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M oje fantazie uvázla
v síti klišé, k mé han-
bě. A sice v představě,

že když se křtí knížka romského
autora, bude to pořádná jízda.
Zvlášť když má pozvanou rom-
skou kapelu etc. A že tak trochu
budou z Knihovny Václava Hav-
la lítat třísky.
A bylo to jinak. Bylo to inte-

grované po gádžovsku. To je
konstatování, ne hodnocení. Inte-
grace je totiž zásadní slovo kníž-
ky Patrika Bangy Skutečná cesta
ven. Integrace novináře, moderá-
tora, reportéra ČT a podnikatele
v IT. A to na tisíc způsobů. Te-
prve čtyřicetiletý Banga má za
sebou takovou nálož, jakou mno-
ho z nás neprožije za celý život.
Nálož spojenou s dětstvím na
Žižkově v 90. letech, kdy byl kaž-
dý Rom automaticky černá
huba, zloděj a čekatel na podpo-
ru. V té době se skini rojili a mlá-
tili každého, kdo nebyl „bílej
Čech“, a to za vydatné pomoci
nebo lhostejnosti policie. A ci-
kán byl vždycky na vině, i když
šel jenom kolem. Kde všude byd-
lel a spíš nebydlel, třeba v chatič-
kové kolonii v Černošicích
v zimě bez vody. Čím vším si vy-
dělával, protože důsledně a po-
řád pracoval, aby měl peníze,
i když jen na mizerné živobytí.
Jak se nikdy nedotkl drog, při-
čemž dělal streetworkera a na
známých pražských „drugpoin-
tech“ vyměňoval „smažkám
buchny“. Jak se v 17 letech
v květnu 1999 dostal do Podgori-
ci v Černé Hoře a v uprchlickém
táboře Kunik monitoroval pro ne-
ziskovku děsivé podmínky tisíce
romských uprchlíků z Kosova.
A jak o pár let později těžce one-
mocněl a hledal, co by se dalo dě-
lat z postele. Psát!
Obdivuhodná cesta ven až k té-

hle knížce. Třicet devět kapitol
výborně napsaných, neufňuka-
ných, často vtipných a bez sebe-
vědomých vytahování; slovo in-
tegrace konečně ztratilo smysl.

Původem srbská, v USA
působící bluesová zpěvačka
a kytaristka Ana Popović
vzpomíná na dvě dekády
mezinárodní kariéry
a prozrazuje plány na nové
album. Do Česka se vrátí
koncertovat 17. listopadu
jako jedna z hvězd
šumperského festivalu Blues
Alive, den předtím odehraje
samostatný koncert
v pražském Paláci Akropolis.

TOMÁŠ S. POLÍVKA

LNVaše zatím poslední, předloň-
ské koncertní album Live For
Live je oslavou dvaceti let na scé-
ně. Co vás napadne jako první,
když na tu dobu vzpomínáte?
Těžké začátky, velké naděje,

usilování o to, abych tvořila dob-
rou hudbu. A také žonglování
mezi rodinou a životem na cestě.
Všechny oběti, které jsme museli
podstoupit, můj manžel a já, když
jsme se stěhovali kvůli muzice.
Ale také skvělé publikum na růz-
ných kontinentech. Ty dvě dekády
utekly strašně rychle. Stále potká-
vám fanoušky, kteří byli na mých
koncertech, když jsem začínala.
Nosí mi fotografie a já nemohu
uvěřit, že jsou patnáct, dvacet let
staré. Stále cítím neuvěřitelné po-
žehnání, že mohu dělat to, co milu-
ji. Nikdy jsem se neohlížela po
jiné práci. Ani v době lockdownu.

LN Co představovalo největší
změnu ve vašem životě? Od-
chod do USA?
Spíš už odchod z domova do Ho-

landska, který přestěhování do
USA předcházel. Tehdy jsem vlo-
žila vše, co jsem měla, do muziky.

Byla jsem z toho rozhodnutí vydě-
šená, ale odhodlaná udělat vše pro
to, abymoje muzikantská dráha ně-
jakým způsobem fungovala.

LN Během našeho předchozího
rozhovoru jste byla nadšená z li-
berální atmosféry Kalifornie,
kde jste zakotvila. Ale vyslovila
jste i obavy z politických a exis-
tenčních nejistot. Jaké pocity
máte dnes?
Absolutně miluji život v Kalifor-

nii, která se pro moji rodinu stala
domovem. Kalifornie představuje
všechno, v co jsme doufali. Je nád-
herná se všemi národními parky,
počasí je tu skvělé po celý rok a ko-
munita svojí povahou hodně blíz-
ká té evropské. Akorát je tu bohu-

žel hodně draho, což má logický
důvod. Chce tu žít snad každý. Her-
ci, hudebníci, umělci. Moje obavy
z dění ve světě a v politice ale po-
chopitelně trvají. Zvykli jsme si po-
važovat svobodu za samozřejmost.
Svobodu žít v demokracii, mít žen-
ská práva, být akceptován bez ohle-
du na svůj původ. Jenže ona to žád-
ná samozřejmost není.

