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Kousek nebe
(Drii winter)
Režie Michael Koch, Švýcarsko 2022, 136 min.
Premiéra v ČR 8. 12. 2022

Německý režisér Andreas Dresen natočil v roce 2011 
drásavý snímek Konečná uprostřed cesty, v němž 
zachytil umírání obyčejného muže, kterému postupně 
degenerují mozkové funkce. Děsivé na jeho chorobě je 
především to, že nemoc má vliv na jeho chování, takže 
se mužova osobnost vytrácí mnohem dříve, než skoná 
jeho tělo. Film Kousek nebe je něco jako Konečná 
uprostřed švýcarských Alp. Také režisér Michael 
Koch vypráví příběh hrdiny, jehož osobnost se úplně 
rozpadne působením neznámé choroby. Tentokrát 
ale hraje zásadní roli prostředí. Na rozdíl od Dresena, 
jehož pohled je intimní a napojený na postavy, se 
totiž Koch snaží vnímat lidskou tragédii perspektivou 
majestátní, lhostejné přírody. Snímek začíná dlouhým 
záběrem na horský svah, jemuž dominuje masivní 
balvan. Švýcarský režisér k tomu poznamenává, že 
úvodní výjev má být portrétem kamene a že teprve 
po něm následují portréty lidských bytostí. Podobné 
přírodní výjevy se pak objevují i ve zbytku stopáže, 
stejně jako dějem prostupují scény s chórem pěvců 
přednášejících místní lidové balady. Vyprávění je 
díky tomu mnohem odtažitější a lakoničtější, zcela 
v souladu s naturalistickou optikou, kterou film 
přiznává v několika scénách, kdy si postavy povídají 
o spirituálních a náboženských tématech. Kousek 
nebe se zároveň vyhýbá kýčovité malebnosti, do níž 
by mohl film z Alp snadno sklouznout. „Akademický“ 
poměr stran obrazu naopak zdůrazňuje vertikální 
rozměr a dominanci krajiny nad hrdiny.
Antonín Tesař

Pražská Pallas a Moravská Hellas
Dům fotografie, GHMP, Praha, 
25. 10. 2022 – 29. 1. 2023

Krátká návštěva francouzského sochaře Augusta 
Rodina, který v roce 1902 přijal pozvání české umělecké 
obce, zúčastnil se otevření výstavy svých prací a několik 
dní pak strávil v Praze a na Moravě, se vykládá jako 
jedna z klíčových událostí v rozvoji moderního 
umění v Čechách přelomu 19. a 20. století. Inspirace 
Rodinovou tvorbou je zřetelná v dílech předních 
českých sochařů počátku století, jako byli Ladislav 
Šaloun, Stanislav Sucharda nebo Bohumil Kafka, kteří 
se stali nejenom velkými jmény české secese, ale také 
autory významných národních památníků. Výstava 
Pražská Pallas a Moravská Hellas v Domě fotografie 
Galerie hlavního města Prahy nadšení z Rodinovy 
návštěvy nejenom pečlivě zkoumá, ale svým způsobem 
i reprodukuje – na zdech můžeme například zhlédnout 
několik map podrobně zaznamenávajících trasu 
a itinerář Rodinovy cesty. Uměleckých děl je na výstavě 
jen několik; instalaci dominují fotografické momentky 
Rudolfa Brunera -Dvořáka, který slavného sochaře 
během jeho turné z Prahy až do Hodonína nejspíše 
sledoval na každém kroku. Přihlášení se k Rodinovi 
je obecně chápáno jako vyústění kulturní inklinace 
k progresivní, moderní Francii, ve které tehdejší 
čeští a moravští umělci nalezli svůj vzor i východisko 
pro vyjádření nespokojenosti s poměry v Rakousku-

-Uhersku. Neuškodilo by proto – spíše než nadšeně 
dokumentovat Rodinovu návštěvu podobně jako 
před 120 lety – více prozkoumat a vysvětlit politicko-

