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SILÁK BURT YOUNG VE VELKÉM SÁLE UVEDL KOMEDII TOMA MCCARTHYHO WIN WIN

Šťastnej jako blecha

Foto: Petr Hloušek

tá privilegia. I Burgess Meredith dělal konkurz, jen já ne. Producenti se spojili s mým
agentem, ale ten dělal drahoty, aby z nich
vytáhl víc peněz. A zničehonic jsem vrazil
do Stallona někde v kavárně. Nikdy předtím jsem ho neviděl. Povídá mi: „Pane
Youngu, jsem Sylvester Stallone. Napsal
jsem Rockyho.“ Poblahopřál jsem mu ke
skvělému scénáři a on na to: „Musíte tu roli vzít. Myslel jsem na vás, musíte ji dostat.“ A já mu povídám: „Psst! Budu v tom
hrát, ale nejdřív je trochu pumpnu.“ Tak
jsme se seznámili.

„Karlovy Vary jsou lepší než Disneyland,“ tvrdí slavný hollywoodský herec Burt Young.

Když BURT YOUNG v roce 1977 získal oscarovou nominaci
za roli Paulieho ve filmu Rocky se Sylvesterem Stallonem,
jeho kamarádi z mládí se asi nestačili divit. Tenhle statný
čistič a prodavač koberců totiž nikdy nechtěl být hercem.
Will Tizard
Možná by u tepichů už zůstalo, kdyby ho
kamarád jednou nepožádal, ať s ním zajde do
slavného newyorského hereckého studia Leeho Strasberga a pomůže mu s přijímacími
zkouškami. Young souhlasil. Přítel neprošel –
ale Burt byl přijat.
Po nominaci na Oscara pak Burt Young
spolupracoval se Stallonem na všech pokračováních ságy o nezlomném boxerovi a objevil se také v mistrovské mafiánské epopeji
Tenkrát v Americe od Sergia Leoneho nebo
v televizním seriálu Rodina Sopránů. Kromě
toho ztvárnil úctyhodných sto třicet rolí, mezi nimi i postavu v povídkovém filmu z roku
2009 New Yorku, miluji Tě!.

n Jakou nejdrsnější scénu jste za svou
čtyřicetiletou kariéru hrál?
Třeba natáčení Zabijácké elity s režisérem
Samem Peckinpahem nebyla žádná legrace –
byl jsem celý ověšený rozbuškami s umělou
krví. Ale vůbec nejdrsnější scénu jsem zažil
na počátku kariéry v televizním filmu The
Great Niagara, který se natáčel na Niagarských vodopádech. Hrál jsem jednoho z těch
bláznů, co se spouštějí v sudu dolů z vodopádů.
n Hořká komedie Win Win se dočkala
příznivého přijetí od kritiků, hrajete v ní
zajímavou, plnokrevnou postavu. Jak probíhalo natáčení?
Beru svou práci ještě pořád dost vážně, dokonce i v tomhle věku! Zejména když jde

o projekt jako Win Win scenáristy a režiséra
Toma McCarthyho, který je sám dobrý herec
a náročný režisér – velký puntičkář. Scénu
klidně natáčí patnáctkrát, přesně tak, jak to
nemám rád. Ale měl v hlavě jasnou vizi a stál
si za ní, musel jsem ho respektovat. Měli
jsme ve štábu mladíka, který nikdy předtím
ve filmu nehrál – čtrnáctiletého zápasnického
přeborníka z New Jersey. I on musel občas
absolvovat stejnou scénu patnáctkrát, ale neměl z toho rozum a štvalo ho to. Já už to beru jako zaměstnání.
n Diváci mají rádi kriminální figurky
z podsvětí Brooklynu nebo Queensu, které
často ztvárňujete. Ale nikdo vlastně neví,
jak se v tomhle polosvětě mluví. Měníváte
scénáře podle svých představ?
Ano, ale nevnucuju se, jen se snažím uvést
nesrovnalosti na pravou míru. Věřte mi, se
mnou se nepracuje těžko.
n Přispěl jste nějakým tvůrčím způsobem ke své postavě v Rockym?
V Rockym jsem byl jediný herec, který
nemusel dělat konkurz, takže jsem měl jis-

NA CO PUDEM
Radim Špaček, režisér (vlevo)

Ondřej Malý, herec
Doporučil bych každému, aby si zítra nenechal ujít ruský film Generation P (od 19:30 v Karlovarském městském divadle). Pokud to nestihnete, máte ještě druhou šanci pozítří od půl druhé v Lázních III. Filmovou adaptaci románu Viktora Pelevina o Rusku divokých 90. let jsem viděl nedávno v Moskvě a úplně mě uchvátila. Písmenko P znamená Pepsi Cola anebo taky „pizděc“, z čehož zcela jasně vyplývá, co si v tom snímku o své generaci
n
myslí tvůrci i postavy.

