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Georges Didi -Huberman
Strategie obrazów. Oko historii 1
P!elo"il Janusz Marga#ski
Wydawnictwo Ha!art 2012, 296 s.

Francouzsk! filosof a kunsthistorik Georges Didi-
-Huberman p"edstavuje skute#n$ titánsk! zjev 
v sou#asné recepci um$ní. Jeho knihy, v$nující se tak 
odli%n!m fenomén&m, jako jsou nap"íklad fotografie 
z Osv$timi, objev hysterie, gotické um$ní nebo 
problematika záhybu na draperii, p"edstavují osobitou, 
s 'ádn!m teoretick!m modelem nespojenou variantu 
k r&zn!m p"ístup&m k psaní o um$ní. Jedna z jeho 
posledních prací se zab!vá dvojicí pozapomenut!ch d$l 
Bertolta Brechta, Kriegsfibel a Arbeitsjournal, které 
se autorov$ dramatické, prozaické a teoretické tvorb$ 
zdánliv$ zcela vzdalují, nebo( se jedná o kolá'ovité 
knihy slo'ené z novinov!ch v!st"i'k&, citát& a básní-

-komentá"&. Didi -Huberman zde analyzuje Brechtovu 
metodu kolá'e jako v!sostn$ politick! nástroj, 
umo')ující osobit!m zp&sobem reagovat na historické 
události i politiku. Nazna#uje také, 'e a#koliv ob$ knihy 
zcela zapadly, jsou integrální sou#ástí dramatikova 
díla a vyu'ívají stejn$ radikální stavební – a veskrze 
konfronta#ní, nejednozna#né a dialektické – principy 
jako jeho divadelní tvorba. Didi -Huberman dv$ nevelké 
a v podstat$ spí%e fotografické knihy podrobil nejen 
p"ímé detailní anal!ze, ale p"edev%ím je konfrontoval 
s dobov!m um$leck!m a politick!m kontextem i se 
skute#n$ p"evratn!mi Brechtov!mi díly, je' by bylo 
potupné jednostrann$ redukovat na jejich politick! 
rozm$r. Jde bezesporu o jednu z nejpodn$tn$j%ích 
publikací o modernismu, avantgard$ a kritickém um$ní 
vztahující se k divadlu, by( je její téma zdánliv$ jiné.
Luká! Ji"i#ka

Karolína Jirkalová, Jan Sk"ivánek, 
Johana Lomová 
Po"ád n$co
Art + Antiques 2013, 137 s.

Rozhovory s lidmi od um$ní jsou nyní v kursu. 
Nedávno publikované dialogy Zuzany *tefkové 
s 'enami p&sobícími v oblasti vizuální tvorby 
nyní následuje soubor interview s um$lci a kritiky 
z dílny redakce m$sí#níku Art + Antiques, p"i#em' 
v$t%ina z nich byla v minul!ch letech publikována 
práv$ v tomto #asopise. Co vede kurátory a kritiky 
zve"ej)ovat sv$dectví aktér& um$leckého provozu 
práv$ touto formou? Jist$ jde o autenti#t$j%í 
zachycení zp&sobu my%lení a svérázné osobnosti 
t$ch, kte"í tvo"í více #i mén$ viditelné pilí"e kulturní 
scény. Rozhovory navíc p"edstavují jedine#né 
v!pov$di své doby, jeliko' mimod$k odhalují #tená"i 
p"edporozum$ní jak tazatele, tak respondenta. 
Kri%tof Kintera tak v roce 2007 dalekosáhle "e%í 
sv&j vztah s galeristou Ji"ím *vestkou, proces 
prodeje um$leck!ch d$l a jejich majitele v dob$, 
kdy fungující komer#ní galerie byla v +esku stále 
n$#ím exotick!m. Spisovatelku Daisy Mrázkovou, 
narozenou ve dvacát!ch letech, nijak nepohor%uje 
fakt, 'e ji – na rozdíl od jejího man'ela – rodi#ovství 
zbavilo mo'nosti profesn$ se uplatnit ve volné 
tvorb$. Nejzajímav$j%í toti' nejsou momenty, kdy 
um$lci hovo"í o svém díle – nelze ostatn$ ani 
o#ekávat, 'e #tená" produkci v%ech zpovídan!ch tak 
dob"e zná. Rozhovory dostávají hloubku tehdy, kdy' 
tázaní vypráví o svém pohledu na samotné um$lecké 
pole a reflektují svou vlastní spole#enskou situaci 
i obecn$j%í otázky 'ivota. 
Jakub Singer