-kulturní situaci, která k tehdejšímu nekritickému 
přijetí vedla.
David Bláha

Jurij Andruchovyč, Dušan D. Pařízek
Moskoviáda
Divadlo X10, Praha, psáno z premiéry 
18. 12. 2022

„Jeden den“ ukrajinského básníka Otty von F., který 
se během bloomovského putování po moskevských 
nálevnách a bufetech marně snaží v „zahnívajícím 
srdci napůl existujícího impéria“ uhájit vlastní ideály 
před alkoholem, zaujal režiséra Dušana D. Pařízka 
natolik, že z Andruchovyčovy novely Moskoviáda 
stvořil minimalistickou, ale náročnou inscenaci, jež 
skládá hold skvělé předloze. Ve hře zaznívají doslovně 
celé pasáže knihy, Pařízek dodržuje gradaci vyprávění 
a zpracováním ještě násobí dialogičnost originálu 
(v němž vypravěč hlavní postavu, z jejíž perspektivy 
celý příběh sledujeme, oslovuje v druhé osobě) tím, že 
hlavního hrdinu zdvojuje obsazením Stanislava Majera 
a Martina Pechláta do téže role. Od prvních minut je 
jasné, že pokud Pařízek hledal text, který by místnímu 
publiku odhaloval historické a kulturní zdroje ruské 
agrese na Ukrajině a zvládl to zároveň strhující 
i zábavnou formou, těžko mohl vybrat lépe. Deliričnost, 
rozbředlé velikášství a krutost střídající sebelítost 

– tedy to, jak Andruchovyč popisoval atmosféru 
končícího impéria na začátku devadesátých let – platí 
i dnes. Pařízkovi se navíc daří jednoduchými scénickými 
prvky (rozebrání pódia z latí, bohyně Kálí s pivními 
kelímky v rukou, využití stínohry meotaru atd.) držet 
vizuální přitažlivost inscenace. Každopádně doporučuji 
vyhradit si po návštěvě Domu uměleckého průmyslu, 
kde Divadlo X10 sídlí, odpoledne navíc. Inscenace vás 
bezpochyby naláká užít si výborný překlad Miroslava 
Tomka a Alexeje Sevruka i v knižní podobě. 
Marta Martinová

Panda Bear & Sonic Boom
Reset
LP, Domino Records 2022

Někdy si člověk připomene jméno hudebníka nebo 
hudebnice, které dříve sledoval, a napadne ho, jak se 
vlastně žije a tvoří umělcům, kteří byli před deseti či 
více lety označováni za „revoluční“ a kteří už dosáhli 
relativní umělecké „nesmrtelnosti“. Naposledy 
mě k této otázce podnítilo společné album Noaha 
Lennoxe a Petera Kembera, které posluchači znají pod 
jmény Panda Bear a Sonic Boom. Až se budou psát 
dějiny hudební neopsychedelie počátku tisíciletí, první 
jmenovaný v nich nesporně bude hrát klíčovou roli 

– desky, které nahrál se skupinou Animal Collective, 
jsou pro daný žánr klíčové a ceněná je i jeho sólová 
tvorba. Také o více než generaci starší Sonic Boom 
je spojený s řadou respektovaných projektů, zejména 
pak se spacerockovou kapelou Spacemen 3. Reset se 
ovšem nejvíce podobá dřívější tvorbě Pandy Beara. 
Vrstevnaté, a přitom chytlavé zvukové koláže se tak 
v jistém ohledu jeví jako „opakování opakování“. Už 
Animal Collective totiž za mnohé vděčili konceptu 

„wall of sound“ z šedesátých let 20. století. Nezbývá 
než spolu s Gillesem Deleuzem nahlédnout dynamiku 
opakování jako proces, při němž se skrze variace 
starého vytváří cosi nového, jakkoli to nelze oddělit 
od minulosti. Právě tak působí výsledek Lennoxovy 
a Kemberovy spolupráce: kolekce nápadně připomíná 
starší nahrávky, na intenzitě jí to však neubírá. Zdá -li 
se dnes koncepce „revolučního“ anachronická, nezbývá 
než se smířit s tím, že se minulé výboje budou 
variovat. Nebo resetovat. 
Benjamin Slavík

Maria Pourchet
Oheň
Přeložila Alexandra Pflimpflová
Odeon 2022, 248 s.

