Máte rádi světovou literaturu?

Odkud jsou vaši oblíbení autoři?
Pokud jsou na vaší čtenářské mapě

KERRI SAKAMOTO (KANADA)
ALICE MUNRO (KANADA)
V roce 2013 získala Nobelovu
cenu za literaturu. Dílo Příliš
mnoho štěstí ukazuje autorčinu
schopnost nahlédnout hluboko
do duší svých mladých i
stárnoucích hrdinek, čelících
zlomovým životním situacím v
podobě hrůzné rodinné
tragédie. Vyústění však ukazuje,
že život dokáže přinést naději a
vysvobození i v nejtíživější chvíli.

Tato autorka japonského původu
získala v roce 1999 cenu
Commonwealth Writers' Prize za
svou prvotinu Elektrické pole.
Po japonském útoku na Pearl
Harbor bylo více než dvacet tisíc
Japonců žijících v Kanadě
posláno do internačních táborů.
Autorka se zamýšlí nad
psychickými následky, jichž se
oběti těchto historických
událostí nedokázaly zbavit ani
řadu let po válce.

JONATHAN SAFRAN FOER (USA)

INDRA SINHA (VELKÁ BRITÁNIE)

Jeho román Naprosto osvětleno
byl v roce 2003 oceněn The
Guardian First Book Award.
Hrdinou je on sám, kdy se jako
mladý americký žid rozhodne na
Ukrajině pátrat po osudech svých
předků. Najde si cestovní
kancelář specializovanou právě
na židovské turisty ze Západu a
jeho průvodcem se stane Alex,
stejně mladičký a naivní jako on.

Tento britský autor indického
původu získal v roce 2008
Commonwealth Writers' Prize za
dílo Zvířetovi lidé. Jedná se o
humorně laděný příběh
postiženého indického mladíka,
který v dětství spolu s desítkami
dalších doplatil na chemickou
továrnu ve svém městě. Vlivem
extremních životních podmínek
chodí po čtyřech jako zvíře, a
přestože je mu nejlepším
přítelem pes, má život stejně
bohatý jako zdraví lidé.

DAVID GUTERSON (USA)
V roce 1995 získal PEN/Faulkner
Award za román Sníh padá na
cedry. Ten popisuje soužití
japonských přistěhovalců
s americkými rybáři na ostrůvku
v Pacifiku po útoku na Pearl
Harbor. Kniha nabízí seznámení
s nepříliš známým tématem
vyhnání japonských
přistěhovalců a jejich internací
v amerických koncentračních
táborech během 2. světové války.

ORHAN PAMUK (TURECKO)
ANDRUS KIVIRÄHK (ESTONSKO)
Patří v současnosti mezi
oblíbené estonské autory. Je
multižánrovým tvůrcem. Kniha
Muž, který rozuměl hadí řeči je
ovlivněna estonskou mytologií.
Příběh čtenáře zavede do 13.
století, do doby, kdy probíhala
christianizace. Nabízí neobvyklý
a dobrodružný pohled na
střetávání různých kultur.

YIYUN LI (ČÍNA)

MARJANE SATRAPI (IRÁN)

Žije v Istanbulu, kromě psaní
románů přispívá do tureckých i
zahraničních periodik, věnuje se
i literární kritice. Pamuk se ve
svém díle zabývá rozpory mezi
osmanským a evropským
světem, mezi jeho díla patří
například romány Černá kniha,
Bílá pevnost nebo Muzeum
nevinnosti. V roce 2006 získal
Nobelovu cenu za literaturu.

Její dětství bylo silně ovlivněno
nestabilní situací v Iránu. Ve 14
letech ji rodiče poslali studovat
do Vídně, aby unikla přísnému
politickému režimu. Proslavila se
komiksovou knihou Persepolis,
obrazovým příběhem o islámské
revoluci, který byl později i
zfilmován.

V roce 2006 získala za povídkový
soubor Tisíc let vroucích
modliteb ocenění Hemingway
Foundation/PEN. Najdeme zde
osobní dramata obyčejných lidí
na pozadí totalitního režimu.
Roli hrají rodinné vztahy,
emocionální vazby a generační
střety. Povídky nabízejí osobitý
pohled na současný život v Číně i
čínských emigrantů v USA.

