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Scéna

Paradox. Zabijáka žen hraje dívčí idol

říběh jednoho z nejznámějších a nejmilovanějších sériových vrahů dějin, Teda
Bundyho, zná celá Amerika. Pohledný muž, vystudovaný psycholog, se doznal k vraždám nejméně třiceti obětí, odhady
mluví až o stovce usmrcených žen.
Násilník, nekrofil; přesto fascinuje.

rý vyrobil dokument Conversations With a Killer: The Ted Bundy
Tapes, obsahující archivní ukázky
vraha a rozhovory z vězení. Když
se v hodnocení začaly objevovat
nadšené komentáře, jak byl vrah
„sexy“, přidal Netlix upozornění,
že má ve své videotéce nabídku tisíců jiných krásných mužů, na rozdíl
od Bundyho bezúhonných.
Ovšemže to nezabralo – a což teprve může vyvolat hraný příběh se
sladkým miláčkem školaček v zabijákově roli. Sotva pomůže, že ve snímku Zlo s lidskou tváří, jehož originální název Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile je převzatý z
charakteristiky pachatelových činů
před soudem, přebírá roli vypravěče Bundyho přítelkyně Liz v podání
Lily Collinsové. Žila se zabijákem a
nic netušila – alespoň podle filmové
verze, která se od reality odchyluje.
Například Liz ve skutečnosti nikdy
nepřišla k soudu, aby si poslechla
Bundyho výpověď, a sám obžalovaný při procesu na rozdíl od filmových slz nikdy neplakal.

Zkuste jiné krasavce
A také znovu nastoluje otázku pokrytecké morálky zábavního průmyslu, který vyrábí portréty nechvalně proslulých osobností ve
velkém, protože zná jejich diváckou přitažlivost, načež vydává alibistická upozornění, aby je publikum vnímalo kriticky.
Ukázkově to předvedl Netflix, kte-

Pochybná sláva
Než jej v únoru 1978 definitivně zavřeli, uprchl Bundy dvakrát z vězení a přiznal se až po deseti letech zapírání. Svou metodu takřka neměnil: své oběti, vesměs mladé bělošky od 13 do 26 let, si vybíral na veřejných místech, spoléhal se na svou
společenskou zběhlost, atraktivní
vzhled, inteligenci a důvěryhod-

Jeho popravu slavili
ohňostrojem, nyní se
sériový vrah vrací jak
v dokumentu, tak ve
filmu Zlo s lidskou tváří. Paradoxně jej hraje
Zac Efron, idol divaček Muzikálu ze střední. A tvůrci děl žádají –
nezbožňujte ho.
Mirka Spáčilová
redaktorka MF DNES
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Vrah s krásnou tváří Zac Efron hraje atraktivního vraha desítek žen. Foto: Bontonfilm

nost. Ženy nejprve omráčil, poté
škrtil a znásilnil, někdy až posmrtně. Svým osobním kouzlem se snažil oblomit i porotu, ale marně,
Bundy byl popraven na elektrickém křesle 24. ledna 1989 ve státní
floridské věznici.
Paradoxně si pochybné slávy užil
ještě za svého života. První televizní film o jeho případu, dvoudílný
The Deliberate Stranger, uvedla stanice NBC v roce 1986; tehdy Bundyho ztvárnil Mark Harmon.
Včetně frontmana Metalliky
A s novým tisíciletím se vzedmula
další vlna filmařského zájmu. V příběhu Ted Bundy natočeném roku
2002 hrál titulní roli Michael Reilly
Burke. Rok poté v televizním díle
The Stranger Beside Me ho vystřídal Billy Campbell, znovu do roka
pak přišla adaptace knihy The Riverman, v níž Bundyho ztělesnil
Cary Elwes, a ve filmu z roku 2008
nazvaném Bundy: An American
Icon jej představoval Corin Nemec.
Skoro to vypadá, že možnost mihnout se v připomínce děsivých zločinů považují Američané za čest.
Ostatně Efronovo obsazení žádali v
petici sami hercovi fanoušci, podpořil je i Bundyho právník tvrdící,
že Efron se jeho klientovi podobá.
Režisér filmu Joe Berlinger si dopřál roličku reportéra a Zlo s lidskou tváří se stalo celovečerním hereckým debutem Jamese Hetfielda,
frontmana kapely Metallica.

