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Romeo a Julie jsou přece teenageři
Jako svou poslední novinku
sezony uvedla Městská
divadla pražská v prostorách
Divadla ABC Shakespearovu
tragédii Romeo a Julie.
Inscenace dýchá
teenagerovskou energií,
v hloubi jeviště vytváří
zvukovou kulisu (a při
seznamovacím plese hraje
též k tanci) rockové trio
Please the Trees.

U

ani kapičku jedu, ale začne jako
ještě v oblouzení citovat text onoho hitu – SOS. Má to svou logiku, ale...
Inscenace nabízí převážně velmi dobré herecké výkony, výrazný je kupříkladu Jiří Štrébl jako
dominantní Kapulet, na plese ve
svém domě blahosklonně tolerující vniknutí nepřátelské mládeže
v maskách, při vzpouzení se Julie
před připravovanou svatbou s Parisem však nelítostně surový. Za
problematickou považuji dvojroli
chůvy a veronského knížete, přidělenou Sabině Remundové. Ze
svého „oboru“ (chůva, vyznačující se mimo jiné výrazným posilováním se z „placatky“ v zátěžových situacích) nepřechází herečka do druhé role, navíc v kostýmu
téměř neodlišeném, zcela přesvědčivě.
Scénografii tentokrát Dragan
Stojčevski založil na manipulaci
s bíle natřenými velkými zásuvkami (přenášejí je a pohybují s nimi
mladíci v kostýmech kapuletovců
i montekovců), které lze použít
k náznaku postele, skrýše, rakve
a ve finále k vytvoření poněkud
humpoláckého kříže v hrobce.
Nové jevištní verzi Romea a Julie si troufám předpovědět pozitivní ohlas u mladého publika.

J AN KE RBR

mělecký šéf MDP Michal Dočekal ve své režii
výrazně akcentuje rozjíveně adolescentní milieu, z něhož
náhlé vzplanutí mezi oběma zamilovanými povstává. Úvodní scénu
střetu výrostků ze dvou znesvářených rodů supluje jenom fyzická
strkanice beze slov, za ní vidíme
zaryté nepřátele Monteka (Milan
Kačmarčík) a Kapuleta (Jiří Štrébl) hrát stolní tenis. Merkucio (Filip Březina) a Benvolio (Pavel
Čeněk Vaculík) přemluví svého
příbuzného a kumpána Romea
(Zdeněk Piškula), ať s nimi pronikne v maskách na ples ke Kapuletům, kde jim ovšem hrozí eventuální nebezpečí. Při reji poněkud
hororově odpudivých, snad tragédii předjímajících masek dojde
k vzájemnému okouzlení mezi
osudem si souzenými milenci, Julie (Tereza Marečková) se představuje při dekadentním reji též jako
zpěvačka.
Obsazení titulních rolí je pro inscenování této tragédie zcela zásadní. Zdeněk Piškula se jeví jako
Romeo přímo ideální, je pohledný, ve tváři má nevinně romantic-

Milenci z Verony. Tereza Marečková jako Julie a Zdeněk Piškula v roli Romea.

ký výraz, roli obdařil příkladnou
jevištní mluvou i uvěřitelnou kresbou charakteru, silnou především
v momentech, kdy se uplakanému
adolescentovi hroutí jeho svět.
Ukulelistka Julie
Terezu Marečkovou lze typově
charakterizovat jako diblíka (afro
účes její kreaci spíš škodí), ne ve
všech momentech role je tak přesvědčivá, dětská i zároveň ženská, jako v pověstné balkonové

