
10 MLADÁ FRONTA DNES ❘ pátek 20. 5. 2016

Kultura

Sandra Brownová, au-
torka Závisti, Nebez-
pečné podoby či Špina-
vé hry, přijela na praž-
ský Svět knihy.

Karolína Stránská
spolupracovnice MF DNES

PRAHA Osmašedesátiletá Texasan-
ka napsala na sedmdesát knih, Kou-
řová clona nebo Francouzské hed-
vábí se dočkaly i televizní verze.

Kariéru jste započala psaním ro-
mantických knih, mysteriózní
prvek se dostavil později. Přesta-
ly vámmilostné zápletky stačit?
Trochu ano. Bylo to kreativní roz-
hodnutí stejně jako obchodní. Na-

psala jsem jich tolik a vyčerpala se.
Chtěla jsem zabrousit do jiného svě-
ta a rozhodně toho nelituji.

S počtem děl se člověk jen těžko
vyvaruje opakování. Vy však
máte řadupravidel, která si vepi-
sujete do každé nové knihy.
Řídím se prvky, které by vmé knize
neměly chybět. Snažím se držet hr-
dinu a hrdinku v jednom prostoru.
Musí vždy vymyslet, jak spolu vydr-
ží plni přitažlivosti a vypětí. Samo-
zřejmě je jejich vztah určitým způ-
sobemnežádoucí. Kdyby nebyl, ne-
máte příběh. To jsou znaky, jež do-
dávají punc Sandry Brownové.

V éře Padesáti odstínů se čtenář-
kámkapitolu za kapitolou dostá-
vá vášně a postelových scén. Vy
si je vychutnáváte až v závěru.
V knize Friction, která právě ve Spo-

jených státech vyšla, je změna. Po-
stelovou scénu jsem výjimečně za-
řadila již na počátek románu. Čtená-
ři však neposkytnu detaily. Postavy
si totiž onu scénu detailně prožijí
později v knize.

Pocházíte z Texasu, vnímáte vliv
jižanské kultury?
Stoprocentně. Jsem Texasanka a
s manželem jsme strávili spoustu
času v Louisianě, nejhlubším Jihu.
Po literární stránce je zde vše inten-
zivnější. Hrdinové jsou ti nejodváž-
nější, padouchové ti nejpodlejší.

Přijela jste při příležitosti vydá-
ní knihy Reportér, která čerpá
z vaší návštěvy Afghánistánu.
Během doby strávené v Afghánistá-
nu jsem si uvědomila, že do války
nejsou zataženi pouze vojáci. Do-
pad pociťují sestry, rozvážeči jídla,

novináři. Hrozí jim zcela stejné rizi-
ko. Ve Státech máme organizaci,
která za vojáky posílá umělce včet-
ně zpěvačky Beyoncé. Jednou oslo-
vili i spisovatele. Rozhodně nešlo
o přepychovou dovolenou: bydleli
jsme v kasárnách, nosili třicetikilo-
vou bagáž, létali vrtulníky. Velitel
na nás ječel, ať pohneme zadky,
s vojáky jsme se bavili o basketbalu.
Uvědomujete si, do jaké míry se
obětují. Nejdojemnější konverzaci
jsem vedla s kaplanem, jenž nosil
seznam vojáků, které vyprovodil.

To zní velmi proválečně a vlaste-
necky. Nepřistihla jste se, že do
podobného rozpoložení sklouzá-
váte i při psaní Reportéra?
Snažila jsem se knihu udržet ve zce-
la apolitické rovině. Tak totiž vypa-
dala i naše návštěva, jímavost setká-
ní s tím neměla nic společného.

Kritici často vaši tvorbu řadí
mezi brakovou.
Nikdy jsem si nepředsevzala, že se
budu věnovat vysoké, klasické lite-
ratuře. Píšu knihy, které si lidé be-
rou na dovolenou, na pláž, do
vany. Nechci, aby se mými romá-
ny museli prokousávat. Kolečko
od kávy či skvrna od opalovacího
krému mě na knize potěší více
než její čestné místo na akademic-
ké poličce.

Se žánrem milostných románů
si mnozí spojují zástupy žen
středního věku. Jak jste na tom
smužskými čtenáři?
Mám jich spousty! Je mezi nimi
imnoho vojáků. Muži se kemně do-
stali především díky kriminálnímu
prvku, který jsem začala do svých
knih vkládat. Potají se jim líbí i ta ro-
mantika, ale to oni nepřiznají.

