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J e to do očí bijící kontrast:
na jedné straně ódy kritiků
i diváků na film Joker, líčí-

cí zrod jednoho z největších ko-
miksových padouchů, a na stra-
ně druhé prakticky nic než slova
opovržení na adresu nového sit-
komuPremiér, který světu věno-
val mediální podnikatel a všeu-
měl Jaromír Soukup. Je to ne-
spravedlivé už jen proto, že
v obou dílech sledujeme v pod-
statě to samé: totiž úpornou sna-
hu člověka bez talentu stát se ko-
mediální hvězdou.
Ano, můžeme namítnout, že

Arthur Fleck v Jokerovi je strhu-
jící postava, zatímco Pavel Di-
viš v Premiérovi je jen podivná,
rozplizlá kreatura s nutkavou
potřebou žvanit. Jenomže to se
to Joaquinu Phoenixovi hraje,
když je herec! Jaromír Soukup
naproti tomu formuje svoji figu-
ru jen z čistého neumětelství
a narcismu. To není žádné před-
stírání, ale autentický výkon.
Na místě je proto poklona i pro
režiséra Marka Bendu, který ve
spolupráci se Soukupem doká-
že věci, jaké by Todda Phillipse
nikdy nenapadly, i když má za
sebou Pařbu na třetí.
Antihrdina tolik úspěšného

a vychvalovaného Jokera pouze
sní o tom, jaké by to bylo, sta-
nout v záři reflektorů a vyvolá-
vat v lidech smích svými žerty.
Když se mu to nedaří, respekti-
ve když zjistí, že lidé se nesmějí
jeho vtipu, ale vysmívají se
jemu samotnému, přispěje to ke
strašlivé proměně ušlápnutého,
duševně poznamenaného otlou-
kánka ve vraždící monstrum.
Protagonista sitkomu Pre-

miér je v úplně jiné, terapeutic-
ky mnohem příznivější situaci:
nejenže si splní jakoukoli před-
stavu o svém talentu, protože
mu v tom nikdo nezbraňuje, ale
navíc se vůbec netrápí tím, co si
o něm lidé myslí.
Není to tedy depresivní ame-

rický Joker, ale chlácholivý čes-
ký Premiér, kdo nám ukazuje,
kudy vede cesta při zacházení
s určitým typem lidí. Pokud se
poučíme a necháme je dělat, co
chtějí, nebudeme tu mít žádné
vraždící maniaky. Jenom televi-
zi Barrandov a její stálice.

Celovečerní debut německé
režisérky Susanne
Heinrichové (* 1985)
Melancholická dívka je díky
své hravé formě osvěžením
programu letošní přehlídky
Das Filmfest i běžné nabídky
biografů.

MARCEL KABÁT

O d té doby, co Věra Chyti-
lová natočila své Sedmi-
krásky, uplynulo dost

vody, ale dívek, které se nějak ne
a ne stát platnými členkami spo-
lečnosti, je zjevně stále dost. V lec-
čem se tyhle dva filmy samozřej-
mě liší, ale v hravé stylizaci, která
koneckonců v obou případech
skrývá závažnější sdělení o stavu
společnosti, jsou si blízké.
Melancholická dívka Susanne

Heinrichové ve filmu bez děje,
rozděleném do krátkých kapitol,
proplouvá vesměs absurdními si-
tuacemi, které často pramení z fak-
tu, že momentálně nemá kde byd-
let. Proto se ocitá ve společnosti
různých lidí, převážně mužů,
a vede s nimi oduševnělé či non-
sensové dialogy, někdy vystřihne
výstup z rockové opery a jindy se
film promění ve videoart. Dívka
pracuje na knize, ale nemůže se
dostat za první větu druhé kapito-

ly. Přemýšlí o filmech německé fe-
ministické režisérky Helke Sande-
rové a na otázku, co právě dělá
v galerii, odpovídá: „Dekorativně
tu postávám.“ Na gauči v travesti-
baru možná vypadá, jako by čeka-
la na prince, ale ve skutečnosti
prý vyhlíží konec kapitalismu. Ne-

chce si pořizovat dítě z nudy.
A proč tedy? „Abych z něj vycho-
vala teroristu.“Melancholická dív-
ka ovšem není destruktivní, je jen
cynická – nikoli ironická, protože
ironik vše znevažuje, ale cynik je
romantik zbavený iluzí, jak dívka
připomíná.