Muse přivezli divadlo,
ale hrají také hudbu

Ř

OND ŘEJ BEZR

íká se, že na koncerty britské kapely Muse se chodí
hlavně kvůli pódiové
show. Řada z těch fanoušků, kteří
vyrazili na jejich nedělní pražský
koncert na letňanském letišti, to
asi právě tak vnímá. A tihle spíše
diváci než posluchači asi nebyli
zklamáni. Přestože se zde – pokud na velkých rockových a popových koncertech nejsou naprosto
výjimečnými hosty – nedočkali
ničeho zcela nečekaného, objevného nebo snad dokonce šokujícího. Všechny ty hry světel, lasery,
nafukovací obludy, taneční skvadry, převleky a konfety už jsme
(aťsi třeba v méně gigantické podobě) viděli u mnoha kapel napříč žánry, od Pink Floyd přes
Coldplay po Madonnu.
Muse mají všechno dokonale
provázané s hudbou a nic ani na
vteřinu nezadrhne – ostatně, Praha sice byla první štací evropské
části turné, té ale předcházela
Amerika, kde si jako stroj šlapající show kapela a její tým stačili
dokonale osvojit.

Paradoxní na koncertech Muse
je, jak bývá v jejich hodnocení
podceňována hudba. Kapela přitom nehraje ani žádný líbivý pop,
ani až příliš přímočarý rock, který
je lépe pod onu divadelní show
schovat. Samozřejmě, k produkci
Muse lze mít stovky oprávněných
výhrad, počínaje tím, že by tvůrci
písniček měli mít větší autocenzuru ve chvílích, kdy zjistí (a protože jsou to nepochybně dobří muzikanti, určitě o tom vědí), že se jejich dílo až příliš podobá nějakému staršímu vzoru – Queen, Led
Zeppelin, Toto, Rush apod. Faktem ale je, že jejich hudba je výborně propracovaná, přináší hodně stylových poloh a jejich proměn, až zaumných kliček, dobrých aranžérských nápadů. Přitom jí nechybí energie a melodický potenciál.
Od toho všeho ty „dělobuchy“
poněkud odvádějí pozornost. Zároveň ale přinutí tu ne zcela jednoduchou hudbu vnímat i posluchače, kteří by si ji jinak nenašli. Každopádně by bylo zajímavé, kolik
a jakých lidí by přišlo na Muse
„bez divadla“.

Úvod show Muse obstarali tanečníci s trombony
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scéně. Tu režisér mimořádně působivě zaranžoval, citem zasažení Romeo a Julie si svoje emoce
sdělují přes pásku, jakou známe
z ohraničování nepřístupných lokalit při policejním šetření. Když
se oba po opakovaném chůvině
volání loučí, vyběhne ještě Marečková na skutečný balkon hlediště
a Piškula přecházející po sedadlech mezi diváky si s ní vyměňuje poslední zamilované repliky.
Jako značně dynamický lze cha-

rakterizovat i Merkuciův slavný
monolog o královně Mab, vládkyni snů. Filip Březina ho deklamuje
nikoliv v přemýšlivé poloze, ale
v rytmu téměř ďábelském, Mab se
zhmotní jako přízrak v nařaseném
bleděmodrém rouchu a doplňuje
Merkuciovou tirádu baletním číslem (ztvárňuje ji tanečnice). Tato
bytost z jiného světa se objevuje
i ve finálové scéně v hrobce, kdy
vlastně asistuje trojité smrti v pořadí Paris, Romeo, Julie.

S překladem Martina Hilského je nakládáno poměrně ohleduplně, byť se tu a tam objeví několik ostřejších slov navíc. Nejvýraznější „zásah“ ovšem znamená
použití šlágru skupiny ABBA
SOS, jehož úryvek Julie v průběhu inscenace zazpívá, přičemž se
doprovází na ukulele. Ve finále,
kdy procitne z katatonického
spánku a shledá, že Romeo vedle
ní leží mrtvý, si nezoufá nad tím,
že pro ni její partner nezanechal

William Shakespeare:
Romeo a Julie

Překlad: Martin Hilský
Režie: Michal Dočekal
Scéna: Dragan Stojčevski
Kostýmy: Eva Jiřikovská
Hudba: Please the Trees
Dramaturgie: Daniel Přibyl
Světelný design: Jan Beneš
Pohybová spolupráce: Lenka
Vagnerová a Radek Mačák
Městská divadla pražská,
premiéra v Divadle ABC 25. 5.
Autor je divadelní kritik