Zomby
With Love
4AD 2013

Od vydání debutového alba Where Were 
U in 92 (2009) je ka'd! nov! Zombyho po#in událostí. 
With Love vy%lo jako trojdisk. Na prvních dvou CD se 
Zomby ohlí'í zp$t do hudební minulosti a po svém se 
sna'í resuscitovat d&le'ité 'ánry britské tane#ní scény 
jako jungle, drum’n’bass nebo garage. Ka'd! track 
p&sobí jako fragment minulosti, kter! se sice zachoval, 
ale také se postupem #asu zdeformoval do odli%ného 
tvaru. T"etí disk pak pat"í monotematickému celku, 
kter! nap"íklad hudební server Resident Advisor 
ozna#il zvlá%tním názvem „baroque trap“. P"ívlastek 

„barokní“ vznikl nejspí%e v reakci na promo klip 
k albu. Barokní estetiku p"ipomíná stínohra v tém$" 
nehybn!ch záb$rech – kontrast p"evládající tmavé 
barvy se sv$tlou zv!raz)uje dramati#nost scény. 
V záb$rech se st"ídají rituální obrazy se scénick!mi 
momenty a reprodukcemi k"es(ansk!ch v!tvarn!ch 
témat. Hudebn$ m&'e „baroko“ p"ipomínat snad jen 
n$kolik skladeb jako Reflection in Black Glass nebo 
White Smoke, které p"ekvapí kontrastem jemného 
pianového loopu a tvrdého beatu. Tato kombinace 
tvo"í zajímav! kontrapunkt, kter! podobn$ jako 
u barokní hudby cílí na emocionální p&sobivost. 
Trap je jako'to 'ánr tane#ní elektronické hudby 
charakteristick! energií, která se rozprostírá mezi 
posloucha#e. Zombyho verzi v%ak jemn$ naru%ují, 
nap"íklad ve skladbách Digital Smoke nebo Shiva, 
klávesové podklady, které p"ed poslucha#e kladou 
jistou distanci. Ten se tak v p"ívalu zvukov!ch vln 
ocitá osamocen, i kdy' „s láskou“.
Ond"ej B$lí#ek

R.I.P.D. – URNA: Útvar Rozhodn$ 
Ne%iv&ch Agent'
Re"ie Robert Schwentke, USA, 2013, 96 min.
Premiéra v $R 18. 7. 2013

Hlavní hrdina je p"esv$d#en, 'e je ve svém oboru t" ída, 
av%ak shodou okolností se dostává do situace, kde 
jsou naprosto jiná pravidla hry. Je%t$ 'e je tu zku%en! 
par(ák, jen' nová#ka zprvu odmítá, ale nakonec musí 
uznat, 'e to není takové hovado. Nová#ek poznává 
neoby#ejn! sv$t, adaptuje se a spole#n$ pak mohou 
#elit nebezpe#í ne men%ímu ne' zkáza sv$ta. Máte 
chu( si tuto scenáristickou strukturu u'ít po sto 
padesáté páté? URNA je p"edev%ím dokonal!m 
klonem Mu'& v #erném – auto"i jen zam$nili emzáky 
za nemrtvé, jim' se poda"ilo uniknout z cesty 
do pekla. Zvlá%tní policejní jednotka slo'ená ze 
zem"el!ch strá'c& zákona na zemi odchytává uniklé 
du%e a ke zku%enému Royi Pulsipherovi (p"ehrávající 
Jeff Bridges) je p"id$len práv$ zesnul! Nick Walker 
(zam$niteln! Ryan Reynolds), jeho' na onen sv$t 
poslala par(ákova zrada. A samoz"ejm$ n$kolik 
kulek ze samopalu. Snímek je napln$n generick!mi 
modely letního blockbusteru bez %petky ambicí, jen' 
s letm!m pobavením publika profr#í multiplexy. 
D&raz na v%eobecnou p"ijatelnost se projevuje 
nejen p"edvídateln!m scéná"em, ale také v rámci 
nenásilného násilí. Hrdinové v p"est"elkách tasí kvéry, 
av%ak zasa'en! protivník se prom$ní v modravou 
ektoplazmu. Ale ono je to vlastn$ v po"ádku, nebo( 
URNA jsou podobn!m produktem, jako je burger 
od meká#e, sla,ou#ká cola #i leti%tní toblerone. 
Mo'ná se pobavíte, ale na film zapomenete chvíli 
po opu%t$ní sálu.
Petr Ham!ík

Zbigniew Chojnowski
Mazurské odjezdy
P!elo"il Libor Martínek
Literature & Sciences 2012, 153 s.