Foto: Jan Handrejch

Dneska se chystám na road movie z Balkánu Punkˇs Not Dead (od 13:30 v Lázních III). Vypráví o bývalém pankáčovi, který musí po tuším sedmnácti letech dát dohromady svoji kapelu a zahrát ještě jeden koncert. A především
chci zítra vidět film Zuzky Liové Dům (od 22:00 v Kině Drahomira), a to ze dvou důvodů. Stříhala ho Anička Ryndová, která s námi pracovala na Poutech, a také kvůli tématu samotnému – nejedná se o úplně optimistický pohled
na dnešní život na Slovensku, a to je něco, co podle mě české kinematografii chybí. Pokud budu mít čas, rád bych
ve středu zašel na Mallickův Strom života (od 22:30 ve Velkém sále). Líbila se mi jeho Tenká červená linie a mám
rád Brada Pitta. Navíc i hodně mých kamarádů mezi kritiky tenhle snímek chválí, tak se těším, že to bude zpráva
n
o světě, ve kterém žijeme. Doufám, že už to konečně v nějakém filmu najdu.

n Přepisoval jste si i svou postavu budoucího švagra Paulieho, která vás tak
proslavila?
Ano, místy ano. Ale byl to závod s časem.
Neměli jsme na první díl moc peněz, při natáčení jsme se Stallonem dokonce sdíleli jeden karavan. Těsně před začátkem natáčení,
když už jsme měli za sebou všechny ty tahanice a přípravy, vyšel z karavanu a vzdechl:
„A teď končí legrace!“ Ten povzdech si dodnes pamatuju – a on taky. Věděl, že musí
zvládnout všechny nepříjemnosti, spojené
s natáčením neprověřené látky. Nakonec to
dokázal.
n V mládí jste taky profesionálně boxoval. Pomáhal jste Stallonemu i s boxerskými scénami?
Měl velmi dobrou choreografii. Natočil
všechny scény zápasů sám, bez kaskadéra,
a k většině si dělal i pohybovou průpravu.
Občas jsem mu ukazoval údery a on si z nich
vybíral, co se mu líbí. Jistě, boxoval jsem
profesionálně, ale nikdy jsem box nebral vážně. Ordinoval jsem si zápasy skoro jako psychiatr. Když jsem se cítil sklesle nebo nejistě, domluvil jsem si pár zápasů, abych se
dostal do formy. Můj manažer byl Cus
D’Amato, ten, co objevil Mikea Tysona.
n Muž, kterého ztvárňujete ve Win Win,
je dost zmatený. Jak jste se na tu roli připravoval? Muselo to být náročné.
Jednoduše jsem se poflakoval, nijak jsem
se nesnažil. Ani jsem nemusel – v reálu jsem
vlastně taky takový.
n Jak se vám líbí tady ve Varech?
Jsem v sedmém nebi! Lidé jsou tady báječní a berou festival vážně, takže jsem šťastnej jako blecha. A to nerad létám. Ale přesvědčila mě dcera, že sem musím letět, že
uvidím Evropu, jakou jsem ještě neviděl. Měla pravdu. V Karlových Varech je to lepší než
n
v Disneylandu.

Win Win:
8. 7. 11:30
Velký sál
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VAROVÁNÍ
➫ Ve Velkém sále se dnes můžete těšit na exkluzivní úvody
k projekcím. V USA žijící český
režisér Petr Nýdrle představí ve
14:00 svůj trezorový film
Evžen mezi námi, režisér Andrzej Barański v 17:00 soutěžní snímek Potomek knížat a herec David Morse (znáte
z Dr. House) ve 20:00 uvede soutěžní film Spoluautor.

➫ Legenda sudetské železnice
a budoucí filmová hvězda Alois
Nebel bude mít svou výstavu.
Respektive výstavu černobílých
fotografií Dušana Tománka
z natáčení nadcházejícího celovečerního snímku se stejným
názvem. V 15:30 dorazte na
vernisáž do kavárny Moser
v prvním patře hotelu Thermal.
Plácačky s sebou.

➫ V 16:00 proběhne v Kinosále C Master Class s jedním
z velkých jmen „nového Hollywoodu“, Montem Hellmanem,
který na festivalu uvádí film
Cesta nikam. Rozhovor bude
zvěčněn v kolekci rozhovorů
s předními filmaři, v archivu
Vox Humana Session.
➫ V 19:00 na Mlýnské kolonádě zazní v podání orchestru
BERG filmová hudba od předních polských skladatelů, včetně kompozic z filmů Tři barvy
a Drákula. Pro milovníky exotiky zahraje po 22:00 v klubu
Aeroport přední světový hráč
na brumli Joe Harper.
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HLAVNÍ SOUTĚŽ

Spoluautor: David Morse jako buran a ožrala Gus, který touží po přátelském rozhovoru. Pro vlídné slovo by zabíjel.

ZNÁMÝ AMERICKÝ HEREC MARTIN DONOVAN PŘIVÁŽÍ SVŮJ AUTORSKÝ I REŽIJNÍ DEBUT

Když dva dělají totéž
Zdánlivě úspěšný dramatik Robert, který je unaven svou skomírající kariérou, se v soutěžním
snímku Spoluautor vrací na místo svého dětství a setkává se s lokálním buranem a opilcem
Gusem. Kdo je ve výhodě? Kdo má navrch? Každý jde do konfrontace s vlastními zbraněmi.
Jakub Anděl
Nejprve pár zdvořilostních vět, ve kterých straší propastný intelektuální rozdíl
mezi Robertem a Gusem. „Toužil jsem
vyzkoušet, jak se dva rozdílní muži dokážou bavit o světě, když zůstanou zamčeni
v jedné místnosti,“ odhaluje svůj záměr

režisér a známý herec MARTIN DONOVAN, který sám sebe obsadil do role dramatika Roberta. Guse hraje David Morse,
který je rovněž hostem letošního festivalu.
Jen těžko si člověk představí, jak spolu
tito dva v té situaci sedí na gauči, popíjejí
pivo a společně zkoušejí psát divadelní
hru. Gus si setkání vynucuje se zbraní
v ruce, a zdánlivě tak získává se svou ne-

otesanou hrubostí navrch. Robert se zase
ocitá jakoby uprostřed vlastní divadelní
hry. „Ta bolestivá zápletka dá Robertovi
trochu nahlédnout do vlastního nitra.
Umělecky i osobně,“ říká režisér. Najednou není jasné, zda se snaží zachránit si
život, nebo proniknout k srdci svého únosce a těžit z náhlého záblesku inspirace.
V rostoucím dusnu, kterému muži čelí

vzájemným oťukáváním se s plechovkou
piva v ruce, se začínají projevovat skryté
stránky. Za Gusem je cítit temná živočišnost a buranství; jen obtížně si dovedeme představit, že by měl čistý trestní rejstřík. Robert se zase trochu topí
v dávném milostném románku s herečkou, u rodiny už nebyl dlouhé měsíce
a vlastně ani není jasné, zda se tam vůbec plánuje vrátit. Skomírající kariéra jen
umocňuje jeho bezradnost. „Gus nevědomky vytrhne Roberta z jeho sebestřednosti a stagnace. Vlastně mu dá šanci se
sám sobě zasmát. Robert na oplátku be-

re Guse vážně a to jim oběma pomůže
získat vzájemný respekt.“ Některé zábavné bariéry přesto zůstávají. Pro Guse
je například těžko představitelné, že by
Robert „neměl všechny ty herečky“,
když se o něm přeci mluví „v telce“.
Martin Donovan si filmem Spoluautor
splnil dlouholetý sen, když si k režijnímu
debutu napsal i scénář, a nakonec se dokonce obsadil do hlavní role: „Zvažoval
jsem získat do filmu nějakou hvězdu, ale
producent Ted Hope mi to rozmlouval. To
není obvyklý přístup producenta,“ pousměje se a vzápětí se přiznává, že roli napsal tak trochu podle sebe. „V životě mě
často trápí různé úzkosti. Je to dost vyčerpávající, ale možná právě díky těm stavům jsem získal náklonnost k postavám,
které bojují se svými běsy. Člověk je dospělý, až když dokáže přijmout odpovědnost za své činy. Robert, stejně jako asi
většina z nás, je z toho dost zmatený.“
Zatímco pronikáme do niter obou bezradných postav, zápletka graduje. Je postavená hlavně na dialogu a taky na tom,
co sice dialogem je, avšak není to vyřčeno
slovy. Materiál tak skoro vybízí ke zpracování na jevišti. Konečně, Martin Donovan je úspěšný divadelní herec, a tak se
otázka skoro vnucuje. Autor sám však nesouhlasí: „Neuvažoval jsem o tomhle příběhu jako o materiálu pro divadlo. Chtěl
jsem divákovu pozornost připoutat k postavám na filmovém plátně. Odhalit mu
velmi zblízka, co se děje v jejich hlavách.“
A skutečně, s gradující zápletkou se sedačka v kině jakoby přibližuje k Robertovu obýváku. Ať už se oba hrdinové na
plátně hádají, nebo sbližují, jejich rozhovor nabírá na intenzitě. To, co oba v posledních hodinách řekli a udělali, spouští
nezadržitelnou lavinu, která se strhne
venku za stěnami obýváku. Šance na dobn
rý konec se ztrácí v nedohlednu...

Spoluautor:
4. 7. 20:00
Velký sál
5. 7. 10:00
Espace Dorleans

POLSKO VSTUPUJE DO HLAVNÍ SOUTĚŽE SNÍMKEM O POTOMKU KNÍŽECÍHO RODU

Evžen Oněgin třetího tisíciletí
DIVÁCKÁ CENA/AUDIENCE AWARD
DENÍKU

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY
Název filmu

Známka

1. Win Win / Win Win

1,42

2. Britský průvodce uměním předvádět se /
The British Guide to Showing Off

1,46

3. Habemus papam / Habemus papam

1,50

4. Marketa Lazarová / Marketa Lazarová

1,52

5. Neměj strach / No tengas miedo

1,54

6. Zátah na Jižní ulici / Pickup on South Street

1,55

7. Taxikář / Taxi Driver

1,60

8. Prázdniny u moře / Holidays by the Sea

1,71

9. Špičák / Kynodontas

2,11

Zdeněk Bělohlávek
Film Potomek knížat režiséra
ANDRZEJE BARAŃSKÉHO
vznikl podle zčásti autobiografických povídek mladého polského
spisovatele a scenáristy Zbigniewa
Masternaka,
kterého
s ústřední postavou spojuje dětství na vesnici ve Svatokřížském
vojvodství a nedokončená studia
práv v Lublinu. Masternak však
ve studiích pokračoval a v roce
2009 absolvoval scenáristiku na
Krakovské filmové škole.
Vyprávění má dvě roviny – příběh „knížete Zbyszka“ a zároveň
cosi jako „obraz života polského
venkova na počátku 21. století
v černobílé“. Režisér, který na karlovarském festivalu představil již
svůj snímek z roku 2005 Pár osob,
krátkej čas, k barevnému ladění
dodává: „Mám rád estetickou kvalitu černobílého snímání – pomáhá
mi zobrazit okolní svět s pokorou.“
Strnulý a pomalý život na venkově na východě Polska charakterizuje nedostatek práce, vzpomínání na staré dobré časy komunismu
a víra, jež se změnila v pověry
a předsudky. Zbyszek, spíše anti-

Potomek knížat:
4. 7. 17:00
Velký sál
5. 7. 13:00
Espace Dorleans

Foto: KVIFF

Polský venkov připomíná konzervu uzavřenou
v devatenáctém století a zkaženou ve druhé
polovině dvacátého. Do ní se vrací Zbyszek,
neúspěšný student práv, který už na začátku
příběhu skoro všechno prohrál. Po příjezdu domů
definitivně ztratí i sám sebe.

Potomek knížat Rafał Zavierucha

hrdina než hrdina, býval nadějný
fotbalista a student práv. Právě antický vzor harmonie ducha a těla
pro něj představoval možnost dostat se v životě dál, do města, rozvíjet své schopnosti jako právník
nebo profesionální sportovec. K tomu přispívá i to, že je přesvědčen
o vlastní výjimečnosti: otec mu od
dětství vyprávěl o jejich knížecím
původu a v synovi viděl toho, kdo
obnoví slávu starobylého rodu.
Skončil však jako alkoholik a ženě
nechal jenom dluhy.
Celý příběh je poznamenán napětím ve vztahu Zbyszka a jeho

denicek@kviff.com

okolí; částečně sem mladý rozervanec patří, částečně ne. Andrzej
Barański vysvětluje: „Zbyszek se
zmítá ve dvou polohách – kníže
a sedlák. A jako mnoho ostatních
lidí osciluje také mezi životem ve
městě a na venkově. Kulturní sociologie tento fenomén označuje
termínem ,country town‘. To také
odpovídá jazyku – nejedná se
o spisovný jazyk či o dialekt, ale
o podivnou směs obojího.“
Režisér i autor předlohy pocházejí z oblasti východně od Krakova, kde se děj filmu odehrává.
Místo povinné úcty k rodnému kra-

ji však z filmu čiší nesmlouvavost
s poměry definujícími zdejší život.
To vystihuje i Barańského zkušenost z natáčení: „Když jsme hledali lokace, zažil jsem několik nepříjemných setkání s potenciálními
představiteli některých rolí. Obhájit
si naše názory a vypovědět o nich
pravdivě nám ale stálo za to.“
Potomek knížat rezonuje s pojetím slavného „kina morálního
neklidu“ – spojuje intimitu a komornost s širším úhlem pohledu
na společnost poznamenanou režimem bez mravních základů.
n
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Filip Šebek

Dokumentární úhel pohledu

IZRAELSKÝ DRŽITEL EVROPSKÉ FILMOVÉ CENY SASSON GABAI
PŘIJEL UVÉST SOUTĚŽNÍHO RESTAURÁTORA

Ženy s kravami

Vypadám snad
jako Američan?