KHALED HOSSEINI (AFGHÁNISTÁN)
Narodil se v Kábulu v rodině
diplomata. Po sovětské invazi
emigroval v roce 1980 s rodiči do
USA, kde vystudoval medicínu.
Proslavil se knihou Lovec draků,
románem ze současného
Afghánistánu.

LIAO I-WU (ČÍNA)
je současný básník, prozaik
a hudebník. V roce 1989
uveřejnil báseň Krveprolití
pojednávající o událostech na
náměstí Nebeského klidu v
Pekingu a v roce 1990 byl při
spolupráci na filmu o téže
události zatčen a odsouzen na
čtyři roky odnětí svobody. V roce
2011 ilegálně emigroval
a v současné době žije
v německém exilu. Kniha Hovory
se spodinou přináší rozhovory
s 25 svéráznými postavami,
jejichž osudy jsou velmi
rozmanité, spletité a místy až
šokující.

ZADIE SMITH (VELKÁ BRITÁNIE)
Za svou prvotinu Bílé zuby
získala v roce 2001 ocenění
Commonwealth Writers' Prize.
Tento optimistický román se
hemží postavami, jejich
spletitými osudy a vzájemně
neslučitelnými vírami. Dílo
zachycuje současné pestré
multikulturní prostředí Londýna.

LUIS ERDRICH (USA)

MO JEN (ČÍNA)
M
A)
V roce 2012 získal Nobelovu
cenu za literaturu. Dílo Krev a
mlíko je oceňováno pro osobitý
jazyk, barvitost popisu a
vytříbený smysl pro humor. Děj
se odehrává na severovýchodě
Číny od 30. let 20 století.
Prostřednictvím osudu rodu
Šang-kuanů se více dozvíte o
japonské okupaci, občanské
válce, nástupu komunismu,
politických procesech a pádu
maoismu.

TONI MORRISON (USA)
Nobelovu cenu za literaturu
získala v roce 1993. Její Velmi
modré oči se zabývají kultem
fyzické krásy. Ústřední hrdinka,
jedenáctiletá afro-američanka
Pecola Breedlovová, je
protipólem tehdejšího vzoru
„rozkošného dítka" Shirley
Templeové, a proto jsou to, co by
si nejvíce přála, právě ty
nejmodřejší oči na světě.

JAVIER SIERRA (ŠPANĚLSKO)
Významný současný španělský
spisovatel a žurnalista. Román
Modrá dáma spojuje
dokumentární přesnost se
strhující zápletkou. Odehrává se
na několika různých místech
světa v několika časových
rovinách a přináší zamyšlení nad
současným světem a
křesťanskými hodnotami.

.

V roce 1985 obdržela tato
autorka American Book Award
za dílo Čarování s láskou –
románovou kroniku dvou
indiánských rodin kmene
Čipevajů v rezervaci v Severní
Dakotě v letech 1934–1984.
Čtenář se o nich dozvídá od více
vypravěčů z různých období.
Ústředním motivem je láska ve
všech variacích od té mateřské
až k milostnému citu, který je
schopný přesáhnout život
jednotlivce.

bílá místa, přečtěte si třeba povídku od autorky z Číny nebo román od spisovatele z Kuby. Zajímavá literatura vzniká na celém světě.

PEDRO JUAN GUTIÉRREZ (KUBA)

.

.

Nobelovu cenu za literaturu
získal v roce 1994. Jeho próza
Soukromá záležitost nabízí
zpověď mladého muže, který
netuší, jak zásadně se mu změní
život v momentě, kdy mu žena
porodí postižené dítě. Prochází
strhujícím přerodem v člověka,
kterým dosud neměl odvahu být.

AHMADOU KOUROUMA
(POBŘEŽÍ SLONOVINY)

Nobelovu cenu za literaturu získal
v roce 1992. V básnické sbírce
Hostina života pozorujeme
prolínání evropské kolonializace,
západoindické kultury i rodinné
minulosti tohoto potomka
někdejších otroků.