Divadelně stylizovaný snímek
prošpikovaný zábavnými, vskut-
ku melancholicky pronášenými
sentencemi je manifestem unave-
ného feminismu i hořkým dozná-
ním generace, která nedokáže vy-
břednout z pasti konzumu a po-
vrchnosti. Možná žeMelancholic-

ká dívka nakonec neříká zase tolik
objevného, ale strávit s ní necelou
hodinu a půl je i tak obohacující
zážitek.

Melancholická dívka
Německo 2019
Režie: Susanne Heinrichová

Pražské Divadlo Komedie
uvedlo premiéru českého
nastudování netradičního
muzikálu Davida Bowieho
a Endy Walshe Lazarus.
Hezká souhra náhod tomu
chtěla, aby návštěvník
příznačně musel projít
Lazarskou ulicí, ze které je
do divadla jeden ze vchodů.

ONDŘEJ BEZR

K dyž Divadlo Komedie
před nějakým časem zve-
řejnilo, že připravuje čes-

kou verzi posledního velkého díla
jedné z nejzásadnějších osobností
hudební scény posledního půlsto-
letí, na sociálních sítích se objevi-
la spousta defétistických odsudků
vylučujících, že by něco takové-
ho mohlo dopadnout dobře.
Jak bývá ve virtuálním prostře-

dí bohužel zvykem, každý druhý
věděl dopředu (v podstatě dřív,
než se začalo zkoušet), že čeští in-
terpreti nebudou schopni Bowie-
ho písničky uzpívat, že čeští insce-
nátoři nebudou umět takové dílo
odpovídajícím způsobem prezen-
tovat, že celý takový projekt v češ-
tině je v podstatě autorovou uráž-
kou. Jak to tak bývá, skutečnost
je úplně jiná. Český Lazarus je
rozhodně nadprůměrný a v lec-
čem (co lze posoudit) dokonce
„vzorový“ originál předčí.

Sci-fi i autobiografie
Napsat muzikál pro Broadway
toužil David Bowie desítky let.
Podařilo se mu to až na samém
konci života: Lazarusměl premié-
ru v NewYorku 7. prosince 2015.
O měsíc později, 8. ledna, oslavil
zpěvák 69. narozeniny vydáním
úchvatného alba Blackstar, jedno-
ho ze svých vůbec nejlepších,
a hned dva dny nato zchladila nad-
šené recenzenty zpráva o jeho
úmrtí na (veřejnosti tajenou) rako-
vinu jater. Děkovačka při premié-
ře Lazara byla posledním Bowie-
ho vystoupením na veřejnosti.
V muzikálu se prolínají písně

z různých údobí Bowieho kariéry
od raných hitů typu Changes, The
Man Who Sold The World či Life

On Mars? až po hned několik pís-
ní z předposledního alba The
Next Day (2013), titulní song La-
zarus, který je součástí poslední-
ho alba Blackstar, a tři písně, na-
psané výhradně pro muzikál.
A podobné proplétání motivů

najdeme i v ději. Ten lze číst něko-
lika různými způsoby. Jako běž-
nou sci-fi o mimozemšťanovi, kte-
rý se ocitl na naší planetě a nemů-
že se dostat zpět; v tomto smyslu
vychází libreto z románu Waltera
Tevise Muž, který spadl na Zemi,
který v roce 1975 zfilmoval reži-
sér Nocolas Roeg právě s Bowiem
v hlavní roli Thomase Jeroma
Newtona, kteréžto jméno nese
i hlavní postava muzikálu Laza-
rus. Ostatně sci-fi a vesmírná te-
matika provázela Bowieho v růz-
ných podobách průběžně praktic-
ky po celý život. Děj můžeme ale
vnímat i jako obraz šílenství muže

žijícího ve svých vlastních předsta-
vách, což s částí Bowieho hudby
koresponduje neméně. A nakonec
i vlastně jako autobiografické zú-
čtování těžce nemocného člověka,
toužícího se vymanit z bolestného
prožívání sklonku života. Takový-
to mrazivý obsah ostatně dostal
i Bowieho videoklip k titulní pís-
ni, zveřejněný ještě před vydáním
alba Blackstar.

Lepší než soundtrack
Čeští inscenátoři, tedy hlavně re-
žisérMarián Amsler, dramaturgy-
ně Jana Slouková a překladatel
Michal Zahálka, sáhli velice šťast-
ně k nejlepšímu možnému mode-
lu, jak k muzikálu přistoupit:
v mluvených pasážích nechávají
znít češtinu s promítanými anglic-
kými titulky a písně ponechali
v anglickém originále s českým
překladem.

