
Postava Sherlocka Holmese dávno
pfierostla svého autora, podobnû
jako Frankensteinovo monstrum
nebo krveÏízniv˘ hrabû Dracula.
Dokazuje to dlouhá fiada apokryf-
ních pfiíbûhÛ, kde si geniální detek-
tiv z lond˘nské Baker Street zahrál
hlavní roli, aÈ jde o televizní seriál,
nebo ãetné prózy. Holmes prostû
dobyl pop-kulturní nebe a uvelebil
se tam v pohodlném u‰áku s jisto-
tou sobû vlastní. Aktuálnû to stvr-
zuje komiks francouzského dua
Cecil & Brunschwig nazvan˘ pro-
stû Holmes (1854/†1891?); ães-
kému ãtenáfii album servíruje na-
kladatelství Meander.

Kniha má dvû ãásti, a pfiestoÏe
se tu Holmes objevuje hned v ná-
zvu, v samotn˘ch pfiíbûzích na nûj
osobnû moc nenarazíme. Urãující
jsou totiÏ data v závorce: jeho zrod
a jeho zánik. Cecil & Brunschwig
zÛstali vûrni A. C. Doylovi, pokud
jde o Ïánr psychologické detektiv-
ky, a nabídli ãtenáfii napínavou 
cestu po Holmesov˘ch stopách, 
za jeho sebevraÏdou ve ‰v˘car-
sk˘ch vodopádech i do jeho dût-
ství. Z jedné i z druhé strany totiÏ
na Sherlocka dotírá tent˘Ï pfiízrak
z hlubin podvûdomí – profesor 
Moriarty. 

Pfiíbuznost s dvojjedin˘m Jekyl-
lem a Hydem není náhodná, taky

Holmes bojuje sám se sebou, se
sv˘m narÛstajícím ‰ílenstvím, na
nûÏ mu zadûlaly jednak rodové
dispozice, jednak jist˘ konflikt
v mládí. Komiks se závûrem mûní
rovnou v dobrodruÏství psychoana-
l˘zy: své tu sehrají figury otce
a star‰ího bratra, motiv zakázané-
ho pokoje, pocit viny i povûstn˘
chlad, kter˘ choval slavn˘ detektiv
k Ïenskému pohlaví. Pfiípad by mûl
vyfie‰it doktor Watson, ale nestaãí
nûj; na pomoc mu pfiichází nejen
mladík Wiggins, kterého si Holmes
oblíbil je‰tû za svého Ïivota, ale

nakonec i ten, kdo jednoho i dru-
hého vymyslel. 

Úãast A. C. Doyla v pfiíbûhu po-
tvrzuje, co jsme fiekli úvodem: Po-
stava Sherlocka Holmese dávno
pfierostla svého autora a stala se
nesmrtelnou. Pokud vznikají díla
jako toto, suverénní po stránce
scenáristické i kresebné, pak ne-
má slavn˘ detektiv dÛvod obracet
se v hrobû. Notabene kdyÏ komiks
mífií stejn˘m smûrem jako on ve
sv˘ch nejslavnûj‰ích kauzách – 
ke kofienÛm.
� Radim Kopáã, literární a v˘tvarn˘ kritik
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� âe‰tí a sloven‰tí diváci budou
mít od 6. do 15. fiíjna moÏnost
vidût filmy ze ‰piãkov˘ch mezi-
národních festivalÛ. Pfiehlídka
Be2Can nabídne ve vybran˘ch ki-
nech, jako jsou praÏské biografy
Lucerna, Atlas, Evald, brnûnské
kino Art ãi bratislavské Kino Film
Europe, snímky promítané letos
v Berlínû, Benátkách a Cannes.
Na programu se objeví tituly jako
Zimní spánek, Leviatan, Sils Ma-
ria nebo Sbohem jazyku. � Topi-
ãÛv klub na Národní tfiídû v Pra-
ze hostí do 26. záfií v˘stavu ma-
lífiky Ruth Kohnové Pocta Zemû-
mûfiiãi K. Obrazy, kresby a akva-
rely pÛvodem ãeské umûlkynû
pfiedstavují tu ãást její tvorby, kte-
rou inspirovala osobnost Franze
Kafky. Souãástí expozice je
i men‰í v˘stava kreseb Kohnové
ke Kafkovu Zámku. � Spisovatel-
ka a rozhlasová redaktorka Mile-
na ·tráfeldová vydává novou kni-
hu Gulá‰ pro Masaryka. Zãásti
fiktivní rodinná kronika vyhlá‰ené
hostinské z jihomoravsk˘ch Îidlo-
chovic, která skuteãnû vafiila pro
TGM, je zábavnou procházkou
ãesk˘mi dûjinami nûkolika deseti-
letí. Román vydala Mladá fronta.
� Francouzská zpûvaãka a skla-
datelka ZAZ vystoupí 1. prosin-
ce na samostatném koncertû
v brnûnské hale Vodova. âtyfiia-
dvacetiletá osobnost, která uÏ

