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Madonna znovu vyrazí
na turné, zastaví se i v Praze

Pořadatelé potvrdili termín zpěvaččina srpnového koncertu v přírodním amfiteátru Chodov
Praha/ Nejúspěšnější koncertní turné roku 2008, Madonnino Sticky & Sweet Tour,
se letos v létě vrátí další sérií
koncertů. Jak už dříve uvedla
zpěvačka na svých internetových stránkách a nyní potvrdila pořádající agentura Live
Nation, mezi plánovanými zastávkami je i Praha. V našem
hlavním městě vystoupí Madonna 13. srpna – královna popu se představí v rámci megakoncertu pod širým nebem
v přírodním amfiteátru v pražském Chodově. Do Prahy se tak
Madonna vrací po třech letech
od dvou koncertů v tehdejší
Sazka Areně, jež byly v září
2006 součástí jejího Confession
Tour. Tehdy byly vyprodány
během jediné hodiny.

pondělí 9. února 2009

Festival španělských filmů zahájí
historické drama 13 růží
Praha/ Festival španělských filmů letos představí převážně snímky oceněné na mezinárodních filmových
festivalech. „Chceme publiku přinést komplexní a ucelený pohled na současnou španělskou kinematografii.
Do programu jsme zařadili i několik latinskoamerických koprodukčních snímků a uvedeme i některé starší filmy předních španělských tvůrců,“ říká o programové skladbě dramaturg festivalu David Čeněk. Zahájení festivalu bude patřit historickému dramatu
13 růží, který je natočen podle skutečných událostí.
Označení 13 růží nesla skupina mladých žen, které byly
v srpnu roku 1939 popraveny španělskými fašisty. Režisér Emilio Martínez-Lázaro sleduje osudy jednotlivých postav, nechává diváka letmo nahlédnout do jejich životů a provází je i jejich blízké na cestě směřující
až k tragickému konci. O kvalitě filmu svědčí i 14 nominací na prestižní filmovou cenu Goya a čtyři získaná
ocenění. Příznivci španělsky mluvené kinematografie
mohou vidět výběr z filmové tvorby posledních let od
17. do 21. února v kině Art v Brně a od 24. do 28. února
v Praze v kině Světozor.
(kul)

The J. Geils Band je zpátky
Boston/ Počátkem osmdesátých let tato pozoruhodná
formace slavila obrovský úspěch s netradičním hitem
Centerfold o posedlosti dívkou z plakátu v pánském časopise. Nyní možná nastal čas, aby se rozevlátí bluesrockeři z Massachusetts vrátili. Alespoň to vyplývá ze
zprávy v hudebním magazínu Patriot Ledger, podle
které The J. Geils Band zahraje v původní sestavě na
slavnostním otevření klubu House Of Blues v Bostonu.
Skupina, v jejímž centru stál charismatický showman
Peter Wolf, existovala v rozmezí let 1967 a 1986. Od té
doby se však už dvakrát pokusila o reunion – poprvé
v roce 1999, kdy odehrála překvapivou sérii koncertů
na americkém Středozápadě, a naposledy přede dvěma
lety v bostonském klubu Scullers Jazz Club.
(mib)

Třináct premiér
Turné Sticky & Sweet, které
je nejúspěšnější koncertní
šňůrou sólového umělce
v historii, začne 4. července
v Londýně. Mezi zastávkami
je i třináct míst, kde Madonna
ještě nikdy nevystoupila
(Hamburk, Marseille, Oslo,
Helsinky a mnohá další.).
„Je to pro mne poprvé. Nikdy dříve jsem neprodloužila
koncertní turné. Jsem šťastná, že mohu být zpět na cestě,
navštívit místa, kde jsem nikdy nebyla, a vrátit se na místa, která miluji,“ uvedla zpěvačka k nově oznámeným
koncertům.
Turné Sticky & Sweet vidělo v roce 2008 neskutečných
2 350 285 fanoušků v osmapadesáti městech světa. Prodeje
vstupenek trhaly rekordy po
celém světě – jen na jihoamerickou část turné se prodalo
650 000 lístků.

Zemřel herec James Whitmore
Los Angeles/ Americký herec James Whitmore zemřel
v pátek 6. února ve svém domě v Malibu na rakovinu
plic. Bylo mu 87 let. Oznámil to zpravodajský server
BBC. Whitmore během své herecké kariéry ztvárnil
desítky rolí v divadle, filmu i televizi. Dvakrát byl nominován na Oscara (za vedlejší roli ve filmu Battleground a za hlavní roli prezidenta Harryho Trumana
ve snímku Give 'em Hell, Harry!), získal Zlatý glóbus
i cenu Emmy. U nás jsme ho mohli vidět mj. ve filmech
Planeta opic, Tora! Tora! Tora! či Vykoupení z věznice
Shawshank, kde hrál knihovníka Brookse.
(kul)

Oakenfold v roli
hosta

V roli speciální hosta se na
turné Sticky & Sweet 2009
představí jedna z nejdůležitějších postav moderní klubové
scény, Paul Oakenfold, který
remixoval skladby The Rolling Stones, Madonny, U2
a mnoha dalších. Patří mezi
největší DJská jména současnosti a během letošního roku
se chystá vydat nové album

PO TŘECH LETECH. V Praze se Madonna zastavila už v září 2006 během svého Confessions Tour. Foto: Live Nation
Pop Killer. Madonna, která loni oslavila 50. narozeniny, je
podle Guinnessovy knihy rekordů nejúspěšnější sólovou
zpěvačkou současnosti. Její
zatím poslední album, loni vydané Hard Candy, obdrželo

několik nominací na ceny
Grammy a v sedmatřiceti zemích světa se umístilo na prvním místě hitparádového žebříčku. Vstupenky na koncert,
jejichž cena se bude pohybovat
v rozmezí od 995 do 7995 korun,

se začnou prodávat 14. února
v 9 hodin. Každý zákazník si
bude moci koupit najednou
maximálně šest vstupenek.
Kompletní informace o turné a
dalších novinkách najdete na
na www. madonna.com. (kul)

Urbanův pražský román z dob,
kterým vládla bestia triumphans
KNIŽNÍ RECENZE
IVAN MATĚJKA

„Bylo nás nemnoho, co viděli
jinak a jiné věci...“ Osamělý
muž je tenhle hrabě Arco, hrdina nového románu Miloše
Urbana. Téměř bez přátel, společnost mu dělají povětšinou
jen holky lehčích mravů. Jsme
v Praze sklonku 19. století, což
se čtenáři snaží v prvním pohledu napovědět třeba už graficky působivá ořízka hřbetu
knihy. Téměř ještě středověký
šerosvit města je ovšem trpce
zkoušen, ohryzáván, vybagrováván monstry doby, které se
začíná říkat moderní. Srdce
Prahy čeká asanace, za jejímž
údajným dobrodiním, provázeným líbivými hesly o pokroku,
hygieně,
zdraví,
elektřině či vodovodu, se
skrývají zájmy velmi přízemní, velmi sobecké, z nichž
ovšem plyne zisk.
Na prahu „nové“ doby, která má své pohotové věrozvěsty
a prosazovatele v pražských
radních, je aristokrat Arco
stejnou zbytečností, stejným
anachronismem, „mimo kate-

gorie“, jako starobylé domy na
Židovském městě. Snad proto
se pustí do marného zápasu o
záchranu alespoň zlomku mizejícího města.
Na pozadí téměř romantického Arkova příběhu Urban
skvostně vykresluje barvitý
mumraj města, které je a přece není reálné. Je to zaniklá
Praha, kterou nám dnes zprostředkovávají už jen umělecké obrazy: černobílé fotografie Jindřicha Eckerta a Jana
Kříženeckého, přízračné malby Jakuba Schikanedera, výtvarná mystika Hugo Steinera, ale také starosvětsky malebné obrázky Jana Minaříka
a Vojtěcha Bartoňka... K většině těchto inspirací se autor
otevřeně přiznává v závěrečné poznámce Bez čeho by nebylo. Jinde k nim najdeme
narážku v textu. Někde z nich
čerpá jen atmosféru, jinde ho
přímo inspirují k působivým
literárním obrazům a scénám.
Hlavní hnací silou autora
je ovšem vnitřní vztek na
„poměry“, které vládly před
sto lety stejně jako dnes.
„...nastává žranice, koryta se
plní, podává se bramboračka,

nikde žádná hranice, nikde
žádná mez, narvěme se, dokud můžem, odstřihněme
tradice a posledního kousne
pes..“ Chandra a slabost, která se zmocňuje hraběte Arka
nad stavem světa, je i chandrou současného autora. Bestie znovu triumfují. Klepy
jsou horší než sériový vrah. A
i ten (označovaný děsivě líbeznou zdrobnělinou Masíčko) je však možná jen plodem

všeobjímajících intrik, úskoků, politikaření... Co s tím?
Spraví ten pocit marnosti zázračná „heroická“ pilulka
doktora Hofmana, po níž se
špína a zápach mění ve vůni?
Lze si ho vybít soubojem?
Mordem? Urban nachází úlevu v pletenci jednoduše i složitěji průhledných aktuálních narážek, průniků současnosti do příběhu z dávných dob, kdy Prahou, tou
„provinciální zemljankou“,
lomcovala parostrojní modernizace, národnostní šarvátky, pogromy i strach z přízraků. Varoval nás ovšem už
na samém začátku svého příběhu: „Dokonce i historie je
smyšlená.“
Lord Mord (vypravený nakladatelstvím Argo v malém
příjemném formátu a v nápadité grafické i výtvarné úpravě Přemysla Růta – což jsou už
téměř erbovní znamení Urbanových próz) patří ke knihám, které stojí za to číst. A
přemýšlet nad nimi. I o tom,
co stojí mezi řádky.

Miloš Urban: Lord Mord
Pražský román. Argo,
Praha 2008. 360 stran

60 LET U FILMU. James Whitmore stál před kamerou poprvé
v roce 1949 – a v následujícím roce už měl Zlatý glóbus.
Foto: Reuters

KNIHA PRO VÁS

Jules Verne
Cesta do středu Země
Příběh německého profesora
Otty Lidenbrocka, jeho synovce Axela a islandského lovce
Hanse strhuje čtenáře od prvních stránek svým napětím a
dokonalým popisem dramatických situací. Ne náhodou
patří Cesta do středu Země
k filmaři nejvyhledávanějším
dílům světové literatury. Naposled zaujalo toto téma amerického režiséra Erika Breviga, který podle něj loni natočil
strhující velkofilm s Brendanem Fraserem v hlavní roli.
Kniha Cesta do středu Země
vychází poprvé v moderním
českém překladu Jiřího Žáka.
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