Do hlavní role byla obsazena al-
ternace Igora Orozoviče (ten účin-
koval na první premiéře v sobotu)
a Ondřeje Rumla (druhá premiéra
v neděli). Rumlův pěvecký pro-
jev je naprosto perfektní, to se
ostatně dalo očekávat, po herecké
stránce působí místy možná poně-
kud toporněji, ale vzhledem
k tomu, že jeho role představuje
vlastně absolutní, psychickými
běsy a alkoholem zdevastovanou
lidskou trosku, nijak to nevadí.
Jeho hlavní spoluhráčkou je

Dívka v podání Eriky Stárkové.
Z té se naprosto nečekaně stala
jednoznačná hlavní hvězda insce-
nace. Nejen proto, že se jedná
o dobrou herečku, ale hlavně díky
jejímu – pro leckoho asi překvapi-
vě – skvělému zpěvu. Největší
aplaus na otevřené scéně ostatně
právem sklidila právě ona po Life
On Mars?. Oba hlavní představi-

telé, Ruml i Stárková, jsou pěvec-
ky jednoznačně lepší než protago-
nisté broadwayského originálu
Michael C. Hall a Sophia Anne
Caruso, jak si můžeme ověřit
z soundtrackového alba.
Hudební doprovod obstarává

šestičlenná živá kapela v různých
alternacích, ale vždy plná protře-
lých českých muzikantských pro-
fesionálů. Aranžmá je zachováno
víceméně původní, lze mu sice
možná vytknout na bowieovské
poměry přílišnou jednotnost, ale
je třeba si uvědomit, že alba, ze
kterých byly písně vybírány, vzni-
kala v úplně jiných podmínkách,
nejedná se primárně o divadelní
písničky.

David Bowie, Enda Walsh:
Lazarus
Divadlo Komedie, Praha,
2. premiéra 13. 10.

PRAHA Výstavu francouzských
impresionistů, kterou pořádala
Národní galerie Praha v paláci
Kinských, navštívilo 100 073
lidí. Výstava se tak zapsala k di-
vácky nejúspěšnějším, které se
v posledních letech v Česku ko-
naly. Nabídla šest desítek děl od
Clauda Moneta, Edgara Dega-
se, Augusta Renoira, Camilla
Pissarra a dalších malířů. Pře-
hlídka slavných impresionistů
začala 29. června a naposledy ji
návštěvníci měli možnost vidět
v neděli. Výstav, jejichž ná-
vštěvnost překoná počet 100 ti-
síc lidí, nebývá v Česku mnoho.
V roce 2017 přitáhla do Galerie
Rudolfinum přes 160 tisíc lidí
výstava Krištofa Kintery nazva-
ná Nervous Trees. Výstavu
Francouzský impresionismus:
Mistrovská díla ze sbírky Or-
drupgaard pořádala Národní ga-
lerie ve spolupráci s dánským
státním uměleckýmmuzeemOr-
drupgaard, které ve 20. letech
vybudoval podnikatel a mece-
náš Wilhelm Hansen. čtk

MARCEL
KABÁT
redaktor LN

Deprese v modré a růžové. Marie Rathschecková v titulní roli filmu Melancholická dívka. FOTO DAS FILMFEST

Hvězdy inscenace. Ondřej Ruml jako Thomas Jerome Newton a Erika Stárková jako Dívka jsou výborně obsazenými protagonisty inscenace FOTO PATRIK BORECKÝ

Das Filmfest
Čtrnáctý ročník přehlídky
německých, rakouských
a švýcarských filmů se koná od
16. do 25. října v pražských kinech
Lucerna, Atlas a Kino 35,
v brněnském kině Art, plzeňském
DEPO2015 a jihlavském kině Dukla.
Nabízí celkem osm programových
sekcí. V hlavní sekci Das Filmfest
Spezial uvádí vedle Melancholické
dívky například Stříbrným
medvědem z Berlinale oceněný
film Byl jsem doma, ale…, cenami
rovněž ověnčené drama Nevrland
nebo nejnovější snímek Fatiha
Akina U Zlaté rukavice (Der
goldene Handschuh).

Sekce Rebellion & Revolte
představí mj. německého
oscarového kandidáta Narušitel
systému či drsný film o šikaně
a o síle sociálních médií Plavání.

Do dob minulého režimu
zavedou diváky snímky v sekci
Tenkrát na východě, mezi nimi
i animovaný snímek Fany a pes.

Jistě,
pane
Soukupe!

Impresionisty
navštívilo přes
100 tisíc lidí

Čekání na konec kapitalismu

ZVLÁŠTNÍ EFEKTY

Lazarus v Lazarské


