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MARCEL KABÁT

D o kultovní restaurace
Hawthorn (a také z ní) se
lze dostat pouze lodí, ne-

boť se nachází na tichomořském os-
trově. Vede ji světoznámý šéfku-
chař Julian Slowik (Ralph Fien-
nes) a za jedinečným kulinář-
ským zážitkem do ní právě míří
skupina sebevědomých hostů: re-
nomovaná kritička restaurací, vy-
hořelý herec, dobře situovaní za-
městnanci technologické firmy či
starší pár stálých klientů. Diváci se
do vyhlášeného podniku vydávají
s okatou dívkou Margot (Anya
Taylor-Joy), která doprovází mla-
dého muže jménem Tyler (Nicolas
Hoult). Tyler je nadšený labužník,
toužící prokouknout všechny taj-
nosti a triky slavného mistra –
a také trouba s nedostatkem taktu
a ohledů. Záhy vyjde najevo, že
Margot na poslední chvíli zaskoči-
la za původní Tylerovu partnerku.
A personál restaurace z toho vůbec
nemá radost: připravená hostina je
totiž vymyšlena přesně na míru po-
zvaným hostům...

Kdo uteče, vyhraje
Náznaky směřující k nevyhnutel-
nému poznání, že tahle večeře
bude velmi nestandardní a neskon-
čí dobře, se pozvolna množí. Otáz-
ka, kdy už to účastníkům dojde, se
brzy promění v otázku, nakolik
jsou lidé schopni zavírat oči před
zjevnou skutečností. A posléze,
co jsou ochotni učinit pro vidinu
své záchrany a jaký recept snad
může v tomto ohledu fungovat.

Margot, která na večeři původ-
ně ani neměla být, si zachovává
zdravé instinkty a bouří se proti ši-
kaně, jež kulinářským rituálem
čím dál zřetelněji prostupuje – do-

stává se kvůli tomu také do přímé
konfrontace s jinak sebejistým
konstruktérem celé show Slowi-
kem. Ostatní zaujímají postoje po-
dle toho, jak jsou naučeni svými
profesními či společenskými role-
mi, – a stávají se díky tomu bizar-
ními karikaturami sebe samých.

Drsná překvapení
Hnací silou Menu není psycholo-
gická analýza jednotlivých účast-
níků ani zkoumání jejich skupino-
vé mentality: shromážděné panop-
tikum funguje téměř jako mecha-
nické figury plnící své předepsané
úlohy. Je to ukázkový vzorek roz-
mazlených, náročných, ale bezdu-
chých konzumentů. Podle toho
s nimi také Slowik a jeho pomoc-
níci jednají. Ani sám šéfkuchař
(který vzpomíná na roky strávené
v Bratislavě a zároveň na „taco
days“ v dětství) není nijak věro-
hodná figura: je to k dokonalosti
dovedený a zároveň mučivě
frustrovaný konstrukt, který se
rozhodl pomstít za svůj osud.

Takto rozdané karty umožňují
tvůrcům rozehrát nelítostnou šará-
du plnou černého humoru a drs-

ných překvapení. Režisérem fil-
mu je Mark Mylod, který se podí-
lel na oceňovaných seriálech Hra
o trůny či Boj o moc, druhý jmeno-
vaný seriál je zároveň také dílem
scenáristy Willa Tracyho, který
je podepsán třeba i pod satirickou
talkshow Johna Olivera. A druhý
scenárista Seth Reiss byl pilířem
satirického pořadu The Onion.
Společným poznávacím zname-
ním je tu nemilosrdně kritický po-
hled na společenské elity a klišé,
v nichž se pohybují.

Film založený na klasické situa-
ci nemá takový myšlenkový do-
sah jako třeba snímek Jana Něm-
ce O slavnosti a hostech nebo Bu-
nuelův Anděl zkázy. Přesto ale do-
cela účinně poukazuje na absurdi-
tu vyprázdněného snobství a hlav-
ně baví tím, kam se odváží zajít
ve svých zlomyslných nápadech.
Zasmušilý pohled Ralpha Fienne-
se v každém případě hned tak
v paměti nevybledne.

