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V kalifornském Los Angeles 
v pátek zemřel americký herec 
Robert Forster, nominovaný 
v  roce 1997 na Oscara v kate-
gorii nejlepší herec ve vedlejší 
roli za fi lm Jackie Brownová 
režiséra Quentina Tarantina. 
Forster, kterému bylo 78 let, ze-
mřel na rakovinu.

Zahrál si ve stovce fi lmů. 
Kariéru začal v  divadlech na 
Broadwayi, než mu režisér 

John Huston v roce 1967 svěřil 
roli ve fi lmu Páv se zlatým 
okem, kde hrál s Elizabeth Tay-
lorovou a Marlonem Brandem. 
Do povědomí diváků se dostal 
díky roli v detektivním seriálu 
televize NBC Banyon v  letech 
1972–1973.

Forster se objevoval hlavně 
v  hororových a  akčních fi l-
mech, mimo jiné ve snímcích 
Černá díra z roku 1979, Mstite-

lé (1983) nebo The Banker 
(1989). 

Zlom v jeho kariéře ale zna-
menala role v  Tarantinově 
snímku Jackie Brownová, kde 
ztvárnil roli fi nančního agenta 
Maxe Cherryho. 

Oscar za vedlejší roli, na 
nějž byl Forster nominován, 
ale tehdy připadl Robinu 
Williamsovi za fi lm Dobrý 
Will Hunting. (ČTK)

Zemřel herec Robert Forster

Tereza Frýdová

Nicholas James Murphy se 
v  rámci svého turné k novému 
albu zastavil v  sobotu večer 
v Praze. Vystoupil v ní poprvé 
a  ve vyprodané Lucerně se 
ukázalo, že zajímavá barva hla-
su, charisma a hudební nadání 
pro vytvoření působivého vy-
stoupení nestačí.  

Jednatřicetiletý rodák z Mel-
bourne se nechal inspirovat 
jménem svého oblíbeného jaz-
zového trumpetisty Cheta Ba-
kera a původně používal pseu-
donym Chet Faker. Nakonec se 
však uměleckého jména vzdal 
a před třemi lety začal muziku 
vydávat jako Nick Murphy. 

Na scéně se pohybuje od ro-
ku 2012, kdy vyšlo jeho debu-
tové album Thinking In Tex-
tures. Od té doby vydal další 
dvě, aktuální Run Fast Sleep 
Naked letos na jaře. 

Po třicetiminutovém elektro-
nickém vystoupení Cleopolda 
se krátce po deváté hodině na 
pódiu objevil Murphy se svou 
tříčlennou kapelou. Koncert 
zahájil skladbou z  nové desky 
Hear It Now. 

Od prvních okamžiků se na-
bízela otázka, zda by se pro 
tento typ koncertu nenašel 

vhodnější prostor. Pomineme-li 
mizernou akustiku sálu, která 
plusové body nepřidala, Mur-
phyho hudební styl se do seces-
ních prostorů Lucerny nehodil. 

Navíc rozhodně není bavi-
čem publika ani performerem 
a lhostejnost k jeho vystupová-
ní nejspíše patří. Vypadalo to 
však, že si svou přítomnost na 
pódiu vůbec neužívá a koncert 
přišel odehrát tak trochu z po-
vinnosti. 

Vystoupení postrádalo spád, 

a přestože trvalo sotva devade-
sát minut, elektronické pasáže 
některých skladeb se zdály být 
zdlouhavé. Pozitivní stránkou 
byly krásné akustické verze 
skladeb I’m Into You, Believe 
(Me) a Dangerous, během kte-
rých Murphy svůj zpěv dopro-
vodil hrou na klavír.

Je trochu smutné, že umělec 
s tak osobitým stylem, krásným 
hlasem a  zajímavým repertoá-
rem nedokázal sobotní večer 
využít lépe. 

Australan Nick Murphy 
nabídl mdlé vystoupení

Radmila Hrdinová

Muzikál Lazarus, poslední 
dílo zpěváka Davida Bowieho, 
jež vytvořil se scenáristou En-
dou Walshem, uvedla 12. října 
v  české premiéře Městská di-
vadla pražská v divadle Kome-
die. Hlavní roli alternují Igor 
Orozovič a Ondřej Ruml.