Témata jeho knih čerpají z reality
Afriky 20. století, oceňovaný
román Až bude lovit divá zvěř je
satirou postkolonialismu, v
románu Alláh není povinen zase
vykresluje osud dětského vojáka,
který prošel konflikty v Libérii a
Sieře Leone.

JHUMPA LAHIRI
AH
(INDIE)

m

CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE
(NIGÉRIE)

Mladá nigerijská autorka, žije
střídavě v Nigérii a v USA, kde
také studovala. Česky vyšel její
román Půl žlutého slunce,
odehrávající se na pozadí
dramatických událostí ze severu
Nigérie v období 60. let. Za
román získala cenu Orange Prize
2007, jako první autorka z Afriky.

GUSTAVE AKAKPO (TOGO)

GUSTAVO
VO B. MORENO (KOLUMBIE)
Spisovatel, novinář a scénárista.
V současné době žije v USA.
Získal mnoho ocenění, nejen za
literaturu ale i za televizní
scénáře. Světový ohlas mu
přinesl román Když nebudu mít
prsa ze silikonu, nedostanu se
do ráje. Syrově popsaná
skutečnost drogové mafie a
korupce očima mladé dívky,
která se živí prostitucí.

MARIO VARGAS LLOSA (PERU)
Romanopisec a esejista, roku
1990 neúspěšně kandidoval na
prezidenta. Proslavil se
originálním románem Zelený
dům, ve kterém zachycuje
pestrou peruánskou
všednodenní realitu. V roce 2010
získal Nobelovu cenu za
literaturu.

Spisovatel, dramatik, malíř –
umělec všeho druhu. Píše
divadelní hry i prózu pro děti a
dospělé, maluje obrazy, hraje
divadlo, je vypravěčem, aktivním
umělcem i organizátorem
kulturního dění. Česky vyšla jeho
hra Habbat Alep, která vypráví
příběh spisovatele, vracejícího se
do rodné země pátrat po
pradávném jazyce, vlastních
kořenech, ale i nejpříhodnějším
místě pro stavbu zábavního
parku.

Indicko-americká autorka získala
v roce 2000 Pullitzerovu cenu za
beletrii za povídkový soubor
Tlumočník nemocí, kde popisuje
soužení svých krajanů, kteří se v
Americe potýkají s odlišným
životním stylem a hledají
rovnováhu mezi svými tradicemi
a lákavými americkými
novotami. Indové narození v
Americe zjišťují, že „tlumočníky“
často potřebují nejen ve vztazích
s Američany, ale i s indickými
partnery nebo příbuznými.
J. M. COETZEE (AUSTRÁLIE)
Narodil se v Jihoafrické
republice, nyní žije v Austrálii.
V roce 2003 převzal Nobelovu
cenu za literaturu. Kniha Pomalý
muž nabízí současný příběh, v
němž se střetává život dvou
generací a život zdravých a
handicapovaných v osobě
hlavního hrdiny, kterým je mladý
muž.

WOLE SOYINKA (NIGÉRIE)
V roce 1986 získal Nobelovu
cenu za literaturu. V knize Aké:
Léta dětství zachycuje vlastní
dětství prožité v srdci jorubského
venkova, kde se dochovaly
zajímavé obyčeje, prvky staré
animistické víry a archaické
moudrosti. To vše na pozadí
expanze Britů do Nigérie.

MARGARET MAHY (N. ZÉLAND)

ISABEL ALLENDE (CHILE)
V roce 2004 obdržela Common
Wealth Award. Její román Dům
duchů je příběhem rodiny
senátora Estebana Trueby, na
jehož pozadí groteskních i
dojemných historek vylíčila
spisovatelka vývoj Chile od
počátku 20. století až po
fašistický převrat v roce 1973.

c
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DEREK WALLCOT (SVATÁ LUCIE)

V. S. NAIPAUL (TRINIDAD A TOBAGO)
Trinidadský prozaik indického
původu, nositel Nobelovy ceny
za literaturu. Píše v angličtině,
mezi jeho nejvýznamnější díla
patří autobiografická próza
Pouť. V ní autor kloubí tragické
historické osudy evropských
dobyvatelů, epizody
z poválečného politického vývoje
i osobně laděný příběh hledání
vlastních kořenů.

