
Málokdy se stává, aby album 
sestavené z písní o zásadních 
vûcech Ïivota nepÛsobilo pate-
ticky, ale spí‰ lákalo k opa-
kovanému poslechu, kter˘
odhalí hudební i textové ob-
razy pfiedtím nepov‰imnuté.
Nejnovûj‰í album Jifiího Pav-
lici a Hradi‰Èanu Vtefiiny
kfiehké (Indies Scope) je vy-
brou‰en˘m drahokamem
a zároveÀ onou „vodou ãis-
tou“, pfiipomíná, Ïe kaÏd˘
okamÏik v Ïivotû má velkou
cenu, protoÏe prchavost
a pomíjivost k jeho bûhu
neodmyslitelnû patfií. 
Pavlica zhudebnil pat-

náct textÛ, a jako by i v˘bû-
rem jejich autorÛ zdÛraznil
pestrost na‰eho Ïití. Vrací
se ke sv˘m oblíben˘m
básníkÛm (Jan Skácel),
oslovil souãasné stálice
(Franti‰ek Novotn˘, Michal
Stránsk˘), dokonce zafiadil
i anglickou verzi textu AlÏbûty ·á-
chové Second of Temptation (Vtefii-
ny poku‰ení) s pfiiznanou cohenov-
skou hudební citací na zaãátku. Té-
mata? Láska, ov‰em, a v mnoha
podobách: od zhudebnûného ·ala-
mounova vyznání v Písni písní po
odlehãenou Lítáte v tom na text

Du‰ana Vanãury („KaÏdou chvíli
pfiejeme si ‰tûstí, lásku, zdraví, /
jenÏe z pfiemíry lásky ãlovûk ochu-

raví“). Narození, smrt, váhání –
a jistota. Ji autor nehledá, ta pro-
stû existuje – pfiedev‰ím v dûtech,
ve spoleãnû proÏitém Ïivotû v pá-
ru... Pak se ani smrti nemusíme
bát. V jedné z nejpokornûj‰ích
a nejintimnûj‰ích balad alba Tak ta-
dy byl (text Michal Stránsk˘) Pavli-

ca vyslovuje nadûji: „KaÏd˘ má tu
svou vtefiinu a na kaÏdého z nás
snad na druhém bfiehu ãekají ti,
ktefií ode‰li pfied ním.“ Primá‰ 

Hradi‰Èanu ov‰em pfiipomí-
ná i stráÏného andûla. 
âlovûk se neubrání srovná-
ní s písní Jarka Nohavici,
PavlicÛv dialog ale není 
tak rvav˘, tak urputn˘, je
zti‰enûj‰í, zpûvák se vrací
zpátky do bezpeãí dûtství,
protoÏe teì v dospûlosti je
mu úzko nejen ze sebe, ale
bojí se i o svého andûla,
kterému pfiidûlává tolik 
práce...
Jifií Pavlica v‰echny texty

zhudebnil v ãisté baladické
a srozumitelné lince, cha-
rakteristick˘ zvuk Hradi‰Èa-
nu obohatil o dal‰í nástroje
(hoboj, anglick˘ roh, flétna
nai, kytary), sólov˘ zpûv pri-
má‰e a Alice Holubové dopl-
Àují hosté (Krist˘na DaÀhelo-

vá, Vendula Panãochová, Kolib)
a samozfiejmû lahodné hlasy
v‰ech ãlenÛ Hradi‰Èanu.
AÏ se vám bude zdát, Ïe v jed-

nom okamÏiku, v jedné vtefiinû 
se vá‰ Ïivot zlomil, pusÈte si tuhle
nahrávku.
� Alena Sojková

Markétu Luskaãovou (1944) zná
divák zejména díky jejím fotogra -
fiím dûtí. Jsou mimofiádnû podafie-
né: Ïádn˘ prvoplánov˘ „emotional
blackmail“, ale tiché porozumûní
podtrÏené citem pro humor. Vhled
i pokora. DÛvûra pfied objektivem,
pfiirozen˘ zájem za kamerou. 
Portréty autorky, které se vyrojily
kolem její aktuální retrospektivy 
v praÏské Leica Gallery (trvá do 
2. listopadu), mluví stejnou fieãí –
jiskra v oku, lehk˘ úsmûv na
rtech, krásná tváfi. Luskaãová je
prostû vyrovnaná a spokojená,
srozumûná se sv˘mi moÏnostmi
i mezemi. Jako ãlovûk i jako foto-
grafka. V souãasném svûtû v˘jim-
ka mimo v‰echna pravidla.
PraÏská pfiehlídka zahrnuje po-

