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robert wilson
VIDEOPORTRÉTY

Retro ČS – Co bylo
(a nebylo) za reálného socialismu

od 13. ledna do 23. března, sng, Bratislava
Světoznámý divadelní režisér, scénograf, vizionář a provokatér
Robert Wilson vystavoval před třemi lety své multimediální dílo
v Praze. Pro velký úspěch se vrací a představí výběr ze svých ikonických videoportrétů osobností z různých sfér popkultury v Bratislavě. Podle kurátorky Petry Hanákové „je to krása vysoce rozlišená (high-definition), ladně zpomalená (slow motion) a ideálně
nakalibrovaná. Takovou high-tech výstavu jsme v SNG ještě neměli.“ Ti z vás, kteří nestihli českou expozici, mají druhou šanci
u sousedů. Více na www.sng.sk

MICHAL PETROV
(JOTA, 256 STRAN, 548 Kč)

Žvýkačky Pedro, mléko v igelitovém sáčku, kočičí jazýčky…
Když si zalistujete v nové knize Michala Petrova, vrátíte se do
let socialistického konzumu a leckdo si nostalgicky připomene
věci, které jsme všichni měli rádi; věci každodenní spotřeby,
rozšířené rituály, slavné značky i věhlasné podniky. Autor
s pomocí vlastních zkušeností a na základě dobové reklamy
částečně rekonstruuje regály samoobsluh. Dobové fotografie
umožní každému připomenout si éru čtyř dekád před rokem
1989. Co bylo (anebo naopak nebylo) možné si odnést domů
v síťovce? À propos, v limitované edici je k publikaci Retro ČS
přibalena stylová síťovka s nosností až 200 kg!

KONEC VOSÍ
SEZÓNY
DENISE MINA

(PANTEON, 414 STRAN, 189 Kč)

Sára Erollová je brutálně ubita ve
svém domě. K případu je povolána
hubatá těhotná vyšetřovatelka Alex
Morrowová. Bohatý sobecký
finančník Lars Anderson se oběsí.
Zanechává po sobě dvě svou
výchovou zpackané děti a nervově
labilní manželku. Jeho smrti nikdo
moc neželí. Souvisí spolu oba
případy? Román Denise Miny Konec
vosí sezóny je součástí trilogie, jejíž
hlavní hrdinkou Alex je. Za knihu
autorka získala ocenění Nejlepší
britská detektivka roku 2012.

(KRISTIÁN, 256 STRAN, 279 Kč)

Vychází český překlad prvotiny
britské spisovatelky Co je nového,
kotě?, která Alexandru Potter
proslavila. Příběh dostal název podle
písně Toma Jonese (What’s New
Pussycat?), stejně tak i jeho hrdinka
(Delilah). Co udělá Delilah, když ji po
desetiletém vztahu její přítel požádá
o ruku? Hlavou se jí mihne několik
výjevů: sněhově bílé svatební šaty,
budova golfového klubu plná opilých
příbuzných. A taky maličkost: zbytek
života s Lennym. Takže sebere psa
Tlusťocha, sbírku desek od Toma
Jonese a opouští jak svého přítele,
tak i nudný Bradford, a vrhá se do
víru velkoměsta.

102

marie claire

JOSEF
FORMÁNEK
SPISOVATEL
Znovu čtu svého
milovaného Otu Pavla,
což je podle mě poezie
v próze. A když si k tomu přečtete jeho
dopisy bratrům z blázince, naskáče vám
husí kůže. Ještě jsem se znovu ponořil do
knihy Gabriela Garcíi Márgueze – Láska
za času cholery. Úžasný, úžasný,
tleskám. Charlese Bukowského si čtu
s oblibou ve vařící vaně. To je další
z mých literárních miláčků. Miluji rovněž
Jacka Londona a Geralda Durrella.
Skvělá je také kniha korespondence mezi
Ernestem Hemingwayem a Scottem
Fitzgeraldem o těžkosti tvoření a o pití.

foto: robert wilson/brad pitt/pavleye art, sofie amalie klougart, Terezie Unzeitigová - Prchavý
domov můj 2013, pr; připravila: katarína valentová

ALEXANDRA POTTER
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FOTO: NAKLADATELSTVÍ KRISTIÁN, PANTEON, JOTA, ARCHIV JOSEFA FORMÁNKA; TEXT: KATEŘINA JUREČKOVÁ

CO JE NOVÉHO,
KOTě?
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kde domov můj?
do 13. ledna, galerie DOX, Praha
Kde se cítíme být doma? V místě, kde jsme se narodili,
nebo ve vlastním bytě či domě? Výstava s názvem Kde
domov můj? nahlíží na otázku domova z nejrůznějších
perspektiv. Projekt vznikl jako otevřená výzva
k zamyšlení nejen nad vlastním domovem, ale také
k mapování společného prostoru kolem nás.
Když vám bude doma smutno, zajděte do centra
současného umění DOX. www.dox.cz

Festival Spectaculare!
20.–31. leden, Praha

Premiérový ročník festivalu Spectaculare propojí elektronickou a experimentální hudbu, současný tanec, pohybové
divadlo s multimédii, projekcemi a vizuálním uměním.
Šest večerů na čtyřech různých místech po Praze.
Přesný program naleznete na www.spectaculare.cz.

