KULTURA

STRANA 8

PONDĚLÍ 29. KVĚTNA 2017 u PRÁVO

V OSTRAVĚ UVEDLI V PREMIÉŘE INSCENACI BRADA FRASERA TEĎ MĚ ZABIJ

Strhující příběh zlého synka bílé lůzy
Fraserova hra hned dvojnásobnou společenskou výzvou. Zdvojením handicapu modeluje autor
z naprosto nesourodé pětice postav komunitu schopnou vnímat
neštěstí jiných, obětovat vlastní
skromné cíle ve prospěch outsiderské společenské buňky, která
zázračně drží pohromadě.
Herecké výkony Roberta Finty v roli Joeyho a Davida Viktory coby jeho otce Sturdyho jsou
výjimečné. Na herecký koncert
povyšují Teď mě zabij i Lucie
Končoková (otcova sestra Twyla), Vít Roleček (kamarád Rowdy) a Renata Klemensová (Robyn).
V závěru otevírá Fraser provokativně, jak to výborně umí,
problém eutanazie. Hru by měli
vidět všichni její odpůrci. Názor
na ukotvení tohoto způsobu odchodu ze světa sice nezmění, ale
ve znamenitém epilogu autor
ukázal, proč by ho změnit měli.

Jiří P. Kříž
Druhým seznámením s tvorbou tvrdého kanadského chlapíka Brada Frasera je vyzývavá hra Teď mě zabij
v ostravském Národním divadle moravskoslezském. Režii
vzal na svá bedra protřelý matador Janusz Klimsza.
Fraser sám říká, že je dítětem
bílé lůzy. Jeho takřka nezletilými
rodiči (17 a 15 let) byli dělničtí
nedovzdělanci. Protloukali se

všelijak a ta prostředí jsou podhoubím otevřeného vějíře témat
ze světa drogových doupat lumpenproletariátu. Jeho jazyk je nevybíravý argot. Sám je homosexuál, který zažil mnohé ústrky.
Má nicméně štěstí. Jeho textu si
povšiml Pavel Dominik, což je
záruka, že do Česka vstupuje
kvalita.
Teď mě zabij je strhujícím příběhem otce, který se stará o handicapovaného syna vyřazeného
ze společenského života těžkou
genetickou vadou.
Pomáhá mu jen na alkoholu
závislá sestra a později synkův
kamarád Rowdy. Ten pro změnu
po rodičích zdědil fatální alko-

Mezi ploty
pro všechny
Víkendový pražský festival
Mezi ploty, který letos oslavil
pětadvacáté narozeniny, opět boural hranice, a to především ty věkové. Díky řadě doprovodných
akcí a speciálních sekcí pro rodiny a děti na něj dorazily snad
všechny generace diváků.
Multikulturní akce, na níž
v areálu bohnické psychiatrické
léčebny účinkovalo o víkendu na
120 kapel, divadel, různých kejklířů, dýdžejů či třeba zástupců
charitativních projektů, přilákala
podle pořadatelů více než patnáct
tisíc lidí. Nejvíc se jich přišlo podívat v sobotu na Tomáše Kluse
a Richarda Müllera, v neděli na
No Name, Mňágu a Žďorp či
Xindla X.
(rav)

Zemřel
Gregg Allman
Ve věku 69
let zemřel americký hudebník
Gregg Allman.
Někdejší zpěvák, kytarista
a klávesista již
nefungující kapely The Allman Brothers Band skonal v so-
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Fraser s nevídanou
otevřeností líčí
tělesné i sexuální
potřeby

Zleva David Viktora (otec Jake Sturdy), Lucie Končoková (jeho sestra Twyla), za nimi Robert Finta (syn Joey).
holový syndrom. Kdo ho zplodil,
neví. Otec Jake Sturdy si občas
vydechne u Robyn, nespokojené
v manželství.

Fraser s nevídanou otevřeností
líčí tělesné i sexuální potřeby,
způsob uvažování i naplňování
každodenních úkonů postižené-

ho Joeyho. Ve druhé části příběh
ještě vyostřil. Otce postupně
z provozu vyřazuje poškození
míchy. Za nesnesitelných bolestí

tlumených jen za cenu zhoršování jeho stavu je na cestě ke
smrti.
Teprve v této chvíli začíná být

Dvě osobnosti dirigovaly na Pražském jaru
Vladimír Říha
Američan William Christie
a Polák Lukasz Borowicz se
představili ve čtvrtek a v pátek na
Pražském jaru. Jak londýnský
Orchestr doby osvícení s Christiem v Rudolfinu, tak naši Pražští
symfonikové FOK s Borowiczem ve Smetanově síni obecního
domu připravili skvělé zážitky.

