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V TIP T ÝDNE

Lidstvo dosáhlo dalšího rekordu: ano, je 
nás osm miliard. Je to dobře, nebo špatně? 
Těžko říct. Libanonsko-švýcarský kreslíř 
PAT CHAPPATTE se k této situaci vyjádřil 
v této kresbě. „To je vaše první?“ – „Ne, 
osmimiliardté,“ přičemž výraz novopečeného 
tatínka je dosti nešťastný. Myslím, že mám 
ohledně dané věci podobný pocit jako ti rodiče 
na obrázku… (MD)
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NA TANEC S DĚTMI
DIVADLO  I s dětmi můžete vyrazit za současným tancem. Do svého rodičovského hledáčku si dejte Divadlo 
Ponec, které na program zařazuje taneční představení určená dětskému publiku různých věkových kategorií. Pro 
děti od sedmi do patnácti let je Momo z choreografické dílny Mirky Eliášové, kus věnovaný tématu času a jeho 
prožívání. Nejde sice o novinku, ale stále stojí za vidění, třeba 27. nebo 28. listopadu. Další rodinné představení, 
kam můžete vzít své potomky už od osmi let, je Zero etc. od všestranné umělkyně Cécile Da Costa. Na jevišti 
je i se svou dcerkou Thelmou. „Mami, až vyrostu, budou v oceánech pořád ryby?“ Dostáváte od svých dětí 
takové otázky? Cécile Da Costa s Thelmou a s performerem Lukášem Karáskem se jimi budou po svém zabývat 
3. prosince. (JB)

TEMNÁ RADOST 
POUČENÉ AKTIVISTKY
HUDBA  Americká zpěvačka, 
básnířka a performerka MOOR 
MOTHER, vlastním jménem 
Camae Ayewa, je výrazná 
osobnost. Začínala v punkové 
kapele, věnovala se skládání 
básní i aktivismu – ale ze všeho 
nejlepší je její hudební činnost. 
Rozmanitá, poučená jazzem 
i rapem, temná, a přece radostná. 
Poznat naživo tenhle živel 
můžeme v Česku už 1. prosince, 
kdy Moor Mother vystoupí 
v MeetFactory. (JK)

VÝTVARNICE ZA PULTEM 
LITERATURA  Příběh výtvarnice Petry, která se do-
stala za pokladnu v supermarketu, sleduje románový 
debut básnířky, slamerky, urbanistky a architektky 
ANNY BEATY HÁBLOVÉ (* 1983) Směna (vyd. Host). 
V suverénním vyprávění se prolíná každodenní 
plahočení po obchodě s plným močovým měchýřem, 
reflexe umělecké scény, téměř detektivní pátrání 
po Petřině obrazu i minulost, z níž se vynořuje jak 
bývalý přítel Adam, tak jeden velký strašák. Přes 
trochu povlovnější rozjezd a místy nezřetelnou psy-
chologizaci se nakonec z celkem nenápadné prózy 
vyloupne jeden z nejpřesvědčivějších prozaických 
debutů letošního roku. (KE)

Smrt tančí 
na Malšičce
Když se v Praze přesytím uměním 
a mám pocit „dusivé kultury“, jak 
svou knihu nazval francouzský malíř 
a sochař Jean Dubuffet, utíkám. 
 Někam, kde jsem ještě nebyla. 
Tentokrát na jih, do Volyně. Devět let 
tu fungovala Galerie Na shledanou, 
kurátorovaná Janem Freibergem. 
Na hřbitově Malšička na kopci nad 
městem se v obřadní síni z 80. let, 
vybudované jako konkurence vedle 
stojícího kostela Proměnění Páně, 
věnoval výtvarnému umění ve vztahu 
ke smrti.

Galerie umístěná na hřbitově, kde 
na neznámém místě leží i ostatky 
loutkáře Václava Kopeckého, 
zemřelého v místním chudobinci, 
je však stále umění otevřená. Jen 
výtvarnice a výtvarníky vystřídali 
divadelníci a divadelnice. Do Volyně 
jsem jela ke konci října, na Tanec 
smrti. Na hřbitově a před galerií 
ho na pozvání Volyňské kultury, 
příspěvkové organizace, která se stará 
o zdejší kulturní život, uvedl soubor 
Geisslers Hofcomoedianten.

Site-specific zpěv, recitace, tanec 
i zastavení, při nichž si může diváctvo 
zkusit nanečisto vyslovit poslední 
přání nebo třeba zaklepat bačkorami, 
čerpají inspiraci ze stejnojmenné 
série fresek na chodbě hospitalu 
v barokním Kuksu. I v okolí Volyně 
je baroko domácí. Skupinka lidí si 
přišla společně zažít předdušičkovou 
atmosféru, kterou až dojemně 
dotvářely desítky hřbitovních světel 
a bezmračná hvězdná obloha.

Navíc i celé odpoledne ve Volyni 
se dá strávit procházkou od hřbitova 
ke hřbitovu. Ten židovský, ze 17. 
století, je obehnaný vysokou zdí 
a otevírá se na vyžádání. Babička, 
která seděla před domem těsně pod 
ním, o něm ani nevěděla. Směrem 
přes řeku Volyňku, za vlakovou trať 
a nahoru dospějete ke kapli Anděla 
Strážce. Je odtud výhled na celé 
město v dolíku a na okolní kopce, 
za nimiž se dá tušit Šumava. Malšička 
je na protilehlém kopci, procházkou 
od Andělíčka zase napříč celým 
zachovalým historickým centrem.
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