dvakrát úspû‰nû vystoupila na
festivalu Colours of Ostrava, pfii-
jede do Brna s repertoárem z ak-
tuální desky Recto Verso, zazní
i nejvût‰í hity z debutového alba. 
� Nakladatelství Torst vydává
vzpomínkovou knihu Krajiny Me-
tropole smrt renomovaného his-
torika moravského pÛvodu Otto
Dov Kulky. Autor se narodil v ro-
ce 1933 v Novém Hrozenkovû,
jako devítilet˘ byl internován v te-
rezínském ghettu a o rok pozdûji
deportován do tábora smrti
v Osvûtimi. PfieÏil v‰ak, po válce
vystudoval univerzity v Jeruzalé-
mû a ve Frankfurtu nad Moha-
nem a nyní Ïije v Izraeli. 
� U pfiíleÏitosti 95. narozenin
Medy Mládkové vy‰ly její pamûti
sepsané novináfiem Ondfiejem
Kundrou. Îivotní pfiíbûh vûhlasné
mecená‰ky se odehrává v pûti
zemích a na dvou kontinentech,
na geografické ose Zákupy, 
Îeneva, PafiíÏ, Washington, 
Praha. Knihu MÛj úÏasn˘ Ïivot 
vydala Academia.
� (mi‰)

Letní festival v Salcburku uvedl letos
osm operních projektÛ – Mozartova
Dona Giovanniho, Straussova RÛÏo-
vého kavalíra, ve svûtové premiéfie
dílo Marka-Andrého Dalbavieho Char-
lotte Salomon, zapomenutou operu
Franze Schuberta Fierrabras, kon-
certnû vybrané ãásti z Wagnerova Tri-
stana a Isoldy, Verdiho Trubadúra,
Rossiniho Popelku a Donizettiho La
Favorite, ve francouzské verzi a kon-
certnû. Intendant festivalu Alexander
Pereira, kter˘ na podzim odchází do
milánské Scaly, vsadil na pestrost
a slavná jména.

Favoritka Gaetana Donizettiho, jed-
na z jeho oper, komponovan˘ch za

komplikovan˘ch okolností pro PafiíÏ,
vyÏaduje skvûl˘ orchestr a virtuózní
hlasy, ovládající umûní bel canta. Ti-
tulní role nepatfií kupodivu sopránu,
ale ztûlesÀuje ji mezzosopranistka –
pÛvodnû byla urãena slavné Rosine
Stoltz. V Salcburku se jí chopila Elina
Garanãa a s vnitfiním proÏitkem se
prozpívala od zamilované dívky aÏ po
svou tragickou smrt. Partnerem jí byl
jednak Juan Diego Flórez, skvûl˘ pe-
ruánsk˘ tenorista, kter˘ ale zpíval za-
milovaného Fernanda s pfiíli‰nou ve-
hemencí a hlasov˘mi forzemi, které
s sebou nesly místy aÏ nepfiíjemné
hlasové zabarvení. Obecenstvo a kri-
tici byli ov‰em nad‰eni; naopak za-

stfienou barvu hlasu vyãítaly recenze
barytonistovi Ludovicu Tézierovi. Jako
rodil˘ Francouz v‰ak pfiedev‰ím on ja-
ko král Alfons XI. (dûj se odehrává ve
·panûlsku 14. století) dokázal vyho-
vût poÏadavkÛm partitury a zpro-
stfiedkovat autentick˘ záÏitek, v nûmÏ
slovo a hudba tvofií jednotu. 

Donizettiho grand opera o ãtyfiech
aktech je na hony vzdálena italské
opefie své doby; Donizetti se dokázal
mistrovsky zorientovat v poÏadavcích
pafiíÏského obecenstva, které vyÏado-
valo dûj smûfiující kupfiedu bez ne -
ustálého opakování textu (v tomto
smûru je nepfiekonatelné tfietí a pfie-
dev‰ím ãtvrté dûjství vrcholícího dra-
matu). Tady se bl˘skl Symfonick˘ or-
chestr Bavorského rozhlasu s diri-
gentem Robertem Abbadem, kter˘
ale jinak vedl orchestr k pomûrnû ne-
v˘raznému vyznûní a jeho obãas veli-
ce pomalá tempa byla uÏ na hranici
vnímání.