Podtitul Zpátky ke hvězdám 
odkazuje ke sci-fi  novele Walte-
ra Tevise Muž, který spadl na 
Zemi i  stejnojmennému fi lmu 

Nicolase Roega o mimozemšťa-
novi Thomasi J. Newtonovi, 
jenž přiletěl zkoumat možnosti 
osídlení Země, ale nakonec 
uvázl v jejích osidlech bez mož-
nosti návratu. Newtona ztvárnil 
ve fi lmu právě David Bowie.

Muzikálovým hrdinou je 
dvojjediný Newton-Bowie. Ten 
je přítomen jak osudem člově-
ka posedlého týmiž démony, 
tak písněmi, jež je dokonale 
zprostředkují. A je tu i metafo-
ra obou biblických Lazarů 
a básnířky Emmy Lazarusové. 
Slovo Lazarus ale v  muzikálu 
nepadne.

Newton-Bowie se zmítá 
v  alkoholickém a  existenciál-
ním blouznění na hranici smrti 
a života, z něhož se mu nedaří 
uniknout k vytoužené svobodě. 
Mučí ho traumata a  postavy 
z  minulosti, reálné i  ty z  jeho 
zjitřené fantazie. 

V příběhu je asistentka Elly 

(Nina Horáková), propadnuvší 
kouzlu jeho osobnosti, i Dívka, 
k níž se upíná jako ke své jedi-
né naději. Erika Stárková ji 
hraje jako křehkou i silnou že-
nu, jež má v sobě něco z matky 
i  Malého prince zároveň. 
Rychle se stává středobodem 
nejen Newtonova světa, ale ce-
lé inscenace. Skvěle zpívá a je-
jí herecký výkon je velmi su-
gestivní.

Newtona na první premiéře 
ztvárnil Igor Orozovič. Podaři-
lo se mu proniknout hluboko 
do Bowieho mučivých psychic-
kých stavů, a to nejen herecký-
mi prostředky, ale i skrze citli-
vou, výrazově uchopenou in-
terpretaci jeho písní. V příběhu 
jsou i  Valentin (Pavol Smolá-
rik), popová ikona, charisma-
tický bůh i  vrah lásky, a další 
postavy, včetně dvou pohybo-

vých Stínů, zpívajících Náctile-
tých dívek a  živé šestičlenné 
kapely. 

Hraje se na téměř prázdné 
scéně, ve druhé půli protkané 
sítí znesnadňující pohyb v pro-
storu, který režisér Marián 
Amsler rozehrál na sto pro-
cent. Jen škoda, že z  krajních 
sedadel v hledišti diváci všech-
na místa neocení, jejich pohle-
dová dostupnost je omezená.

Lazarus je jiný muzikál, než 
na jaký jsme zvyklí. Není to 
pouhý Bowieho písničkál, ale 
emotivní horečnatá vize o tem-
ných stránkách života, odvrá-
cené straně slávy, ale i o nadě-
ji, kterou je třeba hledat i tam, 
kde už žádná není. 

V domácí produkci jde o mi-
mořádný počin, který zdaleka 
neocení jen ti „posedlí Bo-
wiem“.

V PRAZE MĚLO PREMIÉRU ČESKÉ NASTUDOVÁNÍ POSLEDNÍHO DÍLA DAVIDA BOWIEHO LAZARUS

Muzikál o temném smutku i naději

Newton (Igor Orozovič) a jeho múza a zachránkyně Dívka (Erika Stárková). Foto Patrik Borecký

Newton-Bowie 
se zmítá 
v alkoholickém 
a existenciálním 
blouznění

Nick Murphy na pódiu pražské Lucerny.
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David Bowie a Enda 
Walsh: Lazarus
Překlad libreta Michal Za-
hálka, režie Marián Amsler, 
scéna Juraj Kuchárek, 
hudební nastudování Jan 
Aleš.  Česká premiéra 
12. října v divadle 
Komedie, MDP, Praha

Hodnocení 85 %


