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zením Funkeho díla do kontextu
evropské avantgardní fotografie
a kultury. ■ Desetinásobn˘ drÏitel
Grammy, kytarista Carlos Santana, oznámil zaãátek prací na studiovém albu Corazón, které vyjde
zaãátkem roku 2014. Na desce
bude spolupracovat s nejvût‰ími
hvûzdami latinské hudby, jako
jsou Gloria Estefan (Kuba), Los
Fabulosos Cadillacs (Argentina),
Juanes (Kolumbie) nebo Nina
Pastori (·panûlsko). ■ V praÏském kinû Lucerna byl zahájen
9. roãník projektu Pfiíbûhy bezpráví – mûsíc filmu na ‰kolách. Projekt organizovan˘ vzdûlávacím
programem Jeden svût na ‰kolách spoleãnosti âlovûk v tísni
seznámí v listopadu Ïáky základních a stfiedních ‰kol prostfiednictvím projekcí filmÛ a následn˘ch
besed s moderními ãeskoslovensk˘mi dûjinami. V leto‰ní bonusové nabídce pro ‰koly je také loutkov˘ snímek Normalizaãní loutka.
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V roce 1983 se v kinech objevil
film Flashdance, jehoÏ reÏisér Adrian Lyne dokázal spojit atmosféru
tûÏké sociální situace v tehdej‰ím
Pittsburghu s limonádovû pohádkov˘m pfiíbûhem mladé sváfieãky
Alex. Ta se nakonec stane profesionální taneãnicí a navíc získá
srdce svého milovaného Nicka.
Témûfi po tfiiceti letech se muzikál
objevil na lond˘nsk˘ch divadelních
prknech, odkud se vydal na anglické turné. V souãasné dobû v pfiepracované verzi slaví triumfy na
pouti po USA, svûtová premiéra
na Broadwayi se ale zdrÏela, a tak
primát svûtové premiéry nové verze získalo Mûstské divadlo Brno.
Flashdance teì v „divadle na Lidické“ vyprodává snad jednu reprízu za druhou. Zhlédnout tuto inscenaci pomalu patfií k brnûnskému bontonu. ReÏiséru Stanislavu
Mo‰ovi se spolu s dal‰ími inscenátory podafiilo vytvofiit atraktivnû
opulentní inscenaci – jejím stfiedobodem je v‰ak tanec a velenápaditá choreografie (Chorvat Igor Barberiç a Aneta Majerová). Premiérová Svetlana Janotová jako Alexandra Owensová (alternuje Ivana
VaÀková) byla famózní. Relativnû
dlouhé pfiedstavení zvládala bez
sebemen‰ích stop únavy a se závidûníhodnou vitalitou, která dávala tu‰it, Ïe by stejnû korunovala
reprízu, která by teoreticky mohla
zaãít ihned po závûreãn˘ch ovacích vstoje.
Z brnûnského nastudování muzikálu Flashdance doslova stfiíká

Z brnûnského nastudování Flashdance doslova stfiíká energie

gejzír energie, kter˘ je sice nejmarkantnûj‰í v celkové choreograficko-taneãní sloÏce, ale „na‰lapaná“ hudba Robbieho Rotha stimuluje úãinkující k odvazu i v pûveck˘ch ãíslech. Ostatnû hity à la Maniac nebo Gloria snad ani nelze interpretovat jinak. Kromû Janotové
pfiipomeneme z dal‰ích premiérov˘ch protagonistÛ je‰tû alespoÀ
Du‰ana Vitázka (Nick Hurley), Hanu Holi‰ovou (Kiki), Ale‰e Slaninu
(Jimmy) ãi Markétu Sedláãkovou
(Wildeová). Dirigentem byl Dan Kalousek, kter˘ je spolu s Emou Mi-

ke‰kovou podepsán pod hudebním nastudováním.
Jemn˘ ‰rám na v‰ech superlativech pfiedev‰ím spoãívá na zbyteãnû rozvláãné délce pfiedstavení,
která se zejména pfiipomíná v souvislosti s libretem (Tom Hedley).
To totiÏ silnû zavání stylem ãervené knihovny. V kuloárech ‰lo pak
zaslechnout i v˘tky na adresu zvukové reÏie, která hladinu decibelÛ
„pfiepískla“. Ale takovou invektivu
lze na Hudební scénû zaznamenat
i pfii fiadû dal‰ích pfiedstavení.
■ Vladimír âech, hudební publicista

Láska, smrt a mlha

Foto archiv Moravské galerie v Brnû
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Premiéra vskutku svûtová