Vladař nechává na publiku, najde-li Babiše či Zemana
Tomáš Šťástka
redaktor MF DNES
Pětice mladých herců předstoupí v pražském Divadle Komedie před diváky a s rozpaky si
přehazuje slovo. Postupně se představí, zazpívají písničku a stále opakují, že je přeci skvělé, že teď už je
divadlo konečně naše. Ale pak jeden z nich objeví v zákulisí spoustu
rekvizit včetně meče či královské
koruny a začínají se dít věci.
Ve jménu Machiavelliho
Netrvá dlouho a muž s korunou získává navrch, přitáhne si křeslo doprostřed pódia pod světlo a tím
nejzemitějším způsobem dává
všem včetně publika najevo svou
nadřazenost. Meč však třímá někdo jiný.

Čekárna
Co redaktory
Scény
čeká v příštích
dnech, jak se na
to těší a co od
toho očekávají

Tak začíná lehce kontroverzní inscenace Vladař, kterou připravil
mladý tým okolo nadějné režisérky
Anny Klimešové. Tvůrci si vzali slavnou příručku Niccola Machiavelliho, aby podle ní vytvořili studii získávání moci a různých typů vlády.
Nepracuje se jen s tématem, ale i s
formou. Mladíci chvíli komunikují s
publikem a nenásilně je tak zapojují do děje, ale v dalším momentě vystřihnou historickou scénu.
Na citaci samotného Machiavelliho dojde až v úplném závěru, kdy
herci předvedou skvěle načasovanou sborovou recitaci některých
jeho myšlenek. Právě takové momenty, kterých je novinka plná,
činí z Vladaře zajímavé dílo. Představení několikrát mění rytmus,
klidné scény se střídají s halasnými,
vše dokonale kopíruje rozmanitost
politiky a způsobů vládnutí.

cům, takže divák by měl být obeznámen s faktem, že se zde dočká
experimentů a nad případnou dílčí
nedokonalostí musí umět zavřít
oči.

z podobných inscenací povedlo
snad jen Adámkovo Po sametu na
Nové scéně Národního divadla. A
vzhledem k tomu, že Po sametu má
pět let od premiéry, je neangažovaný přístup Vladaře hodně cenný.
Ačkoli ke konci jsou tvůrci možná
přece jen zbytečně doslovní, když
úvodní situaci přirovnávají k listopadu 1989 u nás a největší plus hry
tak sami trochu shazují.
Ale když v závěru divák slyší, kolik vládců, diktátorů, politiků a současných či historických osobností
se nějakým způsobem ve Vladaři
mihlo, má chuť podívat se na celou
inscenaci ještě jednou. A to není u
divadelního představení úplnou samozřejmostí.

Klimešová originálními nápady
skoro až plýtvá, diváci se třeba dočkají narážek na maorský tanec
haka či bizarní pákistánsko-indický

obřad snímání vlajky. V celkově devadesátiminutovém reji se ne vše
povede, ovšem Komedie dává od
této sezony prostor mladým uměl-

Nehladí po srsti
Velkou předností zdejšího Vladaře
je fakt, že vedle historických motivů nešetří ani narážkami na aktuální politiku. Což samo o sobě není
nic neobvyklého, od současného
politického divadla však inscenaci
odlišuje způsob, s jakým to tvůrci
dělají.
Publiku svůj názor nepodsouvají,
nehladí ho lacině po srsti. Pouze naznačují a nechají diváky přemýšlet.
Kdo chce, najde v představení Zemana, Babiše líbajícího svého marketéra, ale třeba i mladého Alexandra Vondru nebo Donalda Trumpa.
V takovém nehodnotícím stylu se
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Superhrdinský
horor, tak si hrdě
říká Syn temnoty

