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    Rytmy salsy, vůně doutníků, tropická lascivita
skořicově-čokoládových těl, ulice bez osvětlení a reklamy, kde
americké limuzíny z 50. let dělají z parkovišť muzea. Jako výlet
strojem času působí Kuba na modernitou poznamenané Evropany.
Ostrovní realita, která nejednoho návštěvníka přesvědčuje o tom
že se zde zastavil čas i historie má ale hodně tváří. Tou
nejvšednější je boj o každodenní dolary, odehrávající se před
podivuhodnou kulisou z kolonialismu, kapitalismu a z dekadence,
způsobené půlstoletím embarga i Castrismu.
             

Kuba je skanzenem i poutním místem, které  stejně nadchne intelektuální romantiky, milovníky
tropických rozmarů i revoluční nostalgie. Přijíždějí, aby rozjařeni rumem a za podmaňujících
rytmů všudypřítomné muziky obdivovali morbidní šarm oživlé minulosti a snili fantazie o
nádherně exotické bídě ostrova či bídné nádheře horkokrevných mulatek...
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Palmami lemované pláže, na nebi moře afrických božství a na billboardech revoluční patos
minulých dob, předrevoluční nostalgie, revoluční nadšení a dekadence, tropické rytmy a vášně -
spolu vytváří jakési svědění na holé kůži, jak říkají Kubánci, které pomátne návštěvníkovi hlavu
a zběsí smysly. Přestože z průčelí domů padá omítka na hlavy, podlehne každý návštěvník  již
v prvních hodinách po příjezdu na ostrov jeho jedinečnému šarmu a  zvláště jedná-li se o
horkokrevnou krásku Havanu. To je město jako žádné jiné: tajuplné, vyprahlé, v rozvalinách
plných strádajících lidí, zároveň půvabné, uchovávající si svoji noblesu a ducha. Explozivně
erotická směsice krásy a ubohosti...

  

Autor nám svými příběhy a hezkými fotografiemi přiblíží tento ostrov svobody a represe, který
zažil jako turista i jako obyvatel.

  

  

Drs. Marian S. Sucha narozen v Československu, vyzrál v Německu a ve Francii. Po studiu
sociálních věd na Univerzitě Hamburg působil na Institutu pro mezinárodní vztahy Katolické
Univerzity Nijmegen/NL aby se posléze věnoval žurnalistické a publicistické činnosti. Jako
cestovatel poznal půlku amerického kontinentu.

  

Původem sociolog, pracuje léta jako autor, publicista a fotograf pro různá evropská
vydavatelství, časopisy o cestování, doutnících, životním stylu a ušlechtilých neřestech. K jeho
zaslíbeným zemím patří kromě Kuby, kde strávil dva roky a kam se každý rok vrací,  také
Mexiko a Brazílie.

  

  

  

160 stran a 40 stran fotografické přílohy (90 fotografií)
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