LN Splnil se vám sen zahrát si
s Buddym Guyem, Sonnym
Landrethem či Robbenem For-
dem, vaši desku produkoval
Keb' Mo'. Co nová setkání?
Na bluesové scéně vždy potká-

váte nové lidi a zároveň máte šan-
ci obnovovat stará přátelství. Úžas-
nou čerstvou zkušeností pro mě

bylo jamování s Joem Bonamas-
sou v rámci akce Keeping The
Blues Alive At Sea během muzi-
kantské plavby po Středozemním
moři. Ale to byla jen jedna ze skvě-
lých věcí, které tahle práce nabízí.

LN Během lockdownu jste při-
pravila spoustu nových písní.
Jaké bude nové album?
Půjde o můj vedlejší projekt,

který jsem nazvala Succulent
Sounds. Přirovnávám ho ke gum-
bu (tradiční pokrm z Louisiany,
hustá polévka či v přeneseném
smyslu „guláš“ různorodých suro-
vin a kuchařských tradic Francie,
Španělska i Afriky – pozn. aut.)
z několika hudebních žánrů, funku,
soulu, blues, gospelu a rock’n’rol-

lu, servírovanému novým a vzru-
šujícím způsobem.

LN Jak jste kromě přípravy re-
pertoáru trávila covidová léta?
Byly to pro všechny samozřej-

mě těžké časy, ale také výzva na-
jít na situaci to dobré. Postavili
jsme nový dům, osobně jsem se
postarala o návrh interiéru. To je
moje druhá vášeň, hned po muzi-
ce. Konečně jsem také měla čas
na rodinu, se kterou jsme pořádali
nekonečné jízdy za krásami Kali-
fornie, Utahu nebo Arizony.
A v Albuquerque jsme si našli
nové štěňátko jménem Enzo!

LN Proslula jste jako skutečná
muzikantská nomádka, před
pandemií jste odehrála kolem
130 koncertů ročně, včetně ná-
vštěv vzdálených destinací jako
Indie či Indonésie. Po covidu
plánujete návrat k podobné in-
tenzitě vystupování?
Mám velké plány hrát v dalších

nových teritoriích. Miluji napří-
klad koncertování v Africe. Ale
ráda se vracím i na místa, kde
jsem vystupovala v minulosti. Le-
tos bych měla odehrát rovnou
150 koncertů, ale příští rok už chci
trochu zvolnit. Mít víc času na psa-
ní písní a také na užívání si každo-
denního, obyčejného života.

LN Proslýchá se, že vás společ-
nost Fender poctí signovaným
modelem kytary. Je to pravda?
Ano, pracujeme na mojí vlastní

verzi elektrické kytary Stratocas-
ter ke dvaceti letům kariéry. Bude
úžasná!

LN Co budete hrát na koncer-
tech v Česku? Novinky?
Pravděpodobně skladby z po-

sledních desek Like It On Top, Tri-
logy a Can You Sand The Heat.
Ale na nějaké nové kousky určitě
také dojde.

Dobře míněnému pokusu
scenáristy Jakuba
Medveckého a režiséra
Michala Blaška rozkrýt
nuance zdejší xenofobie
podráží nohy
nepřesvědčivost zápletky
a přílišný tlak na pilu.

MARCEL KABÁT

V rozdělené společnosti je
obětí každý, tvrdí (asi prá-
vem) tvůrci snímku

Oběť. Jejich film se odehrává
v Česku, nicméně bude usilovat
o Oscara za Slovensko; už se stihl
také představit na festivalech
v Benátkách a v Torontu.
Hrdinkou filmu je ukrajinská

svobodná matka Irina (Vita Sma-
čeljuk), která usiluje o české ob-
čanství. V menším českém městě
se živí uklízením na ubytovně,
ráda by si však zařídila kadeřnic-
ký salon. Zastihujeme ji na hrani-
cích při spěšném návratu z Ukraji-
ny, kam musela jet kvůli dokla-
dům. Důvodem spěchu je těžké
zranění jejího čtrnáctiletého syna
Igora, kterého nechala v Česku.
Syn poskytne nezřetelnou výpo-
věď o útočnících, kteří ho napadli
na schodišti paneláku. Rozhořče-
ná Irina usiluje o spravedlnost,
celý případ se dostane i do médií.
Policie záhy zatkne mladíka ze
sousední romské rodiny, s níž
měla Irina v minulosti konflikty.
Do věci se vloží i starostka

(Gabriela Míčová), která okázale
vyjadřuje Irině podporu a s pomo-
cí spřízněného developera jí zajiš-
ťuje nové bydlení. Hlavně se ale
Irinin případ stane vítanou zámin-
kou pro extremisty, kteří se ve
městě chystají uspořádat mohutný

pochod „proti násilí“, ve skuteč-
nosti ale namířený proti Romům.
To Irina zprvu netuší, proto s pořa-
dateli spolupracuje.
Stupňující se oboustranná nená-

vist ovšem přiměje Irinina syna
k soukromému přiznání, že jej žád-
ní Romové (a už vůbec ne jejich
soused) nenapadli.