Ondřej Bezr
redaktor MF DNES

Otázka, jaké bude další album
Boba Dylana, není pro jeho fa-

noušky hádankou nejpozději od
16. dubna. Tehdy písničkář v rámci
akce Record Store Day zveřejnil na
červeném vinylu čtyři nahrávky
z alba Fallen Angels, které jako ce-
lek vychází právě dnes.

Slabší zpěv
Takže tedy: už měsíc jsme věděli,
že Dylan pokračuje ve směru nasto-
leném předchozím, loňským titu-
lem Shadows In The Night. Tedy že
loví v pokladnici americké tradiční

pop music neboli toho, čemu se
přezdívá velký americký zpěvník.
A to se zvláštním zřetelem na pís-
ně, které proslavil svou jedinečnou
interpretací Frank Sinatra.
Zdroje se v tuto chvíli liší v otáz-

ce, zda oněch dvanáct položek no-
vého alba bylo natočeno společně
s deseti kousky předchozího titulu.
Oficiální zprávy hovoří o sice stej-
ném studiu, ale jiném čase, mnozí
novináři však Dylana spíše podezří-
vají z toho, že před oněmi dvěma
lety natočil větší sadu písní. To pro
něj je ostatně typické, ne nadarmo
řada jeho autorizovaných bootle-
gů, na kterých v posledních dvou
desítkách let zveřejňuje mimo jiné
i svoje „zbytky“ z nahrávání, už do-

sáhla dvanácti dílů. Co by mohlo
mluvit proti teorii stejného období
vzniku, je přece jen mírně odlišné
aranžérské pojetí, alespoň co se
týče dechů. Zatímco těmi bylo Sha-
dows In The Night výrazně protká-
no, tentokrát je slyšíme vlastně jen
v Maybe You’ll Be There.
A také Dylanův zpěv. Album Sha-

dows In The Night bylo políčkem
všem, kteří tvrdili, že Dylan dnes
už je schopen jen mečení a záhrob-
ního sípání. Zde písničkář najed-
nou intonoval, prostě doopravdy
zpíval. To na Fallen Angels trvá,
jeho zpěv je, viděno optikou kon-
certů i desek už od začátku 90. let,
stále obdivuhodný, ale přece jen
slabší než minule. A třeba v All Or

Nothing At All zní jeho hlas v expo-
novanějších pasážích dost bídně.
Jinak vše podstatné zůstává: vý-

běr autorů tak zvučných jmen jako
Johnny Mercer, Harold Arlen, Sam-
my Cahn nebo Jimmy Van Heu-
sen, aranžmá, ve kterém dominuje
pedálová steelkytara, jež nahráv-
kám dodává medově countryový
dojem, akustické kytary i kontra-
bas,metličkami štěrchané jednodu-
ché bicí.

Pro koho album je?
Celé album prostupuje Dylanova
melancholie. Melancholie člověka,
který má svá léta – příští úterý osla-
ví pětasedmdesátiny – a hudební
lásky. Ve svém věku skutečně ne-

musí nikomu nic dokazovat a může
si dělat jako jeden zmála na hudeb-
ní scéně opravdu, co chce.
Otázka zní, má-li takový počin něja-

ký smysl také pro posluchače. Zatím-
co deska Shadows In The Night byla
příjemným vybočením z jeho disko-
grafie a brala se za jakýsi „retro expe-
riment“, tento pel novinka už nemá.
Jen proto ji také hodnotíme méně
procenty než minulou desku, samo
o sobě album vlastně o tolik horší
není. A nezbývá než doufat, že Bob
Dylan se na případném dalším albu
zase vrátí – k Bobu Dylanovi.

Jean Reno a Christian
Clavier coby středově-
ký rytíř a jeho sluha
se v nové pouti časem
dostanou do Velké
francouzské revoluce,
do českých kulis a do
pasti všech sérií.

Mirka Spáčilová
redaktorkaMF DNES

První Návštěvníci z roku 1993
měli říz, francouzská varianta

rytíře DonaQuijota a jeho sluhy teh-
dy vnesla přímočarý středověk do
20. století. Takže bloudili časem
v dalších dílech a v premiérové Re-
voluci už jim zbylo jen tolik síly, ko-
lik dá třikrát použitý sáček čaje.
Z čehomají znovu vařit? Jedině z ko-
bylinců, jimiž si postaru přitápějí,
zatímco jejich okolí si zacpává nos.