Menu
USA 2022
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Viktorie Hanišová (* 1980)
patří k výrazným jménům
současné české prózy. Po
trilogii o mateřství (Anežka,
2015; Houbařka, 2018;
Rekonstrukce, 2019) právě
vydala nový román Neděle
odpoledne. V hlavních rolích:
matka sektářka, otec útěkář
– a syn Teo na pokraji
nervového zhroucení.

RADIM KOPÁČ

LN O čem váš nový román je?
O sektářství a životě v bludu,
o rodinných tragédiích a trau-
matech, anebo o možné cestě
z toho všeho ven?

Na to se strašně těžko odpoví-
dá. Mohlo by to dělat dojem, jako
bych si cíleně vybrala nějaké téma
a pak se je snažila protlačit skrz
konkrétní příběh. Ve skutečnosti
je to naopak: patřím k těm šťast-
ným autorkám, ke kterým příběhy
přijdou takzvaně samy. Třeba ne-
můžu spát a myslím na blbosti
a napadne mě nějaký příběh a ten
už pak stačí jenom rozpracovat.
To, co napíšu, musí mít samozřej-
mě víc než příběh, ale to je pro mě
sekundární. Ale ano, nový román
je o všem, co zmiňujete, a z mého
pohledu se mezi první tři body dá

položit rovnítko. Mě samozřejmě
– spíše jako člověka než autora –
zajímá, jestli je možné najít cestu
ven z tak těžkého traumatu, jaký
prožili Teo v Neděli odpoledne,
Sára v Houbařce a Eliška v Re-
konstrukci. Ve skutečnosti pořád
píšu ten samý příběh.

LN Kde jste brala pubertální
slang, kterým je vymodelovaná
jedna z klíčových postav, řeče-
ná Vychcan?

Ten slang je kompilátem vlast-
ních vymyšlených slov a různých
výrazů, které jsem zaslechla. Vel-
kým zdrojem jsou mé děti, od nich
například pochází slovo „kabuz-
na“. Taky si s sebou všude nosím
notýsek a zapisuju si nápady a slo-
va, která zaslechnu. Kromě toho
jsem jako bývalá lektorka angličti-
ny a němčiny poznala hodně vyso-
kých manažerů, z nichž se někteří
stali předobrazem románové figu-
ry jménem Vychcan. Byli to kla-
sičtí psychopati: totálně neempa-
tičtí a nemorální lidé, se kterými
ale člověk chce trávit čas, protože
jsou charizmatičtí a zábavní. Ně-
které výrazy a vůbec pohled na ži-
vot pocházejí od nich.

LN A ta další jména, jako Teo-
dor nebo Hynek – hrají taky
svou roli?

Některá mají zvláštní význam.
Například jména dvou hlavních
postav souvisejí s Boženou Něm-

covou, ale víc k tomu prozrazovat
nechci...

LN S Boženou Němcovou? Jak
tahle autorka podle vás dneska
funguje?

Patřím k těm lidem, kterým čet-
bu Boženy Němcové zničila ško-
la, takže k jejím knihám, které si
to rozhodně nezaslouží, přistupu-
ju opatrně. Snažím se její psaní
chápat v kontextu jejího života.
Hodně mě zajímá kontrast mezi
idylickým prostředím Babičky
a marastem, ve kterém Němcová
Babičku psala. Tento motiv se po-
kouším v knize rozvinout na pří-
kladu Teovy rodiny.

LN Příšerná výčitka, kterou si
Teodor odložil do rohu skříně

ve svém pokojíku, připomíná
pro změnu Mona z Fuksova
Pana Theodora Mundstocka...

Ano, samozřejmě, Hyn, Teodo-
rův imaginární přítel, který žije
v jeho skříni, se v mnohém podo-
bá Monovi. Na jednom místě ro-
mánu dokonce přímo cituju
z Mundstocka, pozorný čtenář si
toho možná všimne. Těch inter-
textuálních odkazů je v Neděli od-
poledne víc. Při psaní knih si po-
řád znovu uvědomuju, že píšu
jen další variace na dřívější kni-
hy. Proto jsem se rozhodla, že
v této knize některé své vzory při-
znám.