V úvodní kapitole Ohně, první do češtiny přeložené 
knihy francouzské spisovatelky Marie Pourchet, 
sledujeme setkání dvou naprosto odlišných lidí: 
humanitní vědkyně a vysokoškolská funkcionářka 
Laura sedí v restauraci s bankéřem Clémentem, 
kterého zve na sympozium o soudobých dějinách. 
Oboustranné pocity nepatřičnosti a zároveň sexuální 
přitažlivosti na následujících stránkách střídá 
popis milostného vzplanutí předem odsouzeného 
k nezdaru. Dvojici s rozdílným zázemím i zájmy spojují 
snad jen sklony k sebepoškozování a zoufalá snaha 
zaplnit prázdnotu svého života. Chaotická Laura 
přitom žije ve vztahu s pečujícím partnerem a stará 
se o dvě dcery a sociopatický Clément zase neví, co 
s penězi. V krátkých kapitolách, vyprávěných střídavě 
z pohledu obou protagonistů (přičemž Clémentovy 
pasáže jsou často adresovány umírajícímu psu 
Taťkovi, jeho jediné blízké bytosti), autorka vystihla 
proces neustálého urputného domýšlení povahy toho 
druhého, přičemž nekompatibilita hrdinů a jejich 
vzájemné míjení působí až mučivě. Titulní „oheň“ 
tak postupně stravuje zbytky soudnosti postav, které 
sebou nechávají smýkat po šikmé ploše příběhu. 
Ten by mohl mít strukturu antické tragédie, nebýt 
ovšem groteskního záhrobního finále. Jako jediná 
příčetná osoba se nakonec paradoxně ukazuje Lauřina 
problémová starší dcera Véra, iniciátorka školních 
protestů proti patriarchátu a akcí proti pojídání masa. 
Její děsivý řev do ticha středostavovské čtvrti, jímž se 
chce vymanit z pout svého prostředí, může znamenat 
jistou naději.
Karel Kouba

Klára Teršová
Bílý pramen
Argo 2022, 180 s.

Prozaický debut vystudované politoložky a ekonomky 
a současné kavárnice Kláry Teršové si na obálce 
vypomáhá dvěma podtituly: „Aš, místo s geniem loci, 
které zavál čas“ a „Syrový příběh německé dívky“. Obě 
specifika jsou nejspíše dílem nakladatelské redaktorky, 
to ovšem nic nemění na zřejmém spoléhání se na 
konjukturální sudetskou tematiku. A vskutku, v Bílém 
prameni najdeme typický románový syžet: německá 
protagonistka Hedvika pocházející z vesničky na 
Ašsku se v závěru dočká – jak jinak – nespravedlivého 
odsunu. A to přesto, že žila úplně normální život 
dospívající dívky a mladé ženy, nikomu neubližovala, 
hleděla si svých osobních a rodinných problémů. 
Provdala se ovšem za přesvědčeného nacistu… 
Kolikrát jen už mohl český čtenář prožívat podobný 
příběh o vpádu dějinných událostí do intimního života 
hrdiny a jeho rodiny? K tomuto stokrát omletému 
schématu Teršová nepřidává nic nového, a to ani 
stylově. Její próza je naopak psána velmi tradičním, až 
realistickým způsobem, včetně nostalgického, ale také 
faktografického úvodu. Jako zcela zbytné a nefunkční 
se jeví rámování lineárně podaného vyprávění časovou 
rovinou roku 1997, tedy dobou vzdálenou půlstoletí 
od konce vyprávěných událostí. Bohužel, žádný genius 
loci města Aše se nekoná, snad s výjimkou proslulé 
Bismarckovy rozhledny na vrchu Háj. A také příběh 
německé dívky má – až na náznak rodinných traumat 

– k avizované syrovosti daleko. Zůstává jen pocit 
promarněného času nad další řadovou prózou.
Erik Gilk

Patrik Banga
Skutečná cesta ven
Host 2022, 216 s.