Všechno tu smrdí
Česko se na povadlém projektu po-
depsalo nadvakrát. V dobrém tu-
zemskými scenériemi, kde Praha
převlečená za dobovou Paříž účin-
kuje výtečně; horší je dabing, který
ještě umocňuje operetní žvanivost
Revoluce. Filmařskou ctižádost už
režisér Jean-Marie Poiré zřejmě
opustil, hraje se kostýmní sitkom,
jehož nejčastějším sdělením je slo-
vo „smrdí“. Páchnou nohy, pách-
nou boty, páchne oblečení, pách-
nou koně i jejich trus, páchne sýr
plný červů, hrdinům je cítit z úst,
dlouze se rozebírá královské lejno

aneb výsada šlechticů utírat králi za-
dek či neblahé důsledky pšouků v
uzavřeném kočáře.
Čistě hygienický střet se ovšem vy-

čerpal už v prvním filmu z moderní
doby, odkud si hrdinové přibalili
pár vynálezů, jimiž nyní zaskočí re-
volucionáře, třeba zapalovač nebo
lak na vlasy. Vůbec výroba úsměvu

zůstává – tedy kromě smradu – na
více či méně dětinských rekvizitách
včetně nafukovací paruky. A vzác-
né jiskry francouzské dráždivosti
zase hasí doslovnost. Neboť svůdné
„poprsí, které by si vážně zaslouži-
lo svobodu“, už nepotřebuje dově-
tek „Vyndejte ho!“.
Ani fakt, že ve filmu vystupují his-

torické osobnosti jako Maximilien
Robespierre nebo Jean Paul Marat,
tvůrci nevyužili ke sžíravější zába-
vě. Že je Marat věčně ve vaně a pod
pantoflem, zavání nejlevnější estrá-
dou; podobně působí skeče předvá-
dějící, že osvobozený lid posluhuje
novým vůdcům stejně jako starým.
Bezobsažná konverzační fraška

zkrátka uvázla v pasti sérií, které se
uměle křísí k životu vždy, když chy-
bějí nové nápady. Definitivní tečku
může učinit jen jasný propadák –
a Revoluce k němu nemá daleko.

Fallen Angels
Bob Dylan

Návštěvníci 3:
Revoluce

Za časů Robespierra Rytíř (vpravo JeanReno) a jeho oddaný sluha (Christian Clavier) se tentokrát octnou v době francouzské revoluce. Foto: Bontonfilm

Spisovatelka Sandra Brownová.
Foto: Karolína Stránská

už zítra v časopise
Víkend DNES

Nejzajímavější
příběhy památných
stromů

70 %

Mým knihám sluší skvrny od kávy a opalovacích krémů

40 %

Hudba

Soubor Collegium
1704 oživí dvorské
slavnosti
Hudba evropských panovnických
dvorů i barokní oratorium a Jo-
hann Sebastian Bach budou hlavní-
mi tématy příští sezony souboru
Collegium 1704. V pražském Rudol-
finu a kostele sv. Šimona a Judy
uvede sedm programů. Mezi sólis-
ty budou sopranistka Hana Blaží-
ková či basista Jan Martiník. (vd)

Koncert

Barytonista
zazpívá
muzikálové hity
Britský barytonista Simon Keenly-
side vystoupí 10. ledna příštího
roku v pražském Obecním domě.
Přednese písně ze slavných muzi-
kálů za doprovodu instrumentál-
ní skupiny. Ještě předtím, 22. říj-
na, ztvární Mozartova Dona Gio-
vanniho v kinopřenosu z newyor-
ské Metropolitní opery. Vstupen-
ky na lednový koncert jsou již
v prodeji. (vd)

Film

Gilliam do Dona
Quijota obsadí
Olgu Kurylenko

Poprvé musel natáčení zastavit po
šesti dnech, šestnáct let poté si
Terry Gilliam pokus zopakuje.
V Cannes oznámil, že vysněný
film Muž, který zabil Dona Quijota
začne točit v říjnu s bond girl Ol-
gou Kurylenko v hlavní ženské
roli. Adam Driver z filmu Star
Wars: Síla se probouzí se předsta-
ví jako sluha Sancho Panza, rytíře
Dona Quijota hraje Michael Palin,
režisérův kolega ze skupiny Mon-
ty Python. (spa)

Poezie

Obestín se obnoví
po půlstoletí
Koncertní představení básně Mila-
na Nápravníka Obestín, které mělo
premiéru před padesáti lety v podá-
ní zakladatele Violy Jiřího Oster-
manna se zpěvem Evy Olmerové,
si připomenou diváci s Janou Koub-
kovou v Novoměstské radnici v Pra-
ze 7. června v 18 hodin. (kul)

Kdy se Bob Dylan vrátí k Bobu Dylanovi?

Kdysi slavní Návštěvníci vaří
Revoluci už jen z kobylinců