Švédsko, Finsko, Norsko, 2011, 93 min.
4. 7., 15:30, Kino Čas
5. 7., 19:00, Kino Drahomira
Někdo má rád pejsky, jiný zase kočičky. A někdo má
úplně nejradši kravičky – tak jako téměř osmdesátiletá
Britt Georgssonová, které se o nich i zdá. Místo aby se
vzhledem k jejímu věku a zdravotním problémům někdo staral o ni, stará se Britt na chátrající rodinné farmě o své bučící miláčky. Během kydání hnoje občas
ve stáji usne a jindy ji postihne takový houser, že pracuje v regulérním pravém úhlu.
Z intimního portrétu nezdolné stařenky, která by raději přišla o nohu než o některou ze
svých krav, se line vůně čerstvé mrvy stejně jako dojemné „člověčinky“. Naštěstí v tom
dobrém slova smyslu.

Výraznou tvář SASSONA GABAIE už česká filmová plátna znají. Jednoho
z nejobsazovanějších izraelských herců jsme za potlesku karlovarských
festivalových diváků naposledy viděli roku 2007 jako protagonistu komedie
Kapela přijela. Teď se do promrzlých a promáčených Varů dostavil osobně,
aby uvedl psychologické drama o otci a synovi, o novém a starém,
o samotě – a o lásce.

Sběrači
Řecko, 2011, 78 min.
4. 7., 18:30, Kino Čas
5. 7., 13:00, Kino Drahomira
Ještě před úsvitem vyrážejí v primitivních tříkolových
náklaďáčcích na svou každodenní pouť. Plumbi, Pelumb, Sokol a Spyros dobře vědí, že za každým rohem
aténské metropole se může skrývat něco cenného.
Rozbitá pračka, stará televize či jakýkoli kovový odpad
pro ně představuje možnost přežití dalšího dne. Malý Gogo ale míří výš. Jeho snem je
červené ferrari. Zatím musí vzít zavděk obstarožním prskoletem, v němž občas proveze své umouněné sourozence. Z lidskoprávně zaměřených filmů přihlášených na letošní festival je tenhle jeden z nejsilnějších.

Nesvatbov

Foto: KVIFF

Česká republika, Slovenská republika, 2010, 72 min.
4. 7., 21:30, Kinosál B
5. 7., 18:30, Kinosál B
V době, kdy je drtivá většina české hrané tvorby v zahraničí ignorována, se o to více cení úspěšné uvedení
dokumentu Eriky Hníkové na letošním Berlinale. Kvalita Nesvatbova podle mého spočívá ve schopnosti režisérky vyhmátnout zajímavé a všeobecně srozumitelné téma, poctivě ho zpracovat a také z něj, často ve
druhém plánu, vykřesat trochu humoru a nadsázky. Při filmové návštěvě vísky Zemplínske Hámre a jejího starosty, který hodlá všemi možnými prostředky zvýšit porodnost
místních obyvatel, navíc zjistíte, jak aktuální téma Nesvatbov naťukává.

Včerejší tisková konference: Sasson Gabai (vlevo) a scenárista Restaurátora Erez Kav-El, držitel ceny za
nejlepší scénář ze Sundance

Když nás včera během rozhovoru v lobby Thermalu ruská turistka požádala, abychom jí na
chvíli pohlídali kufry, okamžitě
jsem souhlasila. Sasson Gabai se
však na mě váhavě podíval: „V Izraeli bych tohle nikdy neudělal.
Měl bych strach, že je uvnitř bomba.“ Na to bych ani nepomyslela,
opáčila jsem. „Zato já na to myslím automaticky,“ povídá Gabai.
„A závidím vám, že vy nemusíte.“
n Dříve jste občas hrával
v hollywoodských snímcích – ve
třetím dílu Ramba, v dramatu
Bez dcerky neodejdu… Jak jste
se k nim dostal?
Když přijela zahraniční produkce do Izraele, obvykle mě obsadili. Jeden čas jsem si dokonce
říkal, že bych měl zkusit štěstí ve
Státech. Ale radši budu dělat na
věcech, které mi připadají smysluplné, než abych stál ve frontě na
stále stejné úlohy.
n Váš obličej je opravdu typicky blízkovýchodní a je fakt,
že v amerických filmech hrajete etnicky stereotypní postavy.
Jistě, kdybych se rozhodl dělat
kariéru v Americe, určitě bych skončil výhradně ve škatulce rolí Arabů
a lidí s akcentem. Nebo snad vypadám jako Američan? Moji rodiče
v době rozkvětu sionismu emigrovali z Iráku do právě vzniknuvšího
Izraele. Doma jsme mluvili arabsky
a kousek po kousku se učili i hebrejštinu. Vyrůstal jsem prakticky jako
bilingvní dítě. Po vzniku Izraele život pro židovské obyvatele arabských zemí dost zhořkl – z práce vás
vyhodili na dlažbu, zabavili vám
majetek nebo vás rovnou zabili. Ale
nemyslete si, že jsem vůči Arabům
zaujatý – bez problémů beru role
v arabských filmech. Cítím lítost, ne
zášť, když se dívám do minulosti.

n Už vaše první hlavní role
pro stříbrné plátno, egyptský
policista v komedii Kapela přijela, vám vynesla mnoho cen
a oblibu festivalových publik, to
karlovarské nevyjímaje. Po tom
filmu se muselo dost změnit.
Samozřejmě – sesypaly se na
mě filmové nabídky, ani se jich
tolik nedalo zvládnout. Ale já radši hraju v Shakespearových hrách
a antických komediích i tragédiích. Bohužel stejně jako všude po
světě, i u nás teď zkrouhli státní
podporu kultuře a divadla jsou
nucena uvádět komerčnější hry.
Principálové nechtějí riskovat.
n Kvůli divadlu jste ani nejel
na festival Sundance. Reakce
publika na film Restaurátor tam
prý byla bouřlivá, o ceně za nejlepší scénář nemluvě.
Po pravdě mě to dost překvapilo. Restaurátor je komorní, intimní drama a dnešní publikum si
zpravidla žádá halasné, spektakulární kusy v hollywoodském stylu.
Film bude mít za tři měsíce premiéru v izraelských kinech a netuším, jak ho naše netrpělivé, vznětlivé publikum přijme. České
publikum je evidentně mnohem
vnímavější, schopné nechat příběh
plynout. Před přečtením scénáře
jsem měl trochu strach, že se v tom
rodinném vztahovém propletenci

vlastně nic moc neděje, ale pak
jsem si uvědomil, kolik je na příběhu starého opuštěného Jákova
Fidelmana dramatických prvků.
n V čem je vám Jákov Fidelman blízký?
Stejně jako já dělá řemeslo rukama, což je nádherné, poetické,
náročné. A stejně jako on mám
dospělé děti a utkvělý pocit, že se
z našeho vztahu něco vytratilo.
n Izraelský rybník je malý.
Setkali jste se už s režisérem
Restaurátora Yossim Madmonym nad nějakým projektem?
Ne, tohle bylo poprvé. Ale znám
jeho práci, není těžké v ní najít zalíbení. I s ním samým se fantasticky pracuje, on i scenárista Erez
Kav-El byli velmi vstřícní, na place jsme pořád zkoušeli, měnili,
přepisovali... Yossi nikdy nepřestává pracovat, ale dělá to velmi
šetrně a jemně, skoro jak na divadle. Já moc rád střídám filmové,
televizní a divadelní role. Každé to
médium má své výhody – ve filmu
můžu pracovat na drobounkých
nuancích, na divadle musím diváky vytáhnout ze sedaček, donutit
je, aby namířili veškerou svou pozornost na mě, mám tam víc kontroly nad výsledkem. A navíc na
pódiu zažívám po dvě tři hodinky
skvělé tělesné cvičení – tělo se
n
rozhýbe, krev se rozproudí.

HOLLYWOOD PANEL

Hollywood zuřivě hledá novou krev

Foto: Petr Hloušek

Kateřina Kadlecová

Producenti a manažeři nabízejí cestu do říše za zrcadlem. Zleva moderátor Tomáš Baldýnský, Nick Wechsler, Jay Cohen, Karl Austen a Melinda Jason.

V salónku hotelu Pupp se jako každoročně sešla čtveřice zákulisních
mágů, kteří v americkém filmovém průmyslu tahají za nitky a rozjíždějí
kariéry. Leitmotivem setkání byla zpráva, že Hollywoodu docházejí lidi
a že pro talenty z Evropy je místa dost.
Jaroslav Švelch

Foto: KVIFF

Restaurátor:
4. 7. 10:00
Espace Dorleans
Restaurátor Fidelman (Sasson Gabai) se synem a pomocníkem z dílny

Za konceptem panelu Spolupráce s Hollywoodem stojí manažerka a producentka Melinda
Jason, dlouholetá spolupracovnice festivalu, která
v USA zastupuje mimo jiné českého režiséra Ivana
Zachariáše. Nejdřív se hovořilo o tom, jak získat pozornost agentů. Jednoduše: natočit trailer nebo kraťas; musíte ovšem dopředu vědět, kam chcete svou
kariérou směřovat. Jak řekl Nick Wechsler, producent filmů jako Sex, lži a video nebo Rekviem za
sen, v každé agentuře sedí dva až tři lidi, kteří do
umdlení koukají na YouTube a hledají, co by se dalo komerčně uplatnit. „Každý chce podepsat smlouvu s tím budoucím velkým jménem.“ Prací lidí jako
on je pak zajistit, aby se slibní režiséři dostali k projektům, na které se hodí.
Producent a bývalý investiční bankéř Jay Cohen
je z těch, kteří na filmy shánějí peníze. Jedná s investory (včetně indických zubařů, kteří mají rupie
nazbyt a rozhodli se je vrazit do filmu) a shání fi-

denicek@kviff.com

nance od distribučních společností po celém světě.
Jeho prací je i „přilepovat“ hvězdy k nezávislým filmům. A hvězdy často souhlasí, protože „...když máte devět dětí a tři manželky, z něčeho je živit musíte,“ vysvětlil Cohen. Důvěra v dramatické snímky
se žánrovým přesahem, které Evropané umějí točit,
navíc v Hollywoodu ožila po úspěchu snímků Černá labuť a Králova řeč. Cohen připomněl, že není
od věci zasazovat anglicky mluvené filmy do Evropy, protože tu máme báječné daňové úlevy. Filmů se
navíc točí málo, takže šance tu jsou.
Právník filmařů a filmových hvězd (včetně Juda
Lawa a Judi Dench) Karl Austen vysvětloval, co
všechno nadějný filmař potřebuje, aby ho Hollywood nerozšmelcoval. Taky odpověděl na otázku,
jaký je vlastně rozdíl mezi agentem a manažerem:
Manažer nenosí oblek. Nick Wechsler však všechny
tvůrce s hollywoodským snem varoval, aby si dobře rozmysleli, jestli chtějí studiové projekty točit. Je
to prý bláznivý svět a možná si pak kromě manažen
ra a agenta budete muset najít i cvokaře.
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ŠVÝCAR NICK BRANDESTINI TOČÍ SKVĚLÉ DOKUMENTY. ALE JEN KDYŽ MÁ PRÁZDNINY...

PODPORA ČESKÉMU FILMU

Foto: Jan Handrejch

Nick Brandestini své dokumenty točí, jen když si v práci vezme volno. Člověk by mu klidně uvěřil, že do
Varů přijel na kole.

Jeden z nejzajímavějších letošních soutěžních dokumentů přibližuje život
pětatřicetičlenné komunity lidí z opuštěného městečka Darwin v Údolí
smrti. Na festival svůj film přivezl švýcarský režisér NICK BRANDESTINI.
Filip Šebek
n Jak jste tohle zjevně nejizolovanější místo USA objevil?
Do Států jezdím často a jednou jsem se ocitl na dost podobném místě nedaleko Los Angeles. Když jsem viděl pár tamních
domů ztracených v zemi nikoho,
byl jsem zvědavý, jací zde bydlí
lidé. Cítil jsem, že by z jejich
portrétů mohl vzniknout dokument. S kolegy jsme pak strávili
nějaký čas na internetu a googlovali nejvhodnější místo – až
jsme našli Darwin. A jakmile
jsem tam poprvé přijel, věděl
jsem, že to je přesně to místo,
které hledám.
n Kvůli jeho nehostinnosti,

témata, o kterých ve filmu mluví
třeba Monty v souvislosti s tragickou smrtí jeho první ženy
a poté i syna, se podařilo otevřít
až po delším čase. Obecně se dá
říci, že zdejší lidé měli na jednu
stranu obavy, jak budou na plátně
vypadat, ale na druhou stranu byli rádi, že se můžou svěřit se svými životními příběhy. Natáčení
filmu byla rozhodně největší událost, která se tam za dlouhé roky
udála.
n Rozpadající se Darwin vypadá ve vyprahlé krajině Údolí
smrti depresivně, na druhou
stranu je zde cítit absolutní svoboda. Jaký z pocitů převažoval
ve vás?
Depresivně jsem se tam necítil,
i když je to vybydlené město plné

anebo kvůli tamním obyvatelům?
Určitě kvůli lidem, i když ten
genius loci je pro dokumentaristu
taky fascinující. Ze začátku mi
místní zakázali cokoli natáčet, byli podezřívaví a hodně skeptičtí.
Na druhou stranu byli samozřejmě zvědaví, proč o nich chceme
točit film. Ledy se prolomily během jednoho mejdanu, kdy se mi
podařilo přesvědčit je, že mi můžou důvěřovat.
n Jak se získává důvěra lidí,
kteří se rozhodli žít stranou od
okolního světa a jejichž minulost často není bez poskvrny?
V zásadě je to zdlouhavý proces. Zpočátku jim člověk nesmí
pokládat těžké otázky, jde spíš
o to vzájemné sblížení. Bolestivá

opuštěných či rozpadlých budov.
Ale je tu vidět na všechny strany
daleko do kraje a člověk je zcela
ohromen pocitem nekonečného
prostoru. Jen málo míst na světě
se může něčím podobným pochlubit. Žít tam natrvalo, to si představit nedokážu – ale chápu, že
pro někoho to zde může být
ideální.
n K uhrančivé atmosféře vašeho filmu hodně přispívá skvělá hudba renomovaného hudebníka a skladatele filmové hudby
Michaela Brookse. Jak se vám
ho podařilo přesvědčit?
Mně se moc líbila hudba, kterou složil pro Útěk do divočiny.
Má výbornou atmosféru a typicky americký kytarový zvuk. Dokonce jsem si ji zkušebně natáhl
do pracovní verze svého filmu
a říkal si, jak by bylo skvělé, kdyby pro mě mohl složit podobnou
hudbu. Tak jsem poslal e-mail jeho agentovi spolu se snímkem –
a k naší velké radosti si Michael
ve svém nabitém programu udělal čas.
n Pracujete na plný úvazek
jako šéf marketingu v rodinné
firmě, dokumenty točíte jen ve
volném čase. Jak to zvládáte?
I když tu firmu založil můj dědeček, do práce musím chodit
každý den a žádné úlevy nemám.
Veškerou dovolenou, na kterou
jsem v posledních dvou letech
měl nárok, jsem obětoval tomuhle dokumentu. Do Darwinu jsem
za tu dobu podnikl pět zhruba desetidenních cest. A i kdyby měl
film úspěch, budu na dalším
snímku pracovat podobným stylem. Nic jiného mi nezbývá – musím se nějak živit.
n

Darwin:
4. 7. 13:00
Kino Drahomira

Foto: Jan Handrejch

Jak se žije v Údolí smrti

Včerejší bouřlivá diskuse nad zákonem o kinematografii

Změna je nutná
Zákon z roku 1992 definující podporu filmu ze strany státu nestačí – vědí to filmaři, producenti i členové Rady státního fondu ČR pro podporu a rozvoj
české kinematografie. Na novém systému fungování se však shodnou těžko a bude třeba hledat model vyhovující všem stranám. Navíc parlament
možnost novelizace zákona už roky ignoruje.
Zdeněk Bělohlávek
Na toto téma proběhla včera
v „tiskovém stanu“ Hotelu Thermal panelová diskuse. Zúčastnili
se jí Helena Fraňková, ředitelka
odboru médií a audiovize Ministerstva kultury ČR, Tereza Dvořáková, členka rady Státního fondu, Václav Kadrnka, režisér
a producent, a Brigitta Manthey,
zástupce německého fondu Medienboard Berlin-Brandenburg.
Z bouřlivé diskuse bylo jasné,
že se úloha rady státního fondu
musí znovu definovat: její členové jsou jmenováni politiky a ne
vždy jsou dostatečně odborně
způsobilí. Formální požadavky
na žádosti, ze kterých plyne následné schválení či neschválení
podpory, jsou zřejmě předimenzované. Členům rady chybí
i schopnost rozeznat umělecký
potenciál budoucího snímku.
Na zkušenosti filmaře Václa-

va Kadrnky je nejlépe vidět,
v čem jsou největší zádrhele při
udělování státní podpory. O finanční příspěvek na svůj film
Osmdesát dopisů, uvedený mimo jiné na Berlinale, žádal radu
šestkrát a pokaždé byl odmítnut.
Kromě nutnosti odevzdání komplikovaných formulářů má žadatel nárok na pětiminutové osobní slyšení, které podle Kadrnky
nic neřeší; naopak při něm získal dojem, že někteří členové rady vůbec netušili, o jaký film se
jedná.
Obě zástupkyně českých institucí potvrdily, že kvůli znění platného zákona je systém přidělování podpory zastaralý a nepružný.
Naopak v německém modelu,
představeném Brigittou Manthey,
můžeme spatřovat příklad moderního fungování – režiséři mohou
věnovat více energie vlastní tvorbě a producenti shánění finančních prostředků.
n

VČERA ODSTARTOVALA SÉRIE MISTROVSKÝCH REŽISÉRSKÝCH LEKCÍ

Foto: KVIFF

Tvůrci v akci

Denis Villeneuve (vpravo), skromný režisér, o kterém ještě uslyšíme.

Letošní prezident hlavní poroty, maďarská legenda István Szabó, odpovídal na zasvěcené otáz-

ky od jedenácti hodin dopoledne
v Kinosále C a o třicet let mladší
nadějný kanadský režisér Denis