Malá perliãka závûrem: celé audi-
torium vãetnû orchestru ãekalo té-
mûfi pÛl hodiny na majitele drah˘ch
vstupenek z pfiedních fiad, ktefií uvízli
s autobusem v dopravní zácpû. Sá-
lem se nesla otázka: Poãkali by i na
drÏitele tûch levnûj‰ích lístkÛ?
� Jana Va‰atová, Salcburk
Autorka je redaktorka âRo Vltava
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Cesta do hlubin Holmesovy du‰e
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Vûnovat se hudbû bylo 
va‰e rozhodnutí, nebo vás 
k nûmu nûkdo z rodiny mírnû 
popostrãil?
Svût hudby nám otevfiela na‰e
matka, ona byla na‰í první uãitel-
kou. Pfiesto bylo pro celou rodinu
pfiekvapení, kdyÏ jsme se zaãaly
hudbû vûnovat profesionálnû.
V dûtství a dospívání jsme mûly
mnoho zájmÛ, ale Ïádn˘ nás ne -
oslovil tak jako hudba.

Proã jste si vybraly právû 
klavír?
KdyÏ sedíme u piana, máme po-
cit, jako bychom mûly na koneã-
cích prstÛ cel˘ orchestr. A tím spí-
‰e, kdyÏ znûjí hned dva klavíry.
Schopnost hrát v kontrapunktu,
splétat ty jednotlivé motivy, 
které se slévají v jeden tok, po-
skytuje interpretovi mnoho moÏ-
ností, jak si pfiedstavit – a potom
vytváfiet – vlastní instrumentaci
a barevnost.

Va‰i rodiãe mají evropské 
a ãínské kofieny. Mohly jste díky
tomu vstfiebávat tyto multikultur-
ní vlivy?
Jsme vdûãné za to, Ïe jsme vyrÛ-
staly v rodinû, která má ‰iroké ko-
fieny, navíc tak hluboko zaklínûné
v hudbû. Hudba sama o sobû je
totiÏ multikulturní, mezinárodní ja-
zyk a prostfiedek komunikace.
KdyÏ jste obklopeni rÛzn˘mi kultu-
rami, nevnímáte, co je v nich od-
li‰né, ale co lidi tûchto rÛzn˘ch
kultur spojuje. Podobnû jako hud-
ba vyjadfiuje to, co je spoleãné
v‰em lidem bez ohledu na jejich
kulturní rozdíly. Hudba dokáÏe sro-
zumitelnû vyjádfiit lásku, radost,
smutek, nadûji...

Vystudovaly jste nejlep‰í americ-
ké hudební ‰koly – CurtisÛv hu-
dební institut a Juilliard School.
âím jsou tyto ‰koly tak v˘jimeã-
né?
Léta strávená na tûchto ‰kolách
jsou v na‰em Ïivotû zcela neopa-
kovatelná. Byla to doba, kdy jsme
Ïily a d˘chaly jen hudbou. Byla to
doba, kdy jsme studovaly u tûch
nejvût‰ích mistrÛ klasické hudby.
A také to byla doba jedineãného
experimentování bûhem v˘uky:
ãasto jsme si s ostatními studenty
hráli jen sami pro sebe a pak
jsme diskutovali o rÛzn˘ch zpÛso-
bech interpretace. Zkrátka, byli
jsme si velice blízcí v té touze vy-
jádfiit v‰echno, co hudba obsahu-
je.

Jaké jsou rozdíly mezi klavírním
duem, tedy hraním na dva klavíry,
a hrou pro ãtyfii ruce? Co je tûÏ-
‰í?
Obû z tûchto interpretací mají své
záludnosti. Mluvíme-li o dvou klaví-
rech, kaÏd˘ z nich vlastnû naru‰u-
je tu vyváÏenost zvuku dvou ná-
strojÛ. Ale souãasnû odkr˘vá jedi-
neãnou chemii konverzace dvou
nástrojÛ a dává interpretovi moÏ-
nost, aby pfiedvedl orchestrální
kvality svého nástroje (více neÏ
zmÛÏe jeden hráã na jeden klavír).
Av‰ak hra ãtyfiruãnû, kdyÏ sedíme
vedle sebe u jednoho klavíru, je

nám velice blízká. Sdílejí-li dva hrá-
ãi jeden nástroj, vytváfií se hluboká
intimita, jejímÏ v˘sledkem je jedna
z nejosobnûj‰ích forem komorní
hudby.

