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K U LT U R A

Roku 1988 vyhlásil chilsk˘ diktá-
tor Augusto Pinochet mezinárod-
ním tlakem vynucené referen-
dum, které mûlo rozhodnout
o jeho dal‰ím setrvání ve funkci.
Pfiedpokládal, Ïe se bude jednat
o pouhou formalitu, Ïe spoleã-
nost, dosud si vûdoma nedáv-
n˘ch krvav˘ch represí, se neod-
váÏí hlasovat jinak neÏ kladnû.
Ostatnû zprvu roztfií‰tûné opoziã-
ní síly dostaly bûhem kampanû
pouh˘ch patnáct minut televizní-
ho vysílání dennû...
O tom v‰em pojednává snímek

údernû nazvan˘ No (neboli Ne),
o jehoÏ hodnotách svûdãí jiÏ to,
Ïe se letos oprávnûnû probojoval
do nejuÏ‰ího oscarového v˘bûru.
ReÏisér Pablo Larrain, od nûhoÏ
jsme vidûli ponuré drama Post
mortem, se rozhodl pro pohled
jakoby zvenãí. Ústfiední postavou
se tu stává René Saavedra, jenÏ
se nedávno vrátil z americké stá-
Ïe, kde si osvojil principy marke-
tingu a reklamní strategie – nau-
ãil se, jak co nejúãinnûji vnutit
propagovan˘ pfiedmût.
Právû on se stává du‰í kampa-

nû legálních opoziãních sil podezí-
ran˘ch ze sympatií k dosud zaká-
zanému komunismu. Televizní
spoty vybízející diváky, aby hlaso-
vali „ne“, René totiÏ pojal jako re-
klamy pfiesvûdãující o pfiednos-
tech daného produktu; v tomto
pfiípadû spoleãenské zmûny. Proto

prosadil, aby se nepfiipomínaly zlo-
ãiny Pinochetova reÏimu, n˘brÏ
aby se nabídly radostnû ladûné
v˘hledy do budoucna. Marketingo-
vé pouãky pfiece hlásají, Ïe Ïádou-
cí je vzbuzovat pozitivní emoce, ni-
koli stres, strach a nenávist.
Larrain se vyhnul pfiímoãarému

politickému dramatu: René, je-
den z produktÛ stávající hospo-
dáfiské liberalizace, zprvu váhá,
zakázka jej láká hlavnû z profes-
ních dÛvodÛ. Îádnému politické-
mu lákání nepodlehne: nadále se
vûnuje tomu, co umí nejlépe –
marketingu a reklamû. Gael Gar-
cía Bernal, velká hvûzda nejen la-

tinskoamerického filmu, uchopil
svého hrdinu bez zbyteãného he-
roizování, vtiskl mu ztlumenou,
byÈ neústupnou dikci technokrata
a odstup od politick˘ch vá‰ní.
Nejsilnûji pfiíbûh ozvlá‰tÀuje je-

ho vizuální stylizace. ReÏisér se
rozhodl natáãet dobov˘mi kame-
rami a reportáÏní prvky spojené
s jistou technickou neumûlostí
celé vyprávûní stylizují do podoby
náhodnû zaznamenan˘ch událos-
tí. KaÏdopádnû jde o dílo vnûj‰ko-
vû neokázalé, které sv˘m archai-
zovan˘m (video)vzhledem moÏná
provokuje, ale kaÏdopádnû osloví.
� Jan Jaro‰, filmov˘ publicista

Spisovatel Pavel Rankov
(1964) je jako jeden z mála au-
torÛ souãasné slovenské litera-
tury pfiedstavován i ãeskému
publiku. Po v˘razném a oceÀo-
vaném románu Stalo se prvního
záfií (nebo nûkdy jindy) nyní vy-
dalo nakladatelství Host v ãe‰ti-
nû i jeho román Matky.
Autor tentokrát svou pozornost

upfiel na zobrazení matefiství
v mezních podmínkách. Do dûje
vstupujeme v okamÏiku, kdy Zuza-
na Lauková na samotném konci
války poãne dítû se sovûtsk˘m
partyzánem, kter˘ je v‰ak vzápûtí
zastfielen. JiÏ tûhotná se dostává
shodou ne‰Èastn˘ch okolností do
sovûtského zajateckého a pozdûji
pracovního tábora, kde je nucena
v tvrd˘ch podmínkách a ve spo-
leãnosti skuteãn˘ch zloãincÛ, po-
lick˘ch vûzÀÛ a krut˘ch dozorcÛ
strávit nûkolik dlouh˘ch let. Poda-
fií se jí v‰ak pfieÏít a neztratit víru.
PfieÏije i její dítû a matka dosta-

ne ‰anci podílet se i v tûchto pod-
mínkách na jeho v˘chovû. Její pfií-
bûh, kter˘ pozdûji zapisuje stu-
dentka Lucie, se stává tématem