Krátká próza Patrika Bangy Skutečná cesta ven 
rozšířila nabídku česky psané romské literatury. 
Po dvou povídkových sbírkách, které nedávno 
vyšly v nakladatelství Kher, přichází silná výpověď 
mladého Roma, v níž se vypravěč vyrovnává s okolní 
realitou a postupně proniká do složitých sociálních 
vazeb. Popisuje sice i běžné zážitky spojené 
s dospíváním, jenže zároveň musí čelit neustálým 
rasistickým projevům na všech společenských 
úrovních a přistupovat na takovou formu začlenění, 
jakou vyžadují úřady. Kniha má potenciál posunout 
tuzemskou diskusi o koexistenci Romů a Čechů díky 
reportážnímu stylu, který z ní činí důležitou sondu 
do snah o integraci Romů v devadesátých letech. 
Kromě toho jde o bolestivý políček české většinové 
společnosti za její nadřazené chování k menšinám. 
Vyprávění o cestě ven z každodenního ponižování 
a chudoby nepostrádá emoční zabarvení. Banga sice 
své zážitky popisuje bez zbytečných metafor, jasně 
patrná je však jeho stylizace do hrdiny z akčních filmů, 
který jako by stál sám proti celé České republice 
a předsudkům jejích obyvatel. Jistá míra patosu je ale 
namístě. Někdy vypravěč nešetří ani kritikou Romů 

– třeba když popisuje shánění peněz pro kosovské 
uprchlíky a s jistou mírou skepse konstatuje, že se 

„čeští Romové začali chovat stejně svinsky a nadřazeně“ 
jako gadžové. Nejdůležitější otázka, která v textu zazní, 
ovšem zůstává bez odpovědi: co a kdy zapříčinilo 
nenávist dvou etnik, žijících na stejném území už od 
počátku 15. století?
Olga Pavlova

Bohumil Konečný
Velká kniha komiksů
ASK ČR 2022, 155 s.

Zřejmě v návaznosti na oblíbenou řadu Velkých knih 
komiksů, kterou u nás zahájilo nakladatelství BB art, 
vyšla stejnojmenná publikace věnovaná komiksovému 
dílu Bohumila Konečného, zvaného Bimba. Název 
ale trochu klame, protože autorův největší komiks 
Zuzanka a její svět v souboru nenajdeme (nedávno 
jej znovu vydalo nakladatelství Albatros). Navíc jen 
asi čtyřicet z více než sto padesáti stran obsahuje 
materiál, který se dá označit za komiks, zbytek lze 
považovat spíš za bonusy. Z komiksů je tu příběh 
Tajomstvo prérie, který Konečný kreslil pro slovenská 
periodika v polovině šedesátých let spolu s parodií 
na western nazvanou Poklad. Adaptace povídky 
Otakara Batličky Ocelová hrobka a tematicky podobný 
Boj o vrak bohužel ukazují, že autorovi chyběla 
řemeslná rutina, která je pro daný žánr důležitá. 
Mezi tím, co jsem označil za bonusy, najdeme mimo 
jiné Konečného kresby pro sérii Amazona, podvodný 
projekt jeho blízkého přítele Petra Sadeckého, jenž ze 
zcizených kreseb vytvořil kultovní příběh o Octobrianě. 
Nejvíce místa dostal zrestaurovaný příběh nazvaný 
Pohádka, který Konečný kreslil pro svou dceru a určitě 
neměl v úmyslu ho vydat. Kniha je evidentně určena 
především sběratelům, čemuž odpovídá i velmi 
dobré grafické zpracování. Konečný na poli ilustrace 
dobrodružné literatury nezaostával za Zdeňkem 
Burianem, k výraznějšímu komiksovému projektu se 
však bohužel nedostal. Publikace tak vlastně docela 
dobře odráží smutek nad kariérou, která měla být větší.
Jiří G. Růžička
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