
LABYRINT KULTURY

BARRY: Z VRAHA HERCEM 
Už víc než rok trvá moje nadšení 
ze seriálu Barry! Je o nájemném 
vrahovi Barrym Berkmanovi, 
který se snaží stát hercem v Los 
Angeles, kam původně přijel ně-
koho odkráglovat. Z černé minu-
losti chce vykročit do pohodové, 
umělecké budoucnosti, což se 
mu samozřejmě příliš nedaří ne-
jen kvůli čečenským gangsterům. 
Na HBO už odvysílali druhou 
řadu a prý bude i třetí. Vřele vám 
tu podívanou doporučuju. Je to 
neskutečně vtipné, k popukání!

MINDY 

KALINGOVÁ

HEREČKA 

A SCENÁRISTKA

ČEŠTÍ KUBISTÉ V AKCI
Zase jeden důvod, proč být hrdý 
na rodnou Plzeň! V Západočeské 
galerii v Masných krámech běží 
do konce září krásná výstava s ná-
zvem Kubišta–Filla. Plzeňská 
disputace. Ukazuje komplikovaný 
osobní a umělecký vztah těchto 
dvou zakladatelů moderního čes-
kého umění. Objevná instalace děl 
většinou ze sbírek Západočeské 
galerie je doplněna pracemi jejich 
souputníků: Kubína, Procházky, 
Karse, Špály, Čapka a Gutfreunda.

JIŘÍ SLÍVA

VÝTVARNÍK 

A MUZIKANT

OSTRÁ FRANCOUZSKÁ 
KOMEDIE
Co jsme komu zase udělali?, po-
kračování kultovní komedie s bož-
ským komikem Christianem Cla-
vierem, není sice tak oslnivé jako 
jednička, ale i zde se do politické 
korektnosti multikulturní Francie 
střílí ostrými. A není lepší prostře-
dí pro to, šít do sebe, až člověka 
s nadhledem bolí bránice, než ro-
dina, kde se všichni – staří, mla-
dí, bílí, žlutí, černí, katolíci, židé, 
muslimové, schopní i lůzři, hete-
ro- i homosexuální – mají vlastně 
rádi. Clavierova hláška, jíž komen-
tuje, že se mu narodil černý vnuk, 
zlidoví: „Je černý. Jen konstatuji. 
To už nesmíme ve Francii ani kon-
statovat?“
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MŮJ ZÁŽITEK Výborný ROMEO A JULIE v Městských divadlech pražských

DIVADLO Kdo nikdy neviděl nej-
slavnější dramatický kus Willi-
ama Shakespeara, patrně nena-
vštívil budovu jménem divadlo. 
Průměrný recenzent zhlédl během 
svého profesního života na tucet 
či na dva tucty inscenací Romea 
a Julie. Zkrátka veronské milence 
už viděl za každým keřem, na kaž-
dém balkóně. Dorůstají však nové 
generace diváků, pro něž bude 
představení Romea a Julie tím prv-
ním. Možná to bude i jejich první 
seznámení s bipolárním světem, 
v němž se střetává láska a nená-
vist. Bohužel jsem zažil režiséry, 
kteří tento dvoutaktní nesmrtelný 
motor lásky a nenávisti podcenili. 
Vzpomínám si na režisérku, patr-
ně korektní pacifi stku, jež ze své 
inscenace odstranila bodné a seč-
né zbraně. Její převratná interpre-
tace se jí naplno vymstila ve fi -
nální scéně, kdy si Julie bere život 
nad mrtvým Romeem. K dispozici 
má jen kýbl s vodou, ve kterém se 
musí utopit. Ze srdce jsem litoval 
představitelku Julie, jež měla ten-
to herecký úkol splnit, a vůbec se 
nedivil dušenému smíchu mla-
dých divaček. Jindy si zase zkuše-
ný režisér jaksi nevšiml, že jím vy-
braný herec pro roli Romea je gay. 

S Julií se scházel i mimo zkoušky 
a společně nacvičovali záchvaty 
vášně; jejich společným scénám 
na premiéře přesto cosi scházelo.

V Městských divadlech praž-
ských uvedl Romea a Julii jejich 
umělecký šéf, režisér Michal Do-
čekal, a do titulních rolí si vybral 
Zdeňka Piškulu a Terezu Mareč-
kovou. Piškula se pro svou roli na-
rodil. Mrštný hubeňour s blonďa-
tou hřívou a nevinným kukučem. 
Marečková, jež věru není typickou 
kráskou, měla horší pozici. A to jí 
režijní tým nasadil černou afro pa-
ruku, abychom měli pochybnos-
ti, jakého může být původu. Držel 
jsem jí palce, aby to zvládla – nebylo 
toho zapotřebí. Její temperament 
i pronikavý hlas si postupně diváky 
získávaly, a když se dostala ke zpě-
vu, už je měla. Výjimky nepočítám.

Dočekalův výklad Shakespearo-
vy tragédie je prostý a účinný. Jeho 
představitelé snad ani nejsou teen-
ageři, jako spíše právě vylíhlí mo-
týli z kukly dětství. Tolik vzteklého 
křiku a dětského pláče jsem tedy 
dlouho neslyšel! Účinnost pramení 
z toho, že svět dospělých – těch, co 
rozhodují – nemá pro jejich motýlí 
křehkost to nejmenší pochopení. 
Rodová či kmenová, náboženská, 

ideologická, rasová nenávist, kdo 
by dnes nevěděl, o co kráčí. A z Do-
čekalovy inscenace krev prýští. Ne-
okázale, avšak víme, že motor lásky 
a nenávisti spěje ke katarzi.

Dobrá inscenace klasických her 
se pozná podle dvou věcí. Za prvé 
podle toho, kolik má režisér nápa-
dů, jak vyřešit notoricky známou 
scénu. A za druhé podle toho, na-
kolik se věnuje hercům ve ved-
lejších rolích. Musím přiznat, že 
mě Dočekalovo uchopení několi-
ka výstupů skutečně překvapilo, 
za všechny Juliin sen, kdy se setká 
s již mrtvým Romeem. Postava 
Merkucia ani role Chůvy nejsou 
zcela vedlejší, nutno ale uznat, že 
Filip Březina i Sabina Remundová 
z nich vytěžili maximum. Jejich 
energie a herecká nápaditost udr-
žují diváky v neklidu.

Dočekalova inscenace je před-
stavením těchto dní. Nejenže patří 
po všech stránkách mezi moderně 
tepající živé divadlo, scénografi í 
počínaje a živou kapelou na jevišti 
konče, ale předává Shakespearův 
vzkaz současnému světu nezkres-
lený, a o to naléhavější.

RICHARD ERML
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Když zaburácí motor 
lásky a nenávisti

PAVEL BRYCZ

SPISOVATEL 

Tereza Marečková 
a Zdeněk Piškula 
v titulních rolích
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