
Ostrovy nezávislosti 

V dobách největší pirátské slávy existovala v Karibském 
moři síť ostrovů, které tehdejší kartografové nezanesli 
do oficiálních map a proto zůstaly v jistém smyslu nevidi-
telné. Důvodem bylo ponechat toto území pirátům, kteří 
s tichým souhlasem britské a holandské koruny loupili 
drahocenné náklady hlavně z konkurenčních španěl-
ských lodí. Realita naší současnosti stále více ubírá pro-
stor pro fyzickou i virtuální neviditelnost, princip je ale 
možné (nebo dokonce nutné) aplikovat i v abstraktnějším 
smyslu.

Ostrov Kuba je největší z celého Karibiku a viditelnost se 
mu upřít rozhodně nedá. Stejně jako nelze přehlédnout 
fyzickou pevninu, nezůstává bez povšimnutí místního 
režimu ani nezávislá umělecká tvorba. Kubánské neofici-
ální umění usiluje o vytvoření autonomních prostorů bez 
vazeb na vyvanulou politiku. Snaží se otevřít prostor pro 
jedince, kteří hledají nezávislost a tvorbou otevírají nové 
horizonty pro ty, kdo se nebojí vystoupit z řad kolektiv-
ních a shora nalinkovaných aktivit. Být kubánským uměl-
cem obnáší žít a tvořit v ilegalitě, v závislosti na druhu 
umění pak být připraven na nejrůznější komplikace.

V osmdesátých letech, v politickém prostředí hodně 
podobném současné Kubě, fungovala v Kostelci nad Čer-
nými lesy neoficiální soukromá Galerie H. Za pět let své 
činnosti uspořádala desítky kolektivních výstav význam-
ných výtvarníků, kteří v té době vystavovat nemohli – ne 
že by nesměli, ale neměli oficiální cestou zkrátka šanci. 
Stejně tak dnes – jen o několik let později a na jiném 
místě – existuje na Kubě široká škála uměleckých pro-
jektů od hudebních skupin přes divadelní spolky až po 
malíře a sochaře, kteří nemají možnost veřejně vystupo-
vat. Zvláštností Kostelecké Galerie H byl fakt, že nebyla 
ani oficiální institucí, přestože nefungovala v utajení 
(pravidelně např. posílala poštou pozvánky), a nebyla ani 
v přímé politické opozici jako součást disentu. Své místo 
měla v šedé zóně a právě díky tomu zůstala pro režim 
v podstatě neviditelná a dokázala dlouhou dobu udržovat 
svobodný umělecký prostor.

Neviditelnost takových nezávislých zón je vždycky posta-
vená na míře ohrožení, které z jejich strany cítí režim. 
Dokáže si totiž všimnout jen těch, co se mu postaví přímo 
do cesty, a co se děje po stranách, mu uniká. Přitom 
potenciál neoficiálních kulturních a sociálních prostředí 
není dobré podceňovat: základní jednotkou svobodného 
vidění světa je svobodný člověk – a každý systém nebo 
režim, jakkoliv si ty pojmy abstrahujeme, tvoří lidé.foto Jiří Havrda 



Současná mapa kubánské nezávislé scény vypadá přibližně takto:

Dvojice rapperů, kteří tvoří v Havaně, ale nemo-
hou oficiálně koncertovat – Los Censurados: 
http://www.youtube.com/watch?v=EVXfcJT7Su8

Dost velký úspěch u mladých lidí mají Los Aldeanos: 
http://www.youtube.com/watch?v=TRlAePTmb4Y 
(v tomhle “songu” mluví o nesvobodě, nemožnosti 
cestovat…zkrátka o kubánské kleci)

Rap Foco Resistencia (Ohnisko odporu), další 
z ukázek nezávislých projektů, které se nechtějí 
nechat svazovat oficiální doktrínou: 
http://www.youtube.com/watch?v=LQ-_PVbn2iI

Další muzika je třeba tady (člen skupiny Omni 
Zona Franca – kulturní projekt, který zahrnuje 
poezii, hudbu – pořádají nejrůznější performance 
a vyvrcholením je každoroční Festival Poesia sin 
Fin (Poezie bez konce): 
http://www.youtube.com/watch?v=BI0kmuk8urs&-
feature=related

Hodně kontroverzní a ostře protirežimní je hudeb-
ní tvorba skupiny Porno para Ricardo (následuje 
odkaz na koncert pořádaný na balkóně, protože 
skupina nedostala povolení pořádat jej ne veřej-
ném místě): 
http://www.youtube.com/watch?v=HHdRxpnxymE

Debaty: 
Estado de SATS (debaty na různá témata např. se-
tkání jazzu a poezie, umění a sociální aktivismus 
atd. videa ke shlédnutí zde: 
http://www.estadodesats.com/

Divadlo: Skupina Cuerpo Adentro 
http://cuerpoadentro.blogspot.com/2011/09/cam-
bia-el-rumbo-el-caminante.html

Giganteria (pouliční divadlo): 
http://www.youtube.com/watch?v=S82PiEzlAgI&fe-
ature=related

Después de Paideia, interdisciplinární projekt 
nabízející alternativní prostor mladým umělcům 
bez oficiálního zázemí. 
http://www.youtube.com/watch?v=F-uZ6rdN-
kYw&feature=autoplay&list=UUMuVcSzX-
Vh5mZ9TFc4d732w&lf=plcp&playnext=1

Talento Cubano – neoficiální prostor pro mladé 
umělce 
http://www.youtube.com/watch?v=t_y6Ca69fA0&-
feature=BFa&list=UUMuVcSzXVh5mZ9TFc4d732w&l-
f=plcp

Festival Rotilla (založena jako nezávislý festival, 
ale pak jeho organizaci převzala vláda, aby mohla 
kontrolovat obsah): 
http://www.youtube.com/watch?v=B1fY6LmER-
wM&feature=BFa&list=UUhfAAu3FSgSuhfLeiZi-
CA_g&lf=plcp

Blogy nezávislých novinářů: 
Generación Y (Yoani Sanchez 
http://www.desdecuba.com/generaciony/ 
česká verze je tady: 
http://desdecuba.com/generaciony_cz/

Convivencia (široký záběr témat od ekonomie po 
zemědělství a kulturu), též v AJ: 
http://www.convivenciacuba.es/

Loď bláznů ze skrytého ostrova: (La nave de los 
locos en la isla oculta): 
http://lanavedeloslocosenlaislaoculta.blogspot.com/

Sin Evasión (Miriam Celaya, nezávislá novinářka): 
http://www.desdecuba.com/sin_evasion/?page_
id=4

Voces Cubanas (platforma mnoha nezávislých 
kubánských novinářů): 
http://vocescubanas.com/

Fotos de Cuba (…zkrátka fotky zachycující běžný 
život) 
http://fotoscubahoy.blogspot.com/ 
nebo Momentky z Kuby (Boring Home Utopics): 
http://vocescubanas.com/boringhomeutopics/ 

Dokumentace velké foto soutěže “País de Pixeles – 
země pixelů” 
www.vocescubanas.com/cubafotosocial/

Blogy kubánských nezávislých novinářů v češtině:
Tania Díaz Castro: 
http://diazcastro.blog.idnes.cz/

Amarilis Cortina Rey: 
http://cortinarey.blog.sme.sk/

Dania Virgen García: 
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/dania-vir-
gen-garcia.php

Frank Correa (sekce v rámci týdeníku Týden): 
http://www.tyden.cz/autori-tydne/frank-correa/

 