Doctor Victor
vystoupí s Kabátem
i na náplavce

Střecha Lucerny
se otevírá pro
veřejnost

Newyorčanka líčí
hudební život
Lower East Side

Moravský Kafka
a Freud optikou
dnešní doby

Co by se stalo, kdyby nadané dítě
z jiné planety ztroskotalo na Zemi,
ale místo aby se dalo do služeb lidstva, začalo by páchat zlo? Na řečnickou otázku si tvůrci snímku
Syn temnoty odpovídají sami: zrodil by se průlomový žánr, superhrdinský horor. Podepsal jej David
Yarovesky, který se před kamerou
mihl ve Strážcích galaxie, za pouhých sedm milionů dolarů. Přesto
do nezávislého projektu zlákal
i Elizabeth Banksovou, hvězdu filmových sérií Ladíme či Hunger Games. Ještě před premiérou se Syn
temnoty stal předmětem znaleckých polemik: podle jedněch je totiž zcela originální zločineckou variací na mýtus Supermana, podle
jiných jen opisuje Ultramana, který v říši komiksu škodí od 60. let.

Patří k nejzajímavějším tuzemským mladým rockovým skupinám. V Thajsku vybojovali druhé
místo ve světové soutěži kapel.
V lednu si zahráli na největším hudebním veletrhu NAMMshow
v Los Angeles a jako první Češi se
představili v tamním proslulém
klubu Whiskey A Go Go, kde začínali The Doors nebo Jimi Hendrix.
Řeč je o kapele Doctor Victor, která vlastní tvorbu zasvětila nejlepším tradicím sedmdesátkového
hard rocku a jejíž koncerty jsou
plné nespoutané energie. V červnu vyrazí jako předkapela na turné s Kabátem, ještě předtím se
trio ve středu představí sólově na
Cargo Gallery na Smíchovské
náplavce v Praze. Očekávejte
show, která strhne každého.

Od loňského roku si čas od času
mohl na střechu pražského paláce
Lucerna vystoupat v rámci různých společenských akcí kdokoliv. Bohužel ne kdykoliv. To se
teď, sto deset let od dokončení
stavby, mění. Kromě úchvatného
výhledu návštěvníkům střecha nabízí také unikátní výstavu nazvanou Jak Lucerna povznesla velkoměstský ráz Prahy, jejímž partnerem je Knihovna Václava Havla.
Za expozicí stojí novinářka a autorka životopisu Miloše Havla Krystyna Wanatowiczová. Výstava je nezvykle umístěna na patnácti válcích, které byly dříve domovem
pro jízdní řády. Veřejnosti bude
přístupná od neděle 19. května.
Ke vstupu je možné využít výtah
páternoster.

Z nabídky druhého týdne Pražského jara stojí za to upozornit na
úterní koncert Orpheus Chamber
Orchestra, amerického souboru
s padesátiletou tradicí, jenž vystupuje bez dirigenta a nastudování
skladeb svěřuje osobnostem ze svého středu. V Rudolfinu zahraje
Symfonii č. 4 A dur „Italskou“ od
Felixe Mendelssohna-Bartholdyho
a doprovodí pianistu Jana Lisieckého v Klavírním koncertu č. 1 od téhož autora. Ale ještě předtím uvede evropskou premiéru skladby Záznamy z mizejícího města od mladé Newyorčanky Jessie Montgomeryové, která v ní zpracovává podněty z Lower East Side: latinskoamerický jazz, alternativní rock, západní klasickou hudbu, avantgardní jazz i karibskou taneční hudbu.

Zní to hodně beznadějně: „Příběh
opravdového neurotika. Noční
můra z Rakousko-Uherska se vznáší nad idylickou stověžatou. Kolektivně potlačené neurózy, psychózy i hysterie nabývají vrchu. Meziválečné přízraky se drápou z hlubin nevědomí.“ Tak popisuje pražské Divadlo X10 poslední novinku
sezony – inscenaci Zmrzačení. Hra
vychází ze stejnojmenné prózy pozapomenutého moravského spisovatele Hermanna Ungara, známého pod přezdívkou moravský Kafka. Německy píšící autor se freudovsky zabývá překračováním
tabu a potlačenou sexualitou.
Tvůrci v čele s mladým režisérem
Ondřejem Štefaňákem slibují, že
se na jeho dílo podívají optikou
dnešní doby. Premiéra je v pátek.

Mladí herci Ve Vladaři hrají i dva potomci známých herců, korunu má Vojtěch Vondráček, v pozadí napravo stojí Cyril Dobrý. Foto: MDP
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