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Terasa jako
ze snu. Dům
Lady Gaga
je na prodej
Dům, ve kterém našla
útočiště zpěvačka Lady
Gaga, je na prodej. Nový
majitel si může připravit
23 milionů dolarů, což je
asi půl miliardy korun.
Dům v newyorskémWest
Village, ve kterém několik
posledních týdnů trávila
čas při natáčení nového
alba, je ale také možné
pronajmout. Za 75 tisíc do-
larů měsíčně, což je asi mi-
lion a šest set tisíc korun
k tomu. Chtěli byste se za
tu částku dostat na měsíc
do její kůže? PROFIMEDIA.CZ

JOSEPHINE BAKEROVÁ
Nakladatelství Argo vydalo

nedávno několik komiksů,
které fanoušci grafických ro-
mánů nesmí minout. První
tip je životnímpříběhem Jose-
phine Bakerové, ženského
idolu 20. století, první černoš-
ské hvězdy světového formá-
tu a bojovnice proti rasové se-
gregaci. Román navazuje na
loňské vydání komiksové bio-
grafie Kiki z Montparnassu
autorské dvojice Bocquet &
Catel. Bakerové bylo dvacet
let, když se objevila v Paříži
a během jedné noci okouzlila
Picassa, Cocteaua, Le Cor-
busiera i Simenona. Ve třicá-
tých letech se z ní stala první
černošská hvězda světového
věhlasu a po válce, kdy se an-
gažovala ve francouzskémod-
boji, se rozhodla bojovat pro-
ti rasové segregaci. V padesá-
tých letech vychovávala na
svém zámečku v Milandes
dvanáct sirotků různé pleti.
568 stran, cena 498 Kč

NICK CAVE
„Od všeho se distancuji, ale

připadá mi to skvělé!“ řekl
zpěvák Nick Cave ke komik-
su, který popisuje jeho vlast-
ní příběh. Německý kreslíř
Reinhard Kleist, který se spe-
cializuje na biografické ko-
miksy, vytvořil ve své dosud
nejobsáhlejší práci panora-
ma nespoutanosti i závislos-
ti, vášně i zkázy, lásky i smrti
a již poněkolikáté prokázal,
že umí překročit hranice běž-
ného komiksu. Jeho výbušná
směs tvořená Caveovými pís-
němi, historickými „polo-
pravdami“ a zábavnými spe-
kulacemi představuje bizarní
návštěvu caveovského světa
a je skutečnosti mnohem blíž
než jakýkoliv jiný Caveův ži-
votopis. Vedle příběhu Cavea
si česky můžete přečíst i další
obrázkové biografie Reinhar-
da Kleista: story Johnnyho Ca-
she nebo Sen o olympiádě –
Příběh Samii Jusuf Omarové.
336 stran, cena 498 Kč

ŠÍLENÁ ZE SACRÉ-COEUR
Co se týče velikosti formá-

tu, tak toto je největší zástup-
ce dnešních tří komiksových
tipů. A také ten nejulítlejší.
A nejerotičtější. Profesor filo-
zofie na Sorbonně Alain Man-
gel je bohatý, ženatý a uzná-
vaný. Na své šedesáté naroze-
niny vyráží za neslýchaným
dobrodružstvím za hranice-
mi morálky a zdravého rozu-
mu a jeho průvodkyní bude
právě Šílená od Sacré-Coeur.
Příběh je z pera chilsko-fran-
couzského filmaře, herce,
mystika a filozofa Alejandra
Jodorowského, kterému je
dnes už 89 let. Jako kreslíře si
vybral Jeana Girauda, známé-
ho jakoMoebiuse. Tento Fran-
couz zemřel před šesti lety.
Kniha je složená z celkem tří
původních svazků, které vy-
cházely v letech 1992 až
1998. Je označována jako Ale-
jandrova autobiografie s po-
četnými magickými prvky.
200 stran, cena 598 Kč HOP

Třebíčský festival židovské
kultury Šamajim připome-
ne osudymístních lidí odvle-
čených za druhé světové vál-
ky do koncentračních tábo-
rů. „Jednomu z mála přeži-
vších Pavlu Friedovi bude
při zahájení festivalu předá-
no čestné občanství města,“
řekla ředitelka městského
kulturního střediska Jaromí-
ra Hanáčková. Přehlídka
s koncerty, která je věnová-
na zachránci židovských
dětí Antonínu Kalinovi,
se bude v židovské čtvrti ko-
nat od 30. července do 4. srp-
na. Šamajim se uskuteční po-
patnácté, v minulých letech
se účast v součtu pohybova-
la kolem 1000 lidí. Podrob-
ný program je na webu
www.samajim.cz. HOP

Everlast vydává album
a v září zamíří do Roxy
Eric Francis Shrody alias Everlast se vrací do Prahy.
A nebude to jen tak obyčejný návrat. Životem ostřílený
americký raper, písničkář a držitel Grammy nedávno
oznámil vydání nové desky Everlast presents Whitey
Ford’s House of Pain. LP vyjde v září a stejný měsíc vyráží
na turné, vše ostatní je zahaleno tajemstvím. Není však
těžké odhadnout, že půjde o poctu právě legendárnímu
albu Whitey Ford Sings The Blues a jeho původní kapele
House of Pain. Koncert proběhne ve čtvrtek 20. září
v pražském klubu Roxy. Předskokan není známý. ROXY

Krásní šílenci
v komiksech

Třebíč. Festival
připomene zlo