Foto Jef Kratochvil

■ Písniãkáfi Jaroslav Hutka vydává nové album dûtsk˘ch písniãek
s názvem Bíl˘ slon. Deska navazuje na ‰est let starou nahrávku
hrav˘ch písní Zvífiátka. Hudbu
k dvûma desítkám nov˘ch zvífiecích skladeb s texty Jaroslava
Hutky sloÏil Vladimír Veit. ■ Centrum souãasného umûní DOX
v Praze-Hole‰ovicích pfiedstavuje
do 9. 12. tvorbu Filipa Turka,
autora z generace „porevoluãních
umûlcÛ“, kter˘ se v˘stavou Pfiídûlov˘ systém vyjadfiuje ke spoleãensko-politick˘m otázkám, jako
je pocit nedostatku nebo moÏnost
v˘bûru. Autorovy objekty a instalace vytvofiené speciálnû pro v˘stavu v centru DOX se vyznaãují
humorem, ironií a provokací.
■ Na labelu Columbia Records
vyjde 25. listopadu audio i video
záznam z koncertu Barbry Streisandové z roku 2012 Back To
Brooklyn. V˘jimeãné na tomto
záznamu je, Ïe obsahuje devût Ïivû nikdy nenazpívan˘ch skladeb.
■ Francouzsk˘ reÏisér Mark Cousins v Praze osobnû uvedl do ãesk˘ch kin svÛj Pfiíbûh filmu: Odysea pojednávající o v˘voji filmu
bûhem více neÏ sta let. Dokumentární cyklus byl ve Velké Británii
oznaãen za filmovou událost roku.
■ V MístodrÏitelském paláci
v Brnû jsou aÏ do 19. ledna vystaveny fotografie Jaromíra Funkeho
(1896–1945). Podle kurátorÛ se
v˘stava li‰í od pfiedchozích zasa-

KniÏní novinka Bianky Bellové, vydaná pod hlaviãkou brnûnského
Hostu, má trefn˘ název: Cel˘ den
se nic nestane. Ono se totiÏ na první pohled nic nedûje ani na sto ãtyfiiceti stránkách téhle prózy, Ïánrovû
nejspí‰ novely, tfietího titulu, kter˘
praÏská autorka, letos tfiiaãtyfiicetiletá, od roku 2009 publikovala.
V textu je sice od poãátku pfielidnûno a spektrum zúãastnûn˘ch je
velmi pestré, ov‰em postavy tu neslouÏí nûjakému v˘raznému pfiíbûhu, natoÏ silnému dûji. Aktéfii zÛstávají jaksi strnulí nebo mátoÏní,
vût‰inu ãasu sami v sobû, se sv˘mi monology, mimo konkrétní místo i ãas – vlastnû mimo jakékoli
pevné mantinely, které by pomohly
v˘stavbû jejich jasného psychologického profilu. Autorka pak sází
na spontánnû fiazené lyrické v˘kresy (Ïivené mnohdy v˘razivem posbíran˘m ve virtuálním prostoru), jejichÏ jádrem je nûjaká silnûj‰í emoce, citov˘ vznût, pfiípadnû rovnou
ztracen˘ ãi nenaplnûn˘ vztah.
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Klíãové postavy jsou nejspí‰ tfii.
Marta a Lola, matka s dcerou,
první ve stfiedním vûku, druhá
v pubertû; zatímco jedna se strachuje, Ïe její akcie na vztahové

burze zvolna ztrácejí svoji hodnotu, v té druhé se Ïenskost právû
probouzí. Tedy pfiítelkynû i rivalky.
Tím tfietím do hry je zmizel˘: manÏel a otec, pfiezdívan˘ ponûkud
zvlá‰tnû Esterházy, ãlovûk jaksi
„mûkk˘“ ãi „tekut˘“, kter˘ se jednoho dne prostû ztratil. Imaginárnímu triu pak servíruje dal‰í podnûty ke chvilkov˘m emocionálním
dobrodruÏstvím nebo rovnou k sexuálním hrám velitel poÏárníkÛ,
oplzl˘ doktor, ãerstv˘ vdovec, ‰ílená Indka a dal‰í.
Bianka Bellová napsala zvlá‰tní
knihu: místy se dot˘ká ãtenáfie velmi intenzivnû, rovnou tûlesnû, místy kolem nûj protéká neteãnû jako
hustá mlha. Novelu rámuje smuteãní slavnost. A tak se dá vlastnû
do spoleãného jmenovatele prózy
Cel˘ den se nic nestane vepsat
vûãné téma láska a smrt. Respektive celkem pÛsobivá variace
na nû.
■ Radim Kopáã
literární a v˘tvarn˘ kritik

