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Způsobí Cunninghamův nový román senzaci?
Čtenářská veřejnost očekává vydání nové knihy Michaela Cunninghama, nazvané Glory.

O čem nový román pojednává, spisovatel zatím tají. Jméno autora je ale ve světové literatuře zapsáno a to
beze všech pochyb. Ba co víc, je i jakýmsi společenským influencerem. Když Michael Cunningham zveřejní,
kterých 10 knih má nejraději, s jistotou se zvedne prodejnost. K jeho oblíbeným autorům patří Don Delilo
nebo Stanislaw Lem a jeho dílo Solaris. Rád čtete knihy Newyorčana George Saunderse a mezi oblíbené
spisovatele zařadil také Chimamandu Ngozi Adichii.
Nedávno dokonce natočil i video – milostný dopis Leonardu Cohenovi, čímž vzdal poctu poetice jeho
hudby, konkrétně skladbě Suzanne, kterou obdivuje už od svého dospívání.

Obsah pro prohlížeče nepodporující tag video.

Sám Michael Cunningham patří mezi nejprodávanější americké prozaiky, možná i proto, že je výraznou
součástí a hlasem LGBT komunity. Narodil se v roce 1952 ve státě Ohio, ale stal se z něho ryzí Newyorčan.
Debutoval románem Zlaté státy (1984), který veřejnost příliš nezaujal. Autora to však od psaní neodradilo
a vydal román Domov na konci světa (1990), který už získal úspěch. Slávu autorovi přinesl až román
Hodiny (1998) odměněn Pulitzerovou cenou a který se stal předlohou stejnojmenného filmu režiséra
Stephena Daldryho, v hlavních rolích s Nicole Kidman v roli Virginie Woolfové, Meryl Streep a Julienne
Moore.
Cunningham je také řemeslně zručný, vždy precizní ve sledování žánru, zápletky a psychologie postav.
Dokáže pracovat s příběhem, rozvíjet pointu i gradovat napětí. Možná může být obviňován z přílišné
upjatosti k některým hodnotám a interpretacím, ale to nic neubírá na faktu, že je čtenáři ctěným autorem.
V České republice vystoupil autor dvakrát, účastnil se mezinárodního Festivalu spisovatelů Praha 2006 a

2010 a byl s ním natočen díl pořadu Na plovárně. Do češtiny je hojně překládán, vyšly mu zde prakticky
všechny jeho romány. Posledním je zatím Sněhová královna z roku 2015. Autora do češtiny uvedli v
překladu Miroslav Jindra a Veronika Volhejnová.
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