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PRAHA Během šesti nocí mezi 30.
září a 5. říjnem se na festivalu
Lunchmeat v Praze představí více
než 35 mezinárodních projektů
kombinujících progresivní elek-
tronickou hudbu se světelnou
show, filmem či novomediálním
uměním.Mezi novými jmény je ir-
ské duo Lakker, které v živém pro-
vedení představí své album Epo-
ca, audiovizuální show Ryoichi-
ho Kurokawy Subassemblies či
SebastianMullaert a zakladatel la-
belu Kontra Musik Ulf Eriksson.

Intimní atmosféra
a koncertní zážitek
Jubilejní, desátý ročník festivalu
bude dvakrát delší než loňský.
V podzemí Národní galerie bude
mít například české publikum prv-
ní možnost seznámit se s italskou
skladatelkou Caterinou Barbierio-
vou, která vystoupí s živým audio-
vizuálním programem vzniklým
ve spolupráci s vizualistou Rube-
nem Spinim.
„Chceme představit pokročilej-

ší, pestřejší program. Každý ze tří
zahajovacích večerů se odehraje
v jiných neobvyklých prostorách,
všechny ale nabídnou intimní at-
mosféru a mimořádný koncertní
zážitek,“ uvedl ředitel festivalu
Jakub Pešek. „První polovina fes-
tivalu nebude tanečně zaměřená,
takže diváky nevyčerpá, ale na-
opak příjemně naladí na hlavní
program,“ dodal.
Festival zahájí v pondělí 30.

září v pražském Planetáriu Dasha
Rush & Alex Guevara svojí no-
vou 360stupňovou audiovizuální
show Aurora Cerebralis. V úterý
1. října nabídne Centrum Archi-
tektury a městského plánová-
ní (CAMP) pětadvacetimetrovou

projekční plochu, umístěnou
v sídle CAMP, Elíasu Merinovi,
Tadeju Droljcovi a jejich živému
audiovizuálnímu projektu Synspe-
cies. Český kolektiv Escher
Fucker v monumentálním prosto-
ru poprvé představí svůj nový pro-
jekt, Citrinitas AV live.

Nenápadný drahokam
Ankali, techno klub v bývalé vršo-
vické továrně na mýdlo, spojí síly
s festivalem Lunchmeat ve středu
2. října. Společně během ambient-
ního večera představí Interga-

lactic Research Institute for
Sound, tedy label, který se věnuje
současné gruzínské hudební scé-
ně. Speciální scénografie a světel-
ný design dají vyniknout hybrid-
ním progresivním setům Irakliho
a Rezy Glontiho. Již dříve pořada-
telé oznámili, že světové premié-
ry svých audiovizuálních děl při-
chystali pro Lunchmeat Festival
mexický skladatel a producent
Murcof spolu se španělským vizu-
álním umělcem Sergim Palauem,
kanadský umělec usazený v Berlí-
ně Jesse Osborne-Lanthier, Jiho-

afričan HDMIRROR či produ-
cent Nastika, známý jako jedna
polovina projektu Pact Infernal,
který se na pražském festivalu
představil před dvěma lety.
Z festivalu, jehož původním zá-

měrem bylo zprostředkovat světo-
vou hudbu pražskému publiku, se
Lunchmeat změnil v událost, na
kterou přijíždí podstatná část pub-
lika ze zahraničí. Portál Electro-
nic Beats jej nazval „nenápadným
drahokamem“, jehož program je
„na úrovni některých z nejlepších
světových festivalů“. čtk

Řev, divoká exprese spojená
s absolutním výsměchem
a to vše korunované
směšným vražděním
s potoky krve v závěru.
Taková je inscenace
Grillparzerovy stařičké
a v českých zemích nikdy
nepřijaté hry Sláva a pád
krále Otakara, kterou
v Komedii nastudoval
Michal Hába.

JANA MACHALICKÁ

S tarodávnou hru oživil letos
v lednu Dušan D. Pařízek
ve vídeňském Volkstheat-

ru. Svou inscenaci pojal z velké
části jako provokaci namířenou
proti rakouskému nacionalismu
a naivní, historicky překroucenou
apoteózu Habsburků přetvořil
v nádherný, barevný kabaret, fraš-
ku o povaze moci, v níž na frak do-
stali Rakušané (a Maďaři) stejně
jako Češi.
Grillparzer ve své hře z roku

