Elektronický archiv Mladé Fronty DNES spravovaný společností NEWTON Information Technology, s. r. o.
http://mfdnes.newtonit.cz
Datum: 19.10.2006
Autor: ANNA FIDLEROVÁ
Zdroj: Mladá fronta DNES
Strana: 05
Laskavý zpovědník Burian
Karlovarská publicistka Jitka Kulhánková knižně zpracovala rozhovory z televizního pořadu

Karlovy Vary - Štafeta nevšedních zpovědí. Tak by se dala stručně charakterizovat čerstvě vydaná kniha autorů Jana Buriana a Jitky Kulhánkové. On - písničkář, publicista, cestovatel, dokumentarista, scenárista, spisovatel a moderátor, ona - publicistka a vydavatelka. Oba spojili své síly, aby mohla vzniknout publikace Posezení s Janem Burianem aneb Třicet televizních rozhovorů s neobyčejnými lidmi.
Knížka volně navazuje na soubor padesáti pořadů vydaný před deseti lety pod názvem Zlaté časy televize. (Koho by napadlo, že původně lehce ironický nádech se léty změní v tichý povzdech nad současnou situací, kdy osud oblíbené Burianovy talk show je už delší dobu nejistý?)

Pozoruhodné životy i práce

Základ nynější řady tvoří třicet následných zpovědí, k nimž se Janem Burianem daly zlákat takové osobnosti, jako například J. A. Pitínský, Petr Zelenka, Jiří Králík, Vašek Koubek, ale i Helena Třeštíková, Jiří Stránský, Ladislav Smoljak, Josef Hiršal. Výběr se ale nenesl jen po linii mediálně známých jmen, jeho jedinou a výhradní inspirací byla pozoruhodnost života, práce, myšlenek. Najdeme tu proto i jména málo známá, či dokonce neznámá, avšak stejnou měrou přínosná. Vlídně zvídavý přístup moderátora, jeho schopnost empatie a pečlivá příprava zde přinesly své ovoce.
Jakkoliv je hlavní Burianův výběr osobností a jeho schopnost vytěžit ze vzájemného dialogu to podstatné, teprve spolupráce Jitky Kulhánkové dotváří ze syrového záznamu výsledný tvar. Už před lety vzniklé rozhovory zpracovala, aktualizovala a doplnila o nové informace. Přidala i dobové ohlasy v tisku.
Vtipnou tečkou jsou závěrečné otázky na oplátku, v nichž si oba partneři vyměňují role. Čtenář také uvítá zasvěcený rozhovor s Janem Burianem a medailónky režisérky pořadů Jany Hádkové a fotografky Hany Rysové.
„Kniha má i své tajemství,“ prozrazuje Jitka Kulhánková. „Rozhovor s René Kreisslem, sběratelem anatolských koberců, nemohl být autorizován, protože se jej nepodařilo zastihnout. Možná na svém posledním kouzelném koberci odcestoval neznámo kam.“
Dojemný je také osud dvou osobností, otce Jaroslava Kouteckého, proslulého vědce, a syna Pavla Kouteckého, který tragicky zahynul letos v dubnu při natáčení filmu. Starší z nich stačil těsně před svou smrtí v loňském srpnu své připomínky k rozhovoru vypracovat, jeho poděkování editorce tlumočil už jeho syn: „Táta ve středu zemřel. Bude to poslední text, který prošel jeho autorizací.“ V té době slavný režisér dokumentů, který natočil i několik Burianových Posezení, netušil, že ani on se nedočká plánovaného rozhovoru.

Burian jede do Varů

Je dobře, že oblíbené Burianovy pořady nekončí četbou závěrečných titulků na obrazovce, ale putují dál jako štafeta v knižní podobě. Těšme se proto na další třicítku rozhovorů, která v nakladatelství Dokořán právě vychází. A těšme se také na úterý 24. října, kdy Jan Burian bude v Klubu Paderewski vyprávět o Portugalsku a dalších zajímavostech. Křest zmíněné knihy nebude chybět.

Jan Burian, Jitka Kulhánková: Posezení s Janem Burianem aneb třicet televizních rozhovorů s neobyčejnými lidmi, nakladatelství Dokořán

Foto popis| SPISOVATEL, PÍSNIČKÁŘ, VYPRAVĚČ. Jan Burian je mužem mnoha talentů. O jeho nadání vypravěče o dalekých zemích se mohou zájemci přesvědčit příští týden v Karlových Varech.
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