diplomové práce z oboru vyprávû-
né historie. PoÏadavek ‰kolitele
na striktnû chladn˘ vûdeck˘ od-
stup je nerealistick˘ a Lucie, sa-
ma nastávající svobodná matka,
se s vypravûãkou sblíÏí. Román
se tak eklekticky uzavírá vzájem-
n˘m prolnutím osudÛ a ãas zde
získává i jak˘si cyklick˘ rozmûr rá-

movan˘ od poãetí dítûte vypravûã-
ky k porodu zapisující studentky. 
Rankov je autor pouãen˘ i mo-

derními teoretick˘mi pfiístupy
k psaní a ve své próze dokáÏe
tyto znalosti zuÏitkovat. Na‰tûstí
s jist˘m ironick˘m odstupem
a nadhledem, kter˘ zasvûcené
potû‰í a ostatní ãtenáfie nudit
nebude. Jedna z vedlej‰ích po-
stav románu je dokonce nositel-
kou autorova pfiíjmení. Zajímavé
je, Ïe s podobnû kompoziãnû vy-
stavûn˘m románem, kde se stfií-
dá nûkolik rovin a kter˘ se za-
mûfiuje na silné osudy Ïen, jsme
se mohli nedávno setkat i v ães-
ké literatufie, konkrétnû u Îítkov-
sk˘ch bohyní Katefiiny Tuãkové.
Styãn˘ch bodÛ by se ostatnû me-
zi tûmito prózami na‰lo více.
Nov˘ román Pavla Rankova

opût potvrzuje, Ïe slovenskou lite-
raturu je dobré sledovat. Nabízí
mnohá pfiíjemná pfiekvapení a tato
kniha je jedním z nich. Co na tom,
Ïe velké dûjiny zde opût nevybíra-
v˘m zpÛsobem ‰pásují s osudy je-
dincÛ. Jinak to snad ani nejde.
� Pavel Kotrla, literární kritik

K R AËÁ S K Y

� Na slavnostním veãeru praÏ-
ského summitu Mezinárodního
v˘boru Kennedyho centra pro
umûní byly udûleny Zlaté meda-
ile za zásluhy na poli umûní.
ObdrÏeli je dirigent Jifií Bûlohlá-
vek, mezzosopranistky SoÀa
âervená a Magdalena KoÏená
a filantrop a mecená‰ Karel Ko-
márek Jr., díky jehoÏ podpofie
se konají festivaly Dvofiákova
Praha a Struny podzimu. Zlat˘mi
medailemi Kennedyho centra by-
li v minulosti ocenûni napfiíklad
Pedro Almodóvar, Jeremy Irons
nebo Plácido Domingo. � Vyda-
vatelství Guerilla Records vydalo
nové album legendární ãeské
undergroundové skupiny Aktual
soustfiedûné kolem v˘hradního
autora repertoáru, v˘tvarníka
Milana KníÏáka. Nahrávka Cho-
vám v kleci bol‰evika obsahuje
dvanáct skladeb, z nichÏ nûkte-
ré vznikly uÏ pfied desítkami let,
vãetnû legendární písnû Atentát
na kulturu. � ReÏisér Tomá‰
Vorel dokonãil film Vej‰ka, kter˘
je pokraãováním diváckého hitu
Gympl. Na snímku opût spolu-
pracovali pfiedstavitelé ãeské
graffiti scény, napfiíklad streetar-
tista Pasta Oner a producent ra-
pové kapely PSH DJ Mike Tra-
fik. Ve filmu hrají Tomá‰ Vorel
Jr., Jifií Mádl, Ivana Ch˘lková,

Jan Kraus, Jakub Kohák ãi Eva
Josefíková. Do kin pfiijde v lednu
pfií‰tího roku. � Ve vûku 77 let
zemfiel vynikající ãesk˘ jazzov˘
trombonista Svatopluk Ko‰va-
nec, nûkdej‰í ãlen Jazz Celuly
Laca Decziho a dlouholetá opo-
ra Big Bandu âeského rozhla-
su. Ko‰vanec pfied ãasem pfii‰el
o pravou ruku i s ramenem. Aby
nemusel skonãit s hudbou, nau-
ãil se hrát na speciální trombon
ovládan˘ levou rukou. � PraÏ-
ské Divadlo Viola uvedlo jako
poslední premiéru sezony insce-
naci reÏiséra Tomá‰e Vondrovi-
ce Îena z Korinta. Ve hfie Oldfii-
cha DaÀka o vzniku Euripidova
dramatu Médeia hrají Hana Ma-
ciuchová, Jaromír Meduna a Jo-
hanna Tesafiová. � Sedmadva-
cetilet˘ pianista Vít Kfii‰Èan, dr-
Ïitel Andûla v kategorii jazz
a blues, vydává debutové album
Imprints. Na jazzové nahrávce
s mainstreamov˘mi aspiracemi
hostují kontrabasista Jaromír
Honzák, slovensk˘ trumpetista
Oskar Török ãi polská zpûvaãka
Agnieszka Twardoch. 
� (mi‰)

René uãí, jak fiíci „ne“ PinochetÛm

Nejvût‰í hvûzda latinskoamerického filmu Gael García Bernal v hlavní roli
objevného filmu No
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Matky matek a dûti dcer