1823 ukazuje Přemysla Otakara
II. jako pyšného sobce, jehož pád
je jen otázkou času, a naopak osla-
vuje Rudolfa Habsburského jako
mírumilovného a morálního sjed-
notitele, který bude spravedlivě
vládnout části Evropy. Toto sché-
ma autor uplatnil i na ostatní posta-
vy, Češi jsou zlí a proradní, Němci
hodní. Hru považovali Češi za na-
ctiutrhání a poprvé se uvedla
v Brně (1827) a pak v roce 1870
na německé scéně Stavovského di-
vadla. Hábova inscenace je tedy
česká premiéra a režisér dostál své
pověsti divokého tvůrce se záli-
bou v perzifláži. Především text
výrazně zkrátil, dalo by se říct sko-
ro na kostru, vypustil nejenom
řadu postav, ale i různé peripetie
a mnohomluvné pasáže. Mohl se
opřít o moderní a mluvně znělý

překlad Radka Malého, který ne-
dávno zaujal výtečným překladem
inscenační verze Fausta v režii
Jana Friče. Úprava je ale srozumi-
telná a soustředí se na samotný
konflikt krále Otakara Přemysla
II. a Rudolfa Habsburského, který
končí bitvou na Moravském poli.
Pojímá ho až v jakési zběsilosti,

jako nekončící dryáčnické hauzíro-
vání a ukázku dvou modelů vlád-
nutí, přičemž oba jsou nepřijatelné
a manipulativní. Směšně průhled-
né, a přece účinné. Hábovo pojetí
je rozhodně obrazivé a zdařile vyu-
žívající elementární divadelnost,
i když zvolený tvar se mu ne zcela
daří udržet až do konce
Hába hned na počátku nasadí

ryčný styl, který umocňuje i živá

kapela na jevišti. Hlasitost hudeb-
ní produkce i herecká exprese a do-
slova vykřičené promluvy jsou
vlastním výrazem režijního pojetí
– jarmarečního, výsměšného, fraš-
kovitého. Živá beatová hudba vná-
ší také silnou energii a dynamiku.
Hned úvodní scéna, kdy na sebe
řvou otec a syn Merenbergerovi
(Jiří Štrébl a Tomáš Milostný),
končí zápasem ve volném stylu,
následně přichází Záviš z Falken-
štejna (Aleš Bilík) jako úlisný flou-
tek s kytarou. Česká šlechta je tu
ostatně vylíčená jako burani a zrád-
ci. V horní části scény je zavěše-
né velké obdélníkové „okno“,
v němž sedí kapela a od ní vedou
dřevěné stupně na jeviště. Dřevo
tu vůbec hraje symbolickou roli,

dřevěná drť vyházená z pytlů,
to je dědictví rakouských zemí
a Otakar mává motorovou pilou –
svým mečem. Tou pak řeže pole-
na se sebezničující energií, až léta-
jí do hlediště. Je to divous, šíle-
nec, zpupný, ale také zatraceně
pragmatický. Martin Pechlát se
v roli Otakara opět našel a to zno-
vu na scéně Divadla Komedie,
kde slavil úspěchy s režisérem Pa-
řízkem. Jeho král zlatý a železný
ovládá jeviště, řítí se do všeho
střemhlav, bije se v prsa, ale záro-
veň své výjevy ironicky shazuje
a zcizuje. To je další režijní plán,
Hába pracuje s rozličnými a vtip-
nými připomínkami divadelní rea-
lity, ať už jsou různé fórky s kme-
tovskými vousy, mikrofony, po-

supné poznámky, vypadávání
z rolí a všelijaké odkazy. Sem
vlastně patří i připsaná postava
dramatika Grillparzera, kterého
hraje Radka Fidlerová. Nejprve za-
tančí vlastenecký taneček a pak
prosloví vzletné velebení Rakous-
ka. Fidlerová hraje i zavrženou
královnuMarkétu. S líčeným pato-
sem prokládaným sebeironií, na
jedné straně výčitka, na druhé
škleb. Ve svém sebedojímání
si ale klidně jde utřít oči do opony.
Královna Kunhuta Uherská (Joha-
na Schmidtmajerová) je pěkná po-
tvora, prudká a smyslná Maďarka,
která vyskočí z rakve převázané
stuhou a hned se lepí na Záviše.
Střet Otakara s Rudolfem před

bitvou je pojednán jako poměrně

rozsáhlý zpívaný výstup. Rudolf
je v podání Ivana Luptáka rozšaf-
ný, rádoby vychovaný a ušlechtilý
a do bitvy jde celý v bílém se zla-
tou ažurou. Brát vážně ho také úpl-
ně nelze, však také první konflikt
králů režie stylizuje jako strkanici,
přičemž oba protivníci do sebe vrá-
želi s dámami v náručí, Otakar
s Kunhutou a Rudolf se zapuze-
nou Markétou.
Otakar pak po svém pádu sedí

strnule s vyhaslým pohledem
a pak rozehraje velké sólo, lehá si
do rakve, pak zase vstává, je na ni
přikurtován lepicí páskou svými
věrnými, kteří se u toho výborně
baví. Vytrhne se, nastane krvavý
masakr, vraždí všechny od Záviše
přes Kunhutu až po Milotu, Mac-
beth se svou ženou by to nezvládl
lépe. Nejprve se tak činí v duchu
divadelní iluze, pak už s tím nikdo
nemaže a oběti se polévají z lahvič-
ky červenou barvou...
Hábovo pojetí má energii, hra-

vost i metaforičnost a v myšlenko-
vém vyznění jde svou vlastní ces-
tou. Ovšem není bez problémů.
Předevšímmá od počátku silný ná-
tisk, který už nelze stupňovat, což
po určité době způsobí i v tak vy-
pjatém pojetí jistou monotónnost.
Hába se také zjevně nerad vzdává
svých nápadů, a i když některé
jsou skutečně „rozkošné“, jiné
tvar rozbíjejí. To je třeba dobře vi-
dět v poslední části inscenace, kte-
rá působí jako by se na sebe vršilo
několik variant závěru. Ovšem
když je divák přetrpí, je odměněn
jedinečnou Pechlátovou kreací,
která je skutečnou tečkou za směš-
ným hemžením dvou vládců.