LN Takže čtete českou psycholo-
gickou prózu?

Čtu hlavně odborné psychiatric-

ké texty, ale psychologická próza
mě samozřejmě taky zajímá. Vel-
kými a nedostižitelnými vzory
jsou Fuks a Kafka, který je samo-
zřejmě český autor s otazníkem.
Z těch cizích mě zasáhli například
Styron, Camus, Stefan Zweig
nebo třeba Salinger. To jsou mety,
o které bych chtěla aspoň škrt-
nout.

LN Finále Neděle odpoledne je
docela zjasněné: stává se z vás
s postupujícím věkem aspoň tro-
chu optimistka?

Sebelítost už mě přestala bavit,
je třeba se posunout dál. Myslím,
že jsem se osobně přesunula
z fáze antiteze do období syntézy.
Uvidím, jak dlouho mi to vydrží,
rozhodně bych netvrdila, že se ze

mě stal optimista a že podle toho
budu psát knihy.

LN A jak to vůbec máte s psa-
ním? Je to všecko vyfantazíro-
vané, nebo jsou tam reálné zá-
klady: prožité, vyčtené, vyslech-
nuté?

Je to všechno dohromady. Ne-
mělo by smysl hledat rovnítko
mezi mým životem a knihami – sa-
mozřejmě se v mých knihách sem
tam mihnou moje vlastní zážitky,
ale většinou je použiju ve zcela ji-
ném kontextu, takže získají jiný
význam. Myslím, že bych nebyla
dobrý autobiografický autor, pro-
tože nemám sama od sebe potřeb-
ný odstup. Kromě toho jsem dobrá
posluchačka, ráda poslouchám pří-
běhy jiných; jsem přesvědčená, že
každý má příběh, který stojí za to
vyprávět. To ale neznamená, že
ostatní poslouchám z instrumentál-
ních důvodů. Mě skutečně zajímá,
co prožívají jiní lidé, ale pokud se
jimi nechávám inspirovat, pak jen
velice volně a bodově.

LN Taky překládáte. Neplete se
vám překládaný text někdy pod
ruce, když píšete vlastní prózu?

Plete se mi to strašně, a proto
teď překládám populárně naučnou
knihu. Jinak mám tendenci kopíro-
vat styl, aniž si to uvědomuju, je
strašně těžké to odlišit. Říkám si,
že by bylo dobré dělat kromě psa-
ní knih něco jiného, třeba pracovat
rukama. Na to jsem ale moc líná,
takže radši sedím od rána do veče-
ra u počítače.

LN Máte přece zahradu. Taky
o tom je vaše knížka rozhovorů
Beton a hlína. Zahrada nepomá-
há?

Ano, jsem členka komunitní za-
hrady, ale to mě bohužel neuživí.
Je hezké, že si každý týden nosím
domů deset řep a pět patisonů, ale
potřebuju z něčeho zaplatit elektři-
nu a plyn. Takže se den co den hr-
bím u toho počítače.

LUCIE DERCSÉNYI

R adim Vizváry, tvůrce a in-
terpret oceňovaný doma
i v zahraničí, se stal umě-

leckým šéfem Laterny magiky
v lednu loňského roku. Během do-
savadního působení představil au-
torská díla Zázrak (s)tvoření, Ro-
bot Radius, v repertoárové nabíd-
ce přibyl Poe Lenky Vágnerové
a BabyLaterna Hany Strejčkové,
která je rovněž autorkou dramatur-
gického konceptu právě pre-
miérované inscenace Krajina těla.

Sled výjevů výtvarně usaze-
ných v černobílé kombinaci v ní
doprovází hudební elektronická
koláž Roberta Jíši. Filmové zábě-
ry pak dávají vyniknout detailům
lidského těla snímaného z růz-
ných úhlů. Kromě toho se na deví-
ti panelech, které visí nad hrací
plochou, objevují i zvětšené kap-
ky a záběry těl vyvolávají dojem
zimní scenerie i rostlin.