Dáváte pfiednost nûjakému kon-
krétnímu hudebnímu skladateli
nebo celé ‰kole?
Nelze fiíci, Ïe bychom mûly nejoblí-
benûj‰ího skladatele. Pfiesto jsme
obû zaujaté hudbou 20. století,
novou hudbou a zejména novou
americkou hudbou. Doufáme, Ïe
v budoucnu svÛj repertoár roz‰ífií-
me o dosud neznámé skladby.

Pfied dvûma roky jste nahrály své
debutové album. Jaké skladby ob-
sahuje?
Zvolily jsme skladby komponistÛ
blízk˘ch na‰emu srdci: Mendels-
sohna, Mozarta, Schuberta,
Brahmse, de Fally, Ravela a Luto-
s∏awského.

Jste dvojãata. Reagujete na vûci
podobnû, jste stejnû citlivé, líbí
se vám stejná muzika?
V zásadû je ná‰ hudební vkus po-
dobn˘, snad proto, Ïe jsme v mlá-
dí nav‰tûvovaly kurzy, které nás
formovaly a poskytly nám takové
hudební vzdûlání, jeÏ nám dovolo-
valo „mluvit stejnou hudební fieãí“.
A také rozvinuly nonverbální komu-
nikaci mezi námi. Zda to souvisí
s tím, Ïe jsme dvojãata, si nejsme
jisté. Ale nonverbální komunikace
nám pomohla rozvinout na‰e hraní
v duu. Je to vlastnû umûní „d˘chat
spoleãnû“, díky nûmuÏ dokáÏeme
mûnit tempo, barvu nebo celé vy-
znûní skladby – spontánnû, jako
dvû propojené du‰e.

Na svém praÏském koncertû bu-
dete hrát Dvofiákovy Slovanské
tance v úpravû pro ãtyfii ruce. Je
tato skladba stálou souãástí va-
‰eho repertoáru, nebo jste si ji
pfiipravily speciálnû pro Prahu?
Slovanské tance hrajeme uÏ dva
roky a moc se tû‰íme na to, Ïe si
je koneãnû zahrajeme ve skladate-
lovû rodné zemi.

Stravinského Svûcení jara, které
na va‰em praÏském vystoupení
rovnûÏ zazní, je velkolepá or-
chestrální skladba. Jaké poÏadav-
ky klade na klavíristu?
Doufáme, Ïe verze pro dva klavíry
této skladby bude stejnû mocná
a barevná jako její orchestrální po-
doba. Perkusivní podstata klavíru
dobfie vyjadfiuje krutost a nelítost-
nost pfiíbûhu. Navíc dva hráãi mají
oproti orchestru vût‰í svobodu pfii
volbû tempa a vedení hlasÛ, aby co
nejlépe vyjádfiili neblahé a hrozivé
motivy tohoto mistrovského díla.

Co pro vás znamená va‰e první
náv‰tûva Prahy?
Zaujímá zcela v˘jimeãné místo
v na‰ich srdcích. Na‰e milovaná
prababiãka, s níÏ jsme Ïily aÏ do
deseti let, totiÏ byla âe‰ka.
A v tomto smyslu je náv‰tûva 
Prahy pfiíjezdem domÛ, návratem
do vlasti na‰eho pfiedka. Jsme 
za tuto pfiíleÏitost velice vdûãné.
� Alena Sojková
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Orchestr na koneãcích prstÛ
Sestry Christina a Michelle Naughtonovy se narodily v americkém Princetonu rodiãÛm s evropsk˘mi a ãínsk˘mi pfiedky. Vyuãeny na
nejlep‰ích americk˘ch hudebních uãili‰tích se staly vyhledávan˘mi interpretkami v oborech ãtyfiruãní hra na klavír a klavírní duo. Své umûní
pfiedvedou 19. záfií v Rudolfinu na festivalu Dvofiákova Praha a zdej‰í publikum bude moci posoudit, nakolik pfiesné je vyjádfiení kritikÛ, ktefií
o tûchto dvojãatech mluví jako o „double star“.

K U LT URA

„Sdílejí-li dva hráãi jeden nástroj, vytváfií se hluboká intimita, jejímÏ v˘sledkem je
jedna z nejosobnûj‰ích forem komorní hudby,“ tvrdí sestry Christina a Michelle
Naughtonovy
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