
PRÁVO  PÁTEK 23. ZÁŘÍ 2022 STRANA 17KULTURA

 1.  Augustina Bazterrica
Znamenitá mrtvola

 2.  Kateřina Tučková
Bílá Voda

 3.  Jo Nesbø
Krysí ostrov
a jiné povídky

 4.  Julia Quinnová 
Bridgertonovi:
Poznáš to z polibků

 5.  Shari Lapena
Nepříliš šťastná rodina

 6.  Štěpán Javůrek
Sudetský dům

 7.  Robert Galbraith
Neklidná krev

 8.  Halina Pawlowská
Zájezd snů

 9.  Patrik Hartl
15 roků lásky

10.  Karin Lednická
Šikmý kostel

Žebříček nejprodávanějších knih 

podle SČKN. (ŠB)

v týdnu od 12. do 18. září
TOP 10 KNIHY

Jan Šída

Malíř Oskar Kokoschka 
(1886–1980) patří k  opěrným 
bodům moderního malířství. 
Vycházel především z  expre-
sionismu a  jeho životní osudy 
byly svázány na jistou dobu 
i  s  tehdejším Českosloven-
skem.

V  roce 1934 žil čtyři roky
na Ostravsku a komorní výsta-
va, kterou pořádá Adolf Loos 
Apartment and Gallery v praž-

ské výstavní síni Expo 58 Art 
(trvá do 2. října), je mimo jiné 
věnována právě tomuto tvůrčí-
mu období.

Ačkoli se výstava jmenuje 
Oskar Kokoschka a Ostravsko, 
ukazuje také jeho portrétní 
tvorbu, práce inspirované dí-
lem Jana Amose Komenského, 
religiózní a rovněž  volnou 
tvorbu. 

Oblast severomoravského 
kraje představuje především 
olej Moravská Ostrava II. z ro-
ku 1937. Podle zadání měl au-
tor namalovat pohled na měs-
to. Ovšem nejedná se o klasic-
kou vedutu ani o  obvykle 
pojatou disciplínu krajinářství. 
Jelikož šlo o  průmyslově se 

rozvíjející místo, dokázal Ko-
koschka do zelené krajiny za-
sadit i  znaky nastupujícího 
moderního věku, tedy železni-

ce nebo továrny a  vysoké ko-
míny, které se vzpínají k šedo-
modré obloze. Polonahá dáma 
sedící v  prvním plánu však 

ukazuje, že ženská krása fun-
guje v  jakémkoli prostředí
za každé doby. 

Portrétní (i  autoportrétní) 

tvorba ukazuje malíře jako mi-
stra pevné linie. Na oleji uka-
zujícím Karla Břetislava Pal-
kovského (z  roku 1936), poz-

dějšího umělcova tchána, to 
mezi vrstvami barev ještě není 
tolik patrné. Tam malíř kladl 
důraz především na expresivi-
tu výrazu.

Ovšem u autoportrétních li-
tografi í je udivující, s  jakou 
jistotou tvůrce vedl linie po 
papíře. Zvláště v případě, že si 
vystačil pouze s  jednoduchou 
černou čárou.   

Totéž je patrné i u tvorby in-
spirované Komenským, v cyk-
lu Comenius. U fi gur se dostá-
vá téměř až ke zkratkovité ka-
rikatuře. Třeba v případě díla 
Rembrandt před svým atelié-
rem (1976) je slavný barokní 
malíř pojat právě jen v názna-
ku a expresivní redukci (a stačí 
k  tomu žlutá, zelená, červená 
a černá barva).

Naplno autorovo mistrovství 
vytane na povrch u volné tvor-
by. Třeba v  litografi i Želvy 
(1978), na které pojal obě zví-
řata tak, že vyvolávají dojem 
dynamicky se pohybujících ži-
vočichů. Ještě víc je to mar-
kantní v  případě litografi e 
Vzpínající se kůň. Zvíře stojí 
na zadních nohou a  jeho pro-
hnuté tělo působí coby oslava 
pohybu jako takového. 

Výstava ukazuje Oskara Ko-
koschku jako všestranného 
malíře, který dokáže i  jedno-
duchými výtvarnými prostřed-
ky vyjádřit složitou kompozi-
ci. A to je devizou opravdové-
ho mistrovství.

V PRAŽSKÉ VÝSTAVNÍ SÍNI EXPO 58 ART PROBÍHÁ VÝSTAVA OBRAZŮ SLAVNÉHO MALÍŘE

Oskar Kokoschka a jeho vztah k Ostravsku

Olej na plátně Pohled na Moravskou Ostravu II. je nejvýraznějším artefaktem výstavy.
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U fi gur se dostává
téměř až
ke zkratkovité
karikatuře

Ilja Kučera ml.

Chcete-li se zaposlouchat
do zvukové podoby nového ro-
mánu Kateřiny Tučkové Bílá 
Voda, musíte si na to vyhradit 
osmadvacet hodin a šestačtyři-
cet minut. Hned zkraje je ale 
nutno dodat, že se jedná o čas, 
kterého s velkou pravděpodob-
ností nebudete litovat. 

Bílá Voda je silný román, 
čímž v tomto případě není mí-
něn jen počet stran. Je zjevným 
výsledkem dlouholeté pečlivé 
nejen spisovatelské práce. Stej-

ně jako v případě její knihy Vy-
hnání Gerty Schnirch autorka 
musela prostudovat nepřeberné 
množství historických mate-
riálů, zdrojů, knih i archivních 
spisů.

Inspirováno fakty
Na tomto pevném realistic-

kém základě vystavěla příběh 
namnoze inspirovaný skuteč-
nými osobami. Příběh působi-
vý, místy tajemný, místy lyric-
ký, někdy až šokující. 

Bývalá novinářka Lena na 
útěku před svou vlastní minu-

lostí a svědomím přichází v ro-
ce 2007 do kláštera v Bílé Vo-
dě, který byl od počátku pade-
sátých let internačním místem 
pro řádové sestry vyhnané ko-
munisty ze svých původních 
klášterů.

Postupně tu rozkrývá osudy 
nejen zdejších obyvatelek, ale 
v  širším slova smyslu příběh 
církve v  dobách reálného so-
cialismu. 

Jsou v  něm bezohledný 
a  krutý útisk a  bezpráví, ale 
i  machinace a  kolaborantství 
zejména kněží sdružených 

v prorežimní organizaci Pacem 
in terris. Zabývá se i  snahou 
o  emancipaci ženského posta-
vení v  tradičních katolických 
církevních strukturách. Díky 
jedné z  ústředních postav, se-
stře Evaristě, tajně vysvěcené 
na kněžku, se dostává i do pro-
středí moravské podzemní 
církve.

Vícehlasá četba
Audioknižní podoba Bílé Vo-

dy v  režii Jitky Škápíkové 
vznikla jako kvalitně a velkory-
se pojatá vícehlasá četba v po-

dání Dany Peškové, Johany Te-
sařové, Ladislava Cigánka, Li-
buše Švormové, Oldřicha 
Vlacha, Pavly Tomicové, Petra 
Pochopa, Terezy Vítů a  Vandy 
Hybnerové. Ilustrována je vkus-
ně volenými hudebními předě-
ly, které velmi dobře korespon-
dují s  atmosférou jednotlivých 
situací i  citovaných úředních 
materiálů či dialogů. 

Bílá Voda Kateřiny Tučkové 
je audiokniha hodně rozsáhlá. 
Nabízí nicméně mnoho důvo-
dů, proč se od ní posluchač ne-
odtrhne.

Bílá Voda Kateřiny Tučkové audioknižně

Jaroslav Špulák

Ve věku 55 let podlehl ve 
středu infarktu americký hu-
debník, zpěvák a skladatel Bra-
dley Stratton. V  devadesátých 
letech působil na české hudební 
scéně a byl její výraznou osob-
ností. Proslul zejména jako šéf 
skupin Circus Praha a  Snake 
Eaters. V  české metropoli po-
býval šest let.

Stratton předtím vystudoval 

na univerzitě v  americkém 
Mainu fi lozofi i a  náboženství, 
ve školní kapele hrál na saxo-
fon, pracoval v  právnické fi r-
mě. Do porevoluční Prahy při-
cestoval se svými kamarády. 
Založil tam kapely Circus Pra-
ha, Snake Eaters anebo Auro-
bora. První dvě byly velmi po-
pulární jak u  fanoušků, tak 
u českých hudebníků.

„Do Prahy jsme přijeli na ja-
ře 1992 s kamarádem Mattem. 

Jeli jsme na výlet. Bydlel v ní už 
další náš kamarád, malíř. Přijeli 
jsme za ním a  zažili strašnou 
euforii, která v Praze v té krás-
né porevoluční době byla. Moc 
se nám tam líbilo a  rozhodli 
jsme se v ní nějaký čas zůstat. 
Líbilo se nám v  ní pořád víc, 
pobyt jsme si neustále prodlu-
žovali. Potom jsem o Vánocích 
volal domů s tím, že v Praze zů-
stanu a  vůbec netuším, kdy se 
vrátím. Nakonec jsem se vrátil 

až v  listopadu 1998,“ vzpomí-
nal v magazínu Proti šedi na 
svůj příjezd Stratton. 

Po svém odjezdu se do České 
republiky pravidelně vracel. 
Dojížděl za přáteli a  také za 
muzikou. Se svými kapelami 
se příležitostně objevoval na 
pódiích.

„Mnozí lidé, které jsem po-
tkal v Praze, se stali mými ži-
votními přáteli,“ dodal ještě 
před časem.

Zemřel Bradley Stratton. Ovlivnil českou scénu

Bradley Stratton

● ČESKÁ FILHARMO-
NIE zahájí svou 127. sezonu 
dvěma koncerty 28. a  29. září 
ve Dvořákově síni pražského 
Rudolfi na. (ČTK)


