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Krásní šílenci
v komiksech

JOSEPHINE BAKEROVÁ

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.
RO XY

Třebíč. Festival
připomene zlo
Třebíčský festival židovské
kultury Šamajim připomene osudy místních lidí odvlečených za druhé světové války do koncentračních táborů. „Jednomu z mála přeživších Pavlu Friedovi bude
při zahájení festivalu předáno čestné občanství města,“
řekla ředitelka městského
kulturního střediska Jaromíra Hanáčková. Přehlídka
s koncerty, která je věnována zachránci židovských
dětí Antonínu Kalinovi,
se bude v židovské čtvrti konat od 30. července do 4. srpna. Šamajim se uskuteční popatnácté, v minulých letech
se účast v součtu pohybovala kolem 1000 lidí. Podrobný program je na webu
www.samajim.cz. HO P

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 newyorském West
Village, ve kterém několik
posledních týdnů trávila
čas při natáčení nového
alba, je ale také možné
pronajmout. Za 75 tisíc dolarů měsíčně, což je asi milion a šest set tisíc korun
k tomu. Chtěli byste se za
tu částku dostat na měsíc
do její kůže? PRO F IME D IA.C Z

Nakladatelství Argo vydalo
nedávno několik komiksů,
které fanoušci grafických románů nesmí minout. První
tip je životním příběhem Josephine Bakerové, ženského
idolu 20. století, první černošské hvězdy světového formátu a bojovnice proti rasové segregaci. Román navazuje na
loňské vydání komiksové biografie Kiki z Montparnassu
autorské dvojice Bocquet &
Catel. Bakerové bylo dvacet
let, když se objevila v Paříži
a během jedné noci okouzlila
Picassa, Cocteaua, Le Corbusiera i Simenona. Ve třicátých letech se z ní stala první
černošská hvězda světového
věhlasu a po válce, kdy se angažovala ve francouzském odboji, se rozhodla bojovat proti rasové segregaci. V padesátých 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 komiksu, který popisuje jeho vlastní příběh. Německý kreslíř
Reinhard Kleist, který se specializuje na biografické komiksy, vytvořil ve své dosud
nejobsáhlejší práci panorama nespoutanosti i závislosti, vášně i zkázy, lásky i smrti
a již poněkolikáté prokázal,
že umí překročit hranice běžného komiksu. Jeho výbušná
směs tvořená Caveovými písněmi, historickými „polopravdami“ a zábavnými spekulacemi představuje bizarní
návštěvu caveovského světa
a je skutečnosti mnohem blíž
než jakýkoliv jiný Caveův životopis. Vedle příběhu Cavea
si česky můžete přečíst i další
obrázkové biografie Reinharda Kleista: story Johnnyho Cashe nebo Sen o olympiádě –
Příběh Samii Jusuf Omarové.
336 stran, cena 498 Kč

ŠÍLENÁ ZE SACRÉ-COEUR

Co se týče velikosti formátu, tak toto je největší zástupce dnešních tří komiksových
tipů. A také ten nejulítlejší.
A nejerotičtější. Profesor filozofie na Sorbonně Alain Mangel je bohatý, ženatý a uznávaný. Na své šedesáté narozeniny vyráží za neslýchaným
dobrodružstvím za hranicemi morálky a zdravého rozumu a jeho průvodkyní bude
právě Šílená od Sacré-Coeur.
Příběh je z pera chilsko-francouzského filmaře, herce,
mystika a filozofa Alejandra
Jodorowského, kterému je
dnes už 89 let. Jako kreslíře si
vybral Jeana Girauda, známého jako Moebiuse. Tento Francouz zemřel před šesti lety.
Kniha je složená z celkem tří
původních svazků, které vycházely v letech 1992 až
1998. Je označována jako Alejandrova autobiografie s početnými magickými prvky.
200 stran, cena 598 Kč HOP