Artistická dovednost nechybí
Vizváry v programu uvádí, že hle-
dal nejen jedince, kteří jsou zralí
a aktivní taneční kariéru mají za
sebou, ale oslovil i performery,
již udivují neuvěřitelnou fyzic-
kou plasticitou a ohebností. Hlav-
ní pozornost získávají hlavně vý-
borné akrobatické výkony, kon-
krétně Alžběta Tichá na závěs-
ném laně, Anaëlle Molinario jako
hadí žena, Martina Illichová
a Lukáš Macháček létající vyso-
ko nad zemí a muži s vypracova-
nými těly, kteří metají na světlé ží-
něnce salta. Příslib pozemní
a vzdušné artistické dovednosti je
tedy profesionálně naplněn.

Podstatně hůře se autor inscena-
ce vypořádal s avizovaným klasic-
kým a současným tancem. Není
možné si nevšimnout faktu, že

dvojice, která má být paralelou
k proměnám tělesné schránky
v průběhu času, si musí vystačit
pouze s popocházením, chůzí na
místě a gestikulací coby odkazy
na pantomimu. Klasický tanec tu
pak zastupuje několik málo arabe-
sek a piruet prováděných tanečni-
cí (Zuzanou Hrzalovou) ve špičko-
vých střevících. Zde choreografie
uvázla na samém dně, když nic ná-
paditějšího se už nepodařilo vy-
myslet. Vizváry, dle mého soudu,
zcela obešel současný tanec, který
v podstatě obnáší více než prezen-
tované veletoče obdivuhodně elas-
tického tanečníka, který předváděl
především své dispozice a schop-
nost strkat nohy až za uši.

Postávání pod monitory
Výraznější originalitu a invenci
by snesla i režie spočívající
v modu „přijdu, odejdu“, bez hma-
tatelnějších obsahových souvislos-

tí. Jevištní dění nevyjasní ani pro-
gram. Vztah jevištní akce a použi-
tých technologií v přibližně hodi-
nové stopáži postupně více a více
eroduje. Film je sice sám o sobě za-
jímavě snímanou realitou, avšak
choreografie se v mnohých mo-
mentech stává zbytečným přívěs-
kem a marným úsilím po metafo-
rickém i faktickém propojení s pro-
jekcí. Intelektuálně přebujelý ná-
mět s filmem téměř nekomuniku-
je, a pokud, tak banálně – napří-
klad při zobrazení vlajících vlasů
připomínajících zvlněné traviny.

Aktéři pod monitory sošně po-
stávají a „vrcholem“ technologic-
kých výdobytků a interakce sní-
mané a vnímané reality je situace,
kdy akrobat má na zádech obra-
zovku a taneční pár za ní proplétá
své paže, které vidíme zvětšova-
né v přímém přenosu. Ve finále
přinese jeden z mužů na zdvižené
paži děvčátko, které poté snímá
mobilem osazenstvo na jevišti
i diváky, čímž se dílo uzavírá.

Inscenace měla ukázat paralely
koloběhu lidského života a příro-
dy. Autorský tým ovšem vstoupil
na příliš tenký led, kdy se ukáza-
lo, že pustit se do tanečních obo-
rů, které nemá příliš probádané,
znamená přinejmenším odhalení
slabin. Bohužel značných a těžce
akceptovatelných, zvláště když
vezmeme v potaz, jak niterně
a božsky se paměti, potažmo kraji-
ny lidských těl dotkl namátkou
v Sarabande, Falling Angels
nebo Birth-Day Jiří Kylián. Ne-
jen v těchto souvislostech je ak-
tuální premiéra krokem vedle.

Krajina těla
Námět, choreografie a režie:
Radim Vizváry
Nová scéna ND, soubor Laterny
magiky, premiéra 10. 11.
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Vše musí být dokonalé. Ralph Fiennes jako slavný šéfkuchař. FOTO FALCON

Hadí žena v podání Anaëlle Molinario
FOTO VOJTĚCH BRTNICKÝ

Každý má příběh, který stojí za to vyprávět, je přesvědčená Viktorie Hanišová FOTO VOJTĚCH VLK

Msta frustrovaného šéfkuchaře
Satirický thriller Menu nahlíží pod pokličku snobismu a pokrytectví

Sebelítost už mě přestala bavit

Quo vadis, Laterno magiko?