Zpráva o naší době
J IŘ Í M A C H A L IC K Ý

M

ichal Cihlář je všestranný umělec, zabývá se
mnohobarevným linorytem, koláží, kresbou, známé
jsou jeho deníčky z cest nebo reklamní tvorba pro pražskou zoologickou zahradu. Vytvořil i několik knih fotografií, vydaných nakladatelstvím Gallery, které z nečekaných úhlů portrétují několik
spíš exotických zemí, jako je například Kuba. Tentokrát vystavuje v pražské Galerii Smečky své
systematicky utvářené koláže
a zmíněné deníčky z cest, které
jsou mimořádně působivým a půvabným dokladem naší doby.
Michal Cihlář patří k nepřehlédnutelným osobnostem českého
současného umění. Přirozeně navazuje na tvorbu minulých generací, ale přitom si zvolil vlastní,
nezaměnitelnou cestu. Má celoživotní program, sbírá různé motivy vystřižené z časopisů, které
později, když jich nastřádá dost,
sestavuje do promyšlených a přitom zábavných koláží. Kdysi navštívil v Paříži Jiřího Koláře, který ho svým způsobem práce inspiroval. Ten měl totiž svou tvorbu
založenou na deníkovém přístupu, také sbíral rozmanité motivy
a po určité době je pak na základě
vlastních metod vycházejících
z jeho psané poezie sestavoval do
koláží.
Výstava Michala Cihláře se zaměřuje hlavně na koláž, ale přináší i výběr z jeho náročně vytvářených mnohobarevných linorytů,
ve kterých vychází z podobných
principů jako v koláži, kdy podle
určitých pravidel skládá třeba lístky na tramvaj (Veselá jízda,
1982) nebo jiné podobné motivy
(Nástěnky, 1982, Paruky, 1985).
Do jeho vtipných grafik i koláží se promítá přívětivý i černý hu-

Vzpomínky z výprav. Cestovní deníček Michala Cihláře z Normandie, kam se vypravil v roce 2013.

mor. S až neuvěřitelnou trpělivostí kdysi vystřihával z černých kronik, které pravidelně vycházely
v novinách, fotografie zemřelých
a zaznamenával i jejich data úmrtí. Pak je nalepil a takto vzniklou
koláž pojmenoval Žili byli
(1983). Jinou typickou koláž nazval 962 brejlatejch (1986–1987)
a vřadil do ní i svůj portrét.
Je docela přirozené, že se výstava uskutečňuje v Galerii Smečky,
kterou vlastní společnost Pražská
plynárenská. Ta totiž před lety
z iniciativy Jaroslava Kořána založila jedinečnou sbírku české koláže. Tato výstava ovšem nepředstavuje umělcovu retrospektivu, soustřeďuje se jen na některé okruhy
jeho tvorby. Je tu série raných ko-

láží, v nichž volil rozmanité postupy při rozřezávání a skládání motivů. Nejrozsáhlejším vystaveným
projektem se staly Trojice, v nichž
vychází z motivů založených právě na tomto počtu. Ten se stal i základem výstavní koncepce, začíná
už ve výkladních skříních a pak pokračuje ve výstavních sálech.
Vznikal víc než dvacet let
(1984–2007) a přes jednoduchý
princip je velmi působivý.
Výstava je zakončená deníčky,
které umělec pořizuje na všech
svých cestách do nejrůznějších
zemí. Předem si je pečlivě připravuje, kombinuje v nich texty
a jemné perokresby s kolážemi či
asamblážemi, vkládá do nich lístky, vylisované rostliny či samo-
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lepky. Stejně jako v kolážích
nebo barevných linorytech se
v nich zrcadlí jeho až neskutečná
trpělivost, spojená s nevyčerpatelnou tvůrčí invencí.
Michal Cihlář připravuje každou ze svých výstav velmi pečlivě, má pokaždé pro daný prostor
dokonale vymyšlenou koncepci,
v zásadě tedy nikdy nepotřebuje
kurátora. Nevystavuje příliš často, ale jeho originálně řešené instalace vždy vzbuzují zaslouženou pozornost.

Michal Cihlář:
To jsem si to polepil

Galerie Smečky, Praha, do 29. 6.
Autor je historik umění