slední pÛlstoletí. Odtud zpravodaj-
sk˘ název Fotografie 1964–2014.
Tfii galerijní sály sice nenabízejí
bÛhvíjak˘ prostor, snímkÛ tu visí
pár desítek, ale skládají dohroma-
dy jasn˘ pfiíbûh. Luskaãová foto-
grafuje v humanistické tradici.
V roce 1975 ode‰la z âeskoslo-
venska, v druhé polovinû sedmde-
sát˘ch let pracovala pro slavnou
agenturu Magnum Photos. Zauãil ji
pr˘ Josef Koudelka. Jmenovatele
má jejich dílo spoleãného, ale ãita-
tel je rÛzn˘. Koudelka je v˘razovû

naléhavûj‰í, místy metafyzick˘,
místy existenciální. Luskaãová se
dívá na svût jemnûj‰ím rastrem,
její pohled je mûkãí, lyriãtûj‰í, chá-
pavûj‰í, v úbûÏníku má harmonii,
vûfií na mezilidskou soudrÏnost.
A nezáleÏí, jestli fotí divadlo v Pra-
ze, zapadlou vesnici na Sloven-
sku, trÏnice v Lond˘nû, masopust-
ní veselí na ãeském venkovû nebo
náboÏenskou pouÈ v Polsku.
Fotografie Markéty Luskaãové

mají ãasto je‰tû jednu kvalitu, a to

v˘‰e jmenovan˘ humor. I tady 
platí pravidlo o v˘sledné harmonii:
autor ka se nevysmívá, nekritizuje,
nepovy‰uje se na objekt pfied ka-
merou. Ukazuje druhé tak, jak by
chtûla vidût na jejich místû sebe.
To vyÏaduje silné sociální cítûní
a odvahu. Vlastnosti, které se
z pfiísloveãné „ãeské nátury“ vy -
tratily dávno bÛhvíkam. Díky za 
tu pfiipomínku.
� Radim Kopáã
v˘tvarn˘ a literární kritik
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� Velk˘ kniÏní ãtvrtek pfiinese
i letos dvanáct oãekávan˘ch
kniÏních novinek a navíc setká-
ní autorÛ se ãtenáfii. Ve ãtvrtek
16. fiíjna vyjdou nové knihy Jifiího
Hájíãka, Jo Nesbo/ho, Josefa For-
mánka nebo Kate Atkinsonové.
Nakladatelé pfiipravili i fiadu be-
sed a autogramiád. Napfiíklad
v 15.30 bude v Paláci knih Luxor
na Václavském námûstí v Praze
podepisovat svou knihu Moje pa-
fiíÏská revoluce reÏisérka Andrea
Sedláãková. � Studio HrdinÛ ve
VeletrÏním paláci v Praze uved-
lo v premiéfie projekt Pustina ze
sbírek básníka Pavla Zajíãka.
Texty z poãátku osmdesát˘ch let
jsou dobov˘m odrazem básníko-
va vidûní svûta a otiskem ryzí
tvorby. V textu inscenace reÏisé-
ra Miroslava Bambu‰ka je pouÏit
i spis Státní bezpeãnosti veden˘
proti DG 307 a Pavlu Zajíãkovi.
Rolí se zhostili Miloslav Mejzlík,
Halka Tfie‰Àáková, Jifií Mary‰ko
a Pavel Zajíãek, Ïivû hrají 
DG 307. NejbliÏ‰í reprízy jsou 
na programu 5., 19. a 29. listo-
padu. � Hardrocková legenda
AC/DC vydá na konci listopadu
nové album Rock Or Bust. Jde
o první studiovou nahrávku po

‰estileté pauze. Album jedenácti
nov˘ch skladeb bude prvním ve
ãtyfiicetileté historii skupiny, na
kterém se ze zdravotních dÛvodÛ
nepodílel kytarista a zakládající
ãlen Malcolm Young. � Nov˘
ãesko-nûmeck˘ nízkorozpoãtov˘
film Schmitke bude soutûÏit na
prestiÏním filmovém festivalu
v JiÏní Koreji. Snímek reÏiséra
·tûpána Altrichtera je mysterióz-
ní detektivkou ve stylu Kafkova
Zámku, odehrávající se na vr-
cholcích Kru‰n˘ch hor. Roli 
Schmitkeho ztvárnil zku‰en˘ nû-
meck˘ herec Peter Kurth, z ães-
k˘ch hercÛ se ve filmu objevují
Jakub Îáãek nebo Helena Dvofiá-
ková. � Adventní album Andûlo-
vé jsou zpívali vydala skupina
Michal Hromek Consort. Na-
hrávka zamûfiená na intepretaci
adventních a vánoãních skladeb
z âech, Moravy, Anglie a Francie
se pohybuje na pomezí komorní
hudby a folku. Oproti pfiedchozím
albÛm skupiny kytaristy Michala
Hromka, flétnisty Jakuba Klára
a perkusisty Daniela Mikolá‰ka
v˘raznû pfievaÏují zpívané sklad-
by nad instrumentálními. Novou
desku vydává 100PROmotion.
� (mi‰)
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Takov˘ je Ïivot

âlovûk fotí ãlovûka

Markéta Luskaãová: O dûtech, Lond˘n, 1986
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