Christie jako expert na starou
hudbu a její podání na dobové
nástroje je od loňska emeritním
dirigentem londýnského souboru
a přivezl s ním barokní repertoár
s díly Bacha, Rameaua, Campry
a Fischera.
Překvapením byla Suita č. 7 g
moll našeho barokního autora
Johanna Caspara Ferdinanda Fischera. Christie držel soubor v ce-

lém programu spíše odměřeně,
což ne vždy bylo v souhlasu
s vervou, s jakou hrají tato díla
naše soubory.
Koncert FOK měl jako sólistu
v pátek britského trumpetistu
Huwa Morgana, loňského vítěze
soutěže Pražského jara. Obě díla, která přednesl, zahrál skvěle
technicky i výrazově, což publikum náležitě ocenilo.

U Borowicze více než úvodní
Čtyři polské tance Alexandra
Tansmana oceňme citlivé podání
Sedmé symfonie cis moll Sergeje Prokofjeva, posledního díla
skladatele.
Jako přídavek předvedl s FOK
ještě druhou verzi konce, kterou
autor pod velkým tlakem tehdejší stalinské kritiky předvídavě
připravil.

Monstrum připomíná osud sochaře Švece
Eva Vejdělková
Televizní film Monstrum režiséra Viktora Polesného připomněl včera na ČT 1 tragický osud
respektovaného sochaře Otakara
Švece (hraje ho Jan Novotný),
který na počátku 50. let ke svému překvapení vyhrál soutěž na
stavbu Stalinova pomníku v Praze na Letné, známého později jako „fronta na maso“.
Nabídka, která se neodmítá
a z níž mohl zaskočený sochař na
počátku 50. let vycouvat leda tak
„nohama napřed“, mu však život
stejně zničila, a nakonec ho
i vzala jak jeho ženě, tak jemu
samotnému. Manželka (Zuzana

Stivínová) spáchala sebevraždu
ještě před dokončením sochy
a on sám rok poté, krátce před jejím odhalením. Obrovská masa
žuly, která se měla z vůle československých soudruhů stát největší sochou v Evropě, byla jen
o několik let později odstřelena.
Drama režisér natočil podle
vlastního scénáře napsaného na
základě knihy Rudly Cainera Žulový Stalin a vypráví v něm příběh, v němž od počátku nemá hrdina proti stranické mašinérii
žádnou šanci. Nabídku nemůže
odmítnout ani se z ní nějak vylhat – a později se ukáže, že nedokáže ani popřít sám sebe, když
ho vynucená stavba monstrózní

sochy začne pohlcovat. Jeho postupný pád nakonec těžce poznamená i jeho manželství. Stále
osamělejší žena, pronásledovaná
spolu s ním hanlivými anonymy
a opovržením sousedů, ztratí vůli žít.
Scénář propojuje Švecův autentický příběh s osudy dvou studentů akademie, z nichž jeden se
stává jeho asistentem při stavbě
pomníku (Martin Kraus) a zároveň platonickým obdivovatelem
jeho manželky. Druhý (Vladimír
Polívka) čím dál naléhavěji pociťuje vzdor proti režimu, ale jeho
touha po svobodném životě
skončí rovněž tragicky.
Polesného příběh je působivý

v niterných momentech, kdy
spolu s rostoucím žulovým monstrem divák vnímá sílící všudypřítomný tlak, který postupně drtí životy všech postav, kdy
události nevyhnutelně směřují
k temnému konci. Přináší však
i problematická místa, hlavně
chvíle, které se snaží stručně vystihnout dobu.
Některá řešení vyznívají schematicky, ať už jde o scény s mladou zapálenou komunistkou, nebo třeba procházku Švece
s asistentem pod Žižkovou sochou na Vítkově. Bohužel ubírají filmu na živosti a věrohodnosti právě ve všedních, drobných
okamžicích.

Brad Fraser: Teď mě zabij
Překlad Pavel Dominik.
Režie Janusz Klimsza,
dramaturgie Pavla
Bergmannová, výběr hudby
Robert Finta, Vít Roleček.
Premiéra 27. května ve
zkušebně Divadla Antonína
Dvořáka ND moravskoslezského Ostrava

Hodnocení

85 %

n Elvisovo letadlo
má nového majitele
Soukromý letoun, v němž před
více než čtyřiceti lety létal Elvis
Presley, se v sobotu v aukci v Kalifornii prodal za 430 tisíc dolarů
(asi 10,1 miliónu korun). Očekávalo se však, že se vydraží za dva
až tři milióny. Jméno majitele
aukční síň nesdělila.
(ČTK)

n V sobotu prodali
olej Mikuláše Medka
Sobotní dražbu aukčního domu
Dorotheum, do které šlo 621
předmětů a starožitností, ovládla
díla z 2. poloviny 20. století. Nejdražší položkou aukce byl olej
Pokus o portrét M.d.S. Mikuláše
Medka. Vítěz dražby za něj nabídl
2,28 miliónu korun. Svého kupce
si našla i gotická malba z patnáctého století Bolestný Kristus, která opustila aukční sál s cenou 1,44
miliónu korun.
(šíd)

n Hurts přijedou
do Prahy
Britská synthpopová skupina
Hurts se představí v Praze. Ve Foru Karlín vystoupí 17. listopadu.
Již 29. září vydá nové album Desire. Vstupenky za 790 Kč se začnou prodávat 2. června. (jaš)

