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DIVADLO  Jak uchopit klasickou 
shakespearovskou satiru v 21. sto-
letí? Možná jako muzikální revui, 
možná jako mix střípků současné-
ho světa. Přesně tak se jeví nové 
zpracování klasického díla o po-
mluvách, intrikách i milostných 
vzplanutích Mnoho povyku pro nic 
v nastudování Daniely Špinar, 
která se tímto představením se 
Stavovským divadlem po sedmi 
letech loučí. Výrazná růžová mi-
nimalistická scéna (à la Barbie), 
dvanáct čísel rozložených na scéně 
(asociace na anonymní seznamku), 
dvanáct herců, barevný karneval 
masek s postavami z komiksů, od-
kaz na Star Wars, hlasy herců pro-
měněné héliem z balónků (strážní 
andělé v roli policistů), komické 
klauniády (Benedik) a práce s umě-
lým kouřem – to vše působí kom-
paktně, výtvarně a nenásilně.

Dobové kostýmy jsou převážně 
nahrazeny současnými „sicilský-
mi“ střihy a černými koženými 
bundami (společnost Dona Pedra), 
meče a dýky vystřídala pistole 
(na scéně se i střílí). Lze však mít 
jednu výhradu: zdá se, že od doby, 
kdy na této scéně režíroval před-
stavení Věc Makropulos Robert 
 Wilson, jeho výtvarný duch diva-
dlo neopustil a často inspiroval 
další inscenace (v této například 
postavu Beatricie).

Interpretace klade důraz na hu-
mor a ironické dialogy, velký pro-
stor dostává lechtivá rovina tex-

tu, díky níž to mezi postavami 
náležitě jiskří. Na scéně vyniká 
zejména dvojice singlů Benedik 
(Robert Mikluš) a Beatricie (Lucie 
Polišenská). Přestože nefi gurují 
v hlavní dialogové linii, strháva-
jí na své postavy pozornost divá-
ků. To ale samozřejmě nezname-
ná, že by Don Pedro (Saša Rašilov) 
nebo Leonato (David Matásek) byli 
 přehlédnutelní.

Mnohovrstevnatost Shakespea-
rova textu a množství postav v něm 
přinášejí řadu prolínajících se dějů. 

Hra je spíše delší, nudit se však roz-
hodně nebudete: jsou místa, kdy 
nechcete, aby skončila, a nebránili 
byste se sledovat ji jako dnes tak ob-
líbené „nekonečné“ seriály. 

Interpretace textu vychází 
z překladu nedávno zesnulého Ji-
řího Joska, který si v něm pohrává 
s tím, že Angličané milují erotické 
dvojsmysly: muži mají mezi noha-
ma „všechno“, ženy „nic“. Z toho 
také plyne název díla. Hudební 
spolupráce na představení se ujal 
Matěj Kroupa, jenž se podílel mimo 

jiné na soundtracku k fi lmu Na-
barvené ptáče. Hlavní úloha hudby 
spočívá v „muzikálových“ předě-
lech, pro něž jsou použity skladby 
Richarda Adlera a Jerryho Rosse, 
Billie Holidayové a dalších. Vše 
ve fascinujícím provedení výrazné-
ho vokálního talentu Lucie Brych-
tové (Francisca), jejíž pěvecký roz-
sah dává vzpomenout na operní 
árii ze sci-fi  snímku Pátý element. 

 MICHAL KOŘÁN

jde na pivo s přízemním Polákem 
Pavlem, s nímž se nově seznámí, 
a dny nechává líně plynout. Tedy 
dokud mu nezkříží cestu drama-
tické okolnosti, 
jež ho vrhnou 
doprostřed dění, 
kterého by se 
před odjezdem 
na ostrov roz-
hodně nenadál. 
Přes pozvolnou 
a poněkud jed-
notvárnou prv-

LITERATURA Hrdina druhého 
románu Jiřího Maršálka (* 1991) 
Lenost žije tak trochu ve vzdu-
choprázdnu. Je sice mladý, ale už 
vdovec, chodit do práce nechce, 
na to je moc líný, a přestože peněz 
na jeho bankovním kontě povážli-
vě ubylo, hned na začátku vyprá-
vění odjede na ostrov, kam před 
lety vyrazil s manželkou Míšou 
na svatební cestu.

Tam se nejprve neděje nic moc 
zajímavého. Protagonista na-
vštěvuje staré známé, občas za-

ní polovinu knihy, kdy si nejeden 
čtenář bude klást otázku, o co au-
torovi vlastně jde, se ve druhé půl-
ce dostáváme k pozoruhodnému 
vyprávění. 

Už ve své prvotině Večerní sláva 
Wiederhausera (2019) Jiří Maršálek 
naznačil, že je autorem sečtělým 
a že zkušenosti s díly jiných spi-
sovatelů rád využije. Lenost tento 
dojem potvrzuje. Lze ji srovnávat 
s díly jako Cizinec Alberta Camuse 
či s úspěšným, do češtiny dosud 
nepřeloženým románem britsko-

-kanadské spisovatelky Rachel 
Cuskové Outline. Jiří Maršálek 
vcelku umně vytváří pomalou, re-
fl exívní atmosféru vypravování, 
která může evokovat jemné šumě-
ní vln na břehu středomořského 
ostrova. A i když je prozaik někdy 
trochu doslovný, četba jeho dru-
hé prózy je v rozbouřených vlnách 
emocemi napěchovaných příběhů, 
jež české próze dominují, příjem-
ným zklidněním. KRYŠTOF EDER

†††††

I lenost má v literatuře své místo, dokazuje JIŘÍ MARŠÁLEK

Mladý vdo vec a líný ostrov

Zábavná klasika MNOHO POVYKU PRO NIC vyhrává moderním pojetím

Když nechcete, aby představení skončilo

†††††

Režisérka Daniela Špinar 
se se Stavovským loučí 
inscenací, která působí 
kompaktně, výtvarně 
a nenásilně. Na snímku 
Robert Mikluš (Benedik) 
a Lucie Polišenská 
(Beatricie).

F
O

T
O

 M
A

R
T

IN
 Š

P
E

L
D

A

REF2221054-55 LABYRINT recenze.indd   55REF2221054-55 LABYRINT recenze.indd   55 23.05.22   18:4523.05.22   18:45


