárních
postav 20. století a nyní
vyšel také v češtině.

Beznaděj mezi inkubátory. Výrazným prvkem inscenace je i výprava Evy Jiřikovské.

Pila v hrdle
Tahle kapela stojí a padá s Axlem
Rosem a tím, v jaké kondici je
jeho hlas. Přesněji, kolik energie
do zpěvu chce Rose vložit. I v Praze tak byly chvíle ležérně odfláknuté, chvíle, kdy to Rose hlasově
úplně nedal, i takové, kdy zpěvák
nastartoval svou pověstnou pilu
v hrdle. Těch posledních byla naštěstí většina, Praha měla to štěstí
na Axla Rosea ve výborné kondici i náladě. Pódium bylo jeho,
sám sebe dobře bavil a trochu zastiňoval ostatní. Slash působil dojmem skromného dříče, který se
soustředil spíše na hraní než na
show (byť jeho sprinty z jedné strany jeviště na druhou zaslouží
smeknout cylindr). A McKagan?
Akční, podobně jako Rose, jen
jaksi méně opulentně hvězdný.
Guns N’Roses žijí ze své minulosti. Nový materiál je sice neustále diskutován, ale ve světě Axla
Rosea byla vždycky spousta velkohubých prohlášení. Vlastně ale
nesejde na tom, že jejich koncerty
jsou hitovým jukeboxem. O svou
velikost tahle kapela nepřišla. Navzdory vedru i tomu, že většina
koncertu proběhla za světla, a tudíž zrovna nevynikly doprovodné
projekce, byla tohle akce, která
mnohým mladým kapelám dala
lekci z toho, jak se to má dělat.
Guns k tomu stačila jen jejich hudba a nezdolné nasazení.

eská literatura se v Polsku
dlouhodobě těší oblibě.
V posledních letech vychází u našich sousedů třicet až čtyřicet titulů českých autorů ročně,
v nakladatelství vznikají speciální edice zasvěcené českým spisovatelům a v minulém roce byli
naši autoři a autorky čestnými
hosty Varšavského knižního veletrhu.
Vedle známých klasiků – Hrabala, Haška, Čapka nebo Havla –
se na polském knižním trhu objevují také současní autoři. Petr
Stančík, Ivana Myšková, Markéta
Baňková či Martin Vopěnka vycházejí díky snahám nejznámějšího čechofila, novináře a spisovatele Mariusze Szczygieła. Ten už
v roce 2015 oznámil vznik knižního projektu nazvaného Seria Stehlik – Řada Stehlík, v němž nakladatelství Dowody na istnienie –
Důkazy pro existence vydává
Szczygiełem vybrané české knihy. „V edici představím nejlepší
české knihy, takové, od kterých
jsem se nemohl odtrhnout. Romány, povídky, reportáže... Některé
již v minulosti v Polsku vydané,
dnes ale už zapomenuté, pro jiné
tituly to bude premiéra,“ vysvětluje filozofii řady na stránkách nakladatelství ambasador české literatury Szczygieł.
Na propagaci české literatury
ovšem není sám, podobně agilní
je jeho vrstevník, polský bohemista, překladatel a novinář Aleksan-

der Kaczorowski, jenž se soustavně věnuje poválečné české literatuře a je autorem biografií Václava
Havla, Bohumila Hrabala a Oty
Pavla. Zmíněným biografiím
a překladům české beletrie předcházel Pražský slabikář, který
v prvním červnovém týdnu vydalo v českém překladu Martina Veselky brněnské nakladatelství
Host. Nutno ovšem dodat, že spíše než „slabikář“ je kniha hutný literární bedekr.
Kdyby nebylo Prahy,
musili bychom ji vymyslet
Příběhy nejvýznamnějších literárních postav 20. století propojil
Kaczorowski místopisně, v pražských uličkách narazíte na autory
od Franze Kafky přes Karla Čapka, Jiřího Weila až po Bohumila
Hrabala, Josefa Škvoreckého, Milana Kunderu nebo Václava Havla. Dobře si vědom nutnosti dějinného kontextu, neopomenul autor
také pasáže ozřejmující dějinné
zvraty, které (nejen) Prahu i její
obyvatele definovaly.
„Fascinovalo mě na Praze
všechno: jazyk, v němž skoro každé slovo zní jako pozvánka k bližší, důvěrnější známosti; druh písma na cedulích s názvy ulic, který
mi připomínal mé oblíbené známky s nápisem Československo,
jež jsem sbíral v dětství... tramvaje, v nichž hlas z nahrávky ohlašoval příští zastávku („Balabenka,
příští zastávka Palmovka!“)
a oznamoval možnost přestupu
na metro,“ vypisuje se ze své náklonnosti k Praze Kaczorowski.
S Pražským slabikářem se lze
vydat na vycházku po místech,
která třeba důvěrně znáte, ale
možná je díky autorovi uvidíte
i ve zcela novém světle. Poláci
nejenže české spisovatele rádi
čtou, hojně překládají, ale také
o nich zábavně a zároveň zasvěceně píší.