Jako p"edloha k básním z v!boru Mazurské odjezdy 
poslou'ila Zbigniewu Chojnowskému krajina d$tství: 

„Nad sn$ním o odjezdu v'dycky zvít$zila a vít$zí touha 
z&stat. Mazury jsou vesmírem, pat"í do mé duchovní 
oblasti.“ Práv$ duchovní rozm$r básní dokládá hned 
úvodní text: „Tam, kde se "ady b"íz, lip, javor& dub&/ 
Táhnou podél cest, v$tvemi vym$"ují nebe./ Kde jsou 
hrady jako velká báje./ Tam, kde v$'e kostel& prorá'ejí 
hluchon$motu #asu:/ Strachuji se o p"ízniv! neklid, 
p"es obraty a zátarasy pevniny a osudu.“ Básníka 
charakterizuje jazyková st"ídmost a úspornost, 
i zvolen! okruh motiv& se na první pohled m&'e zdát 
úzk!m, ale není tomu tak. Sledujeme, nakolik se 
v!tvory p"írody i lidsk!ch rukou podílejí na utvá"ení 
krajiny, a to nejen té pozemské. Nezále'í ani tolik na 
tom, co je skute#n$ vid$no – u' z toho d&vodu, 'e 
#lov$k p"íli% zapomíná. Uplat)ují se tu spí%e obrazy, 
které vznikají v lidském nitru. Co zm&'e jedinec se 
stavem krajiny, do které p"ichází? Pnutí mezi tím, co 
je v silách #lov$ka a co jej p"esahuje, je ve sbírce stále 
p"ítomné. Lidská bytost sdílí prostor s druh!mi, je 
neustále vystavena kontaktu a komunikaci, sna'í se 
s touto skute#ností vyrovnat. Zvít$zí nakonec touha 
odejít, nebo z&stat? A jaké je poslání #lov$ka v krajin$, 
která nakonec pomine? „Podepírá% zem$kouli jako 
kdysi 'elvy,/ Zpev)uje% p&du pod my%lenkami,“ pí%e 
básník. Chojnovského odpov$, zdá se b!t jasná: Je 
t"eba setrvat.
Warana Psavomorecká

Ivana My!ková
Nícení
Fra 2012, 168 s.

„Neutíkám se ke smy%lenkám, sn&m a fantaziím, ale 
ke skute#nosti,“ "íká vyprav$#ka prózy Ivany My%kové 
Nícení. Vyjad"uje tak sv&j vztah k realit$, jí' je 
zmatena i opojena, hledá její hranice, p"imyká se 
k ní i odtahuje, chce ji m$nit a napravovat, dom!%let, 
p"etvá"et a dotvá"et, vid$t ji takovou, jaká není, ale 
b!t by mohla. Text má podobu imaginárních dopis& 
(alter egu, vytou'enému p"íteli, projekci ideálu, nebo 
prost$ sv$tu) a záznam&, do jejich' gravita#ního pole 
vstupuje v%echno, s #ím se autorka setkává a na co 
nará'í. Fantazie je pro ni p"edev%ím schopnost nechat 
se vést citem, zp&sob, jak zachovávat v$rnost sob$ 
samé. Jistá nezralost vyprav$#ky – nebo chcete -li 
mladistvá sv$'est, která odmítá p"e'ívat, ale hodlá 'ít 

– se stává reflektorem odhalujícím kolem ní otup$lost, 
rezignaci, zárodky zla. Text tak tematizuje vr&stání do 
sv$ta, plné vzdoru i vlá#né poddajnosti, bezelstnosti 
a ryzosti, a zejména v ustavi#né p"ítomnosti ideálu, 
v jeho' jménu dovede b!t vyprav$#ka nemilosrdná 
k sob$ i ke sv!m nejbli'%ím. Text vykazuje p"ekotné, 
strhující tempo, které jako by odrá'elo dychtivost 
a vitální energii euforického mládí, protestujícího 
proti prázdnot$ a strnulé nud$ pohodlné „zaji%t$nosti“ 
a povinné rozumnosti, stavbám suchého kalkulu, jim' 
se nehodlá p"izp&sobovat, ale je' chce bez slitování 
p"ekotit a rozmetat. Autorka hodlá vzn$covat, nítit; 
jedin$ zanícení toti' p"iná%í podn$ty, nep"estává 
vzru%ovat a drá'dit, neponechává v klidu, nutí 
k dal%ímu pohybu, ukazuje alternativy a mo'nosti, 
stanovuje sm$r.
Ji"í Zizler

Mat$j Stropnick&
Myslet socialismus bez tank'. 
Svoboda slova ve st"ed/tu zájm' 
#eskoslovenského roku 1968
Scriptorium 2013, 164 s.