Tento indicko-kanadský autor
získal v roce 1996 ocenění Los
Angeles Times Prize za
literaturu. Jeho próza Křehká
rovnováha popisuje rok 1975,
kdy indická vláda vyhlásila
výjimečný stav, který velmi tíživě
dopadl na chudé obyvatele
velkých měst. Bytová nouze tak
svede dohromady nesourodou
čtveřici lidí, mezi nimiž vzniká
vzájemné pouto důvěry.
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Současná mexická, ve Španělsku
žijící autorka. Česky vyšla její
sbírka Okvětní plátky a další
nepříjemné povídky. V nich
odhaluje skrytá tajemství svých
postav – ukazuje jejich strachy,
obsese i mánie.

Narodil na Kubě roku 1950, od
jedenácti let se sám živil jako
prodavač zmrzliny a novin.
Kromě psaní prózy a poezie také
maluje a sochaří. Známý je jeho
román Král Havany, popisující
osud šestnáctiletého Reynalda,
který utíká z polepšovny, kam se
dostal po smrti všech členů své
rodiny.

KENZABURÓ
Z
ÓE (JAPONSKO)

)

GUADALUPE NETTEL (MEXIKO)

ROHINTON M
MISTRY (INDIE))

JOHN MAXWELL COETZEE (JAR)

ANDRÉ PHILIPPUS BRINK (JAR)
Autor obdržel roce 2003 cenu
Commonweatlth Writers' Prize.
Jeho próza Řetěz hlasů vypráví o
skutečné události z roku 1825 –
o nezdařené a bílými kolonisty
krutě potlačené vzpouře hrstky
otroků na farmách van der
Merweů v Kapsku. Promítají se
zde tehdejší společenské
poměry, úmysly a tužby.

NADINE GORDIMEROVÁ (JAR)
(
V roce 1991 získala Nobelovu
cena za literaturu. Česky byly
vydány romány Začni žít a
Poutníci, milostný příběh
ilegálního imigranta dcery
bohatého obchodníka, která se
snaží vymanit z prostředí, jímž
pohrdá. Ona je běloška, on Arab
z chudé muslimské rodiny.

Nobelovu cenu za literaturu
získal v roce 2003. V jeho
oceňované próze Život a doba
Michaela K. popisuje příběh
cesty prostoduchého zahradníka
z Kapského města (sužovaného
občanskou válkou) do vysněného
bezpečí rodného domova. Válka
jej však provází všude.

SALLY MORGAN (AUSTRÁLIE)
Sem patřím je autobiografická
prvotina australské výtvarnice a
spisovatelky domorodého
původu, která v něm sleduje
život své rodiny až na samý
počátek 20. století. Přináší tři
generační výpovědi – život
babičky, matky a dcery, které
podávají velice realistický obraz
o postavení domorodého
obyvatelstva v Západní Austrálii
od přelomu 19. a 20. století až
do osmdesátých let 20. století.

.

Knihy Margaret Mahy, ve kterých
se často objevují prvky humoru,
fantasy, ale i nadpřirozena, jsou
určeny především dětem a
mládeži. Za svůj život stihla
vydat přes 120 titulů a její díla
byla přeložena do více než 15
jazyků. Mezi její nejznámější
knihy patří Proměna, jejíž hlavní
hrdinkou je 14letá Laura. V roce
2006 získala cenu Hanse
Christiana Andersena, jako
uznání „trvalého příspěvku k
dětské literatuře“.

Tato mapa světa používá tzv. plochojevné Gall-Petersovo zobrazení, které zachovává plošné proporce mezi všemi zobrazenými územími. Proto vypadají jednotlivé části světa jinak, než jsme zvyklí. Výhodou naopak je, že není zkreslena jejich velikost.