Franz Grillparzer: Sláva
a pád krále Otakara
Překlad: Radek Malý
Režie a úprava: Michal Hába
Dramaturgie a úprava:
Simona Petrů
Hudba: Jindřich Čížek
Výprava: Adriana Černá
MDP, Divadlo Komedie, premiéra
15. 9.

Lunchmeat v planetáriu i fabrice
RADIM KOPÁČ

N arodila jsem se v Praze,
v zemi, která nemá
moře. Bylo mi sedmnáct,

když jsem moře uviděla poprvé,“
začíná slavná fotografka Markéta
Luskačová vzpomínkový text,
kterým otvírá svou právě vyda-
nou monografii By the Sea, tedy
U moře. Kniha vyšla ve Velké
Británii, v bristolském naklada-
telství RRB Photobooks – a je to
letos druhý autorčin zářez do bo-
hatých dějin anglické vizuální
kultury posledních dekád. Tím
prvním byla retrospektiva v lon-
dýnské Tate Britain, která skonči-
la v květnu. Ostrovní média ne-
šetřila chválou, a jistě nejen pro-
to, že autorce bylo letos v srpnu
pětasedmdesát a že je v Británii
přes čtyřicet let doma. Luskačo-
vá je prostě fenomén. Vlastně
hned od kraje 60. let, kdy začala
mačkat spoušť.
Fotí černobíle, ve zřetelně hu-

manistické tradici, kterou kótují
jména třeba Henriho Cartie-
ra-Bressona, Roberta Doisneaua
nebo Elliotta Erwitta. Ostatně k je-
jich společnému podniku Mag-
num Photosměla blízko: byl to Jo-
sef Koudelka, jediný český člen
slavné agentury, kdo jí v počát-
cích radil s technikou. Navíc
Luskačová vystudovala v 60. le-
tech na univerzitě v Praze sociolo-
gii kultury. V pětasedmdesátém
pak z Československa odešla
směr Británie. Objektivně jako
by všecko stálo na její straně: klí-
čový učitel, tematická škola, dy-
namika života v exilu. A všecko
jako by v jejím fotografickém svě-
tě tenhle objektivní soulad potvr-

zovalo. Jistě nejen v právě vyda-
né monografii.
Luskačovou zajímá na prvním

místě člověk. V pohybu, gestiku-
lující, s úsměvem od ucha
k uchu. Elán a nadšení jsou pro
její reportážní záběry typické po
celý čas, ale u moře v druhé půli
70. let bylo ještě pár důvodů na-
víc. Jednak ta symbolicky nabitá
plocha nekonečné vodní hladiny,
jednak fakt, že v sedmasedmdesá-
tém se Luskačové narodil syn. Je
až s podivem, jak minimálně zně-
jí v těch fotkáchmollové, negativ-
ní tóny. Na břehu moře se skotačí
a hraje s míčem, tři čtyři genera-
ce lidského živlu tu vedou řeči, jí
se cukrová vata, pije kola – a opo-
dál otevřel brány cirkus. Přičemž
v druhé půli 70. let rostla v Britá-
nii nezaměstnanost, střední třída
upadala, množily se stávky. V de-
větasedmdesátém pak přišla
k moci „železná lady“. Člověk na
fotkách Markéty Luskačové si
prostě váží života. Raduje se po
wolkerovsku z drobností, hledá
blízkost druhého, realizuje se
v rodinných vztazích. A žije pří-
tomnou chvílí. Moře, obloha i mi-
liardy zrnek písku na pláži jsou
pak ideálním kontrastem, který
vnáší do fotografie napětí: věčné
proti pomíjivému, jedinečný oka-
mžik versus neměnný cyklus pří-
livu a odlivu. Pokud jdou na něko-
ho chmury z lokálních i globál-
ních událostí, ať si vezme k ruce
monografii Markéty Luskačové.
Problémy člověka a světa to sa-
mozřejmě nevyřeší, ale vidět dru-
hou, pozitivní stranu věci není ně-
kdy od věci.

Autor je výtvarný a literární kritik

Pod hvězdnou oblohou. Festival v pondělí zahájí Dasha Rush & Alex Guevara s 360stupňovou show Aurora Cerebralis v praž-
ském planetáriu. FOTO FACEBOOK

Červená předznamenávámasakr.Martin Pechlát (král Otakar II.), Jiří Štrébl (králův kancléř a starý Merenberg) a Vojtěch Dvořák (Milota a švýcarský voják). FOTO MDP

Člověk,
svět – a moře

Král Otakar s motorovou pilou