Politik, noviná" a herec Mat$j Stropnick! vydal 
pod názvem Myslet socialismus bez tank& knihu 
kriticky analyzující role, které byly b$hem roku 1968 
p"ipisovány svobod$ slova. Stropnick! je rozd$luje do 
p$ti okruh&: svoboda slova jako zdroj kontrarevoluce, 
nástroj reformy, projev neodpov$dnosti, ohnisko 
subverze a prostor artikulace. V úvodu (p&vodn$ 
diplomové) práce lí#í vlastní pohnutky a d&vody, 
je' ho p"ivedly k sledovanému tématu. Nasti)uje 
problémy, které #ekají na badatele zab!vající se 
tuzemsk!m pokusem o reformu socialismu – a( u' 
jde o samotnou interpretaci osma%edesátého nebo 
s ní spojené terminologické nejasnosti. První stránky 
knihy se pokou%ejí jednotlivé pojmy a termíny 
spojené s rokem 1968 osv$tlit – jde zejména 
o zp&soby ozna#ování samotného období, jeho 
aktér& a vojenského zásahu, které se v'dy vá'ou 
k n$jaké spole#enské skupin$. Bohu'el autor se 
zmi)ovan!mi pojmy nakládá pon$kud ned&sledn$, 
n$které se objevují, ani' by byly vysv$tleny, a vzniká 
terminologick! zmatek. Stropnick! se sou#asn$ 
p"iznává, 'e cílem jeho práce byla obhajoba mo'nosti 
reformního socialismu, a# zku%enost osma%edesátého 
v!hledy na reálnost socialismu bez tank& i za 
hranicemi +eskoslovenska p"inejmen%ím zakalila. 
Autor tvrdí, 'e d$jinn! optimismus m&'e p"ekonat 
skute#nost vojenského vpádu a dává nad$ji prom!%let 
socialismus a radikální demokracii do budoucna.
Jan Gruber

Misha Glenny
Temn& trh
P!elo"il Old!ich Klimánek
Argo & Doko!án 2013, 272 s.

Britsk! noviná" Misha Glenny si po investigativní knize 
o mafii zvolil za téma kriminální stránku hackerství, 
p"edev%ím komunitu podvodník& s kreditními 
kartami. Kdo by #ekal technické pojednání, bude 
zklamán. Glenny se v tém$" detektivkovém 'ánru 
soust"edí hlavn$ na klasické schéma policajt versus 
zlo#inec, a tudí' v knize dominuje snaha vypráv$t 
a zprost"edkovat dojmy #i popsat charaktery 
protagonist&. P"es v%echno zjednodu%ování jde v%ak 
o pozoruhodn$ zasv$cené dílo, podlo'ené pe#liv!mi 
re%er%emi a dv$ma sty hodinami rozhovor& s aktéry 
z obou stran barikády nejen v Británii, ale i v Estonsku 
nebo Turecku. P"itom nechybí sociální ani politick! 
kontext. Hlavním p"edm$tem anal!zy jsou weby, 
na nich' „kartá"i“ uzavírají své obchody – dnes ji' 
rozprá%ené stránky jako CarderPlanet nebo DarkMarket. 
S tím, jak se zlo#in globalizuje, profesionalizuje 
a stává vysoce v!nosn!m, rozvíjí se i mezinárodní 
spolupráce policejních vy%et"ovatel&, nebo( z"ídka 
se #in odehrává v zemi, kde 'ijí pachatelé. P"esto'e 
v síti této knihy uvízli spí%e hacke"i, kte"í se dali 
na dráhu zlo#inu, dochází Glenny k dom$nce, 'e 
v pozadí mohou b!t #asto i tradi#ní mafiánské gangy 
propojené s politikou i militantní organizace, které 
tímto zp&sobem získávají tu#né financování. Záv$r 
je v$nován úvaze nad povahou hacker& a Glenny 
je v podstat$ obhajuje – pot"ebné znalosti mohou 
snadno získat i v adolescentním v$ku, kdy „je%t$ 
nemají pln$ vyvinut! morální kompas“ – a jejich 
tvrdou kriminalizaci pova'uje za velk! omyl a mrhání 
intelektuálním potenciálem.
Honza (ípek
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