Hrdinka i tvůrci v pasti
Co se stalo doopravdy, zde nemu-
síme prozrazovat, ale vysvětlení
je to tak rozpačité, že dost dlouho
trvá, než člověk uvěří, že to má
být skutečně pravda, ne jen něja-
ký úkrok ve spleti mlžení. Tím je
bohužel do značné míry konec
s přesvědčivostí celého filmu. Ne-
přispívá k ní ovšem třeba ani to,
že „autentickým“ výjevům z vy-

loučené lokality k přirozenosti
leccos chybí.
Po zjištění, jak se věci mají, se

Irina ocitá v pasti: pravdu říci ne-
chce (domnívá se, že by mělo ne-
dozírné následky, kdyby její nezle-
tilý syn změnil výpověď učiněnou
v šoku v nemocnici), avšak ne-
chce přispívat ani k šíření nenávis-
ti. Nepomůže však nakonec ani to,
když Igor policii řekne, že konkrét-
ně sousedčin syn určitě pachate-
lem nebyl: policie nechce „vyřeše-
ný“ případ komplikovat a romské-
ho mladíka nepouští z vazby. Ex-
tremisté chystají své shromáždění
„slušných občanů“ a Irina na něm
má promluvit. Co asi řekne?

Oběť přináší především stereo-
typní obrázek zhoubných stereoty-
pů, přitom ale občas má nakroče-

no i k cennější výpovědi: napří-
klad v postavě majitelky ubytovny
(Alena Mihulová), Irininy zaměst-
navatelky a téměř kamarádky, se
plasticky prolíná solidarita s necit-
livostí. Ocenit lze záměr zobrazit
středoevropskou odstupňovanou
xenofobii – ukrajinská přistěhoval-
kyně má pro extremisty cenu jako
nástroj ve štvanici proti nenávidě-
ným Romům. Aktuální je rovněž
poukaz na to, jak mohou reálně po-
ciťované problémy vehnat lidi do
náruče extremistů.
Jenomže snaha toto vše před-

vést je příliš úporná a vrší účelově
vykonstruované figury i děje. Zob-
razený ohlas kauzy je nepřípadně
zveličený (pikantní je, že Česká te-
levize koprodukuje snímek,
v němž je její redaktorka ukázána

jako „užitečná idiotka“, jež beze-
lstně svolává lidi na zjevně extre-
mistickou akci). Hlavní extremista
(Viktor Zavadil) má být předveden
nejednoznačně, jako svůdný rétor,
ale je z toho předvídatelná karika-
tura; stejné je to se starostkou i se
zpupným vyšetřovatelem (Igor
Chmela). Sama Irina je vymalová-
na jako od počátku do konce ne-
šťastná postava, pro niž má i získa-
né české občanství nakonec záko-
nitě trpkou příchuť. Možná kdyby
ve filmu bylo méně ostentativní
uzoufanosti a více invence, bylo
by jeho sdělení silnější.

Oběť
SR, ČR, Německo 2022
Režie: Michal Blaško
Premiéra 10. 10.
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Postavit se zlu. Irina (Vita Smačeljuk) má promluvit na shromáždění svolaném úlisným extremistou (Viktor Zavadil). FOTO BONTONFILM

PRAHA Ve věku 74 let zemřel
v úterý filozof, estetik, teoretik
umění a pedagog Petr Rezek. Pat-
řil k žákům filozofa Jana Patoč-
ky, měl blízko k historikovi umě-
ní a kurátorovi Jindřichu Chalu-
peckému. Narodil se 9. ledna
1948, vystudoval psychologii, fi-
lozofii a estetiku na Filozofické
fakultě UK a následně několik
let působil jako klinický psycho-
log. Za normalizace mohl vyko-
návat jen nekvalifikovaná za-
městnání, vedl bytové semináře
a vydával v samizdatu. V 70. le-
tech se věnoval hlavně otázkám
fenomenologické psychologie
a fenomenologie umění, v 80. le-
tech se zčásti i s ohledem namož-
nosti tajné spolupráce se zahra-
ničními kolegy začal intenzivně-
ji věnovat antické filozofii. V sa-
mizdatu publikoval i kritické
úvahy o myšlení některých čes-
kých intelektuálů včetně pozděj-
šího prezidenta Václava Havla.
Po změně režimu založil vlast-

ní nakladatelství, působil na Filo-
zofické fakultě UK, na AVU
a na Fakultě umění a architektu-
ry Technické univerzity v Liber-
ci. V roce 2010 získal Cenu
Toma Stopparda za knihu Archi-
tektonika a protoarchitektura.
V roce 2015 získal Cenu F. X.
Šaldy za vynikající výkon v ob-
lasti umělecké kritiky za knihu
Proklouznutí neboli smrt. čtk

Sto padesát koncertů má letos v plánu kytaristka Ana Popovič, pak prý ale zvolní REPRO LN
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Integrace
podle Bangy

Být svobodná není samozřejmost

Zemřel teoretik
umění a filozof
Petr Rezek

Co obnáší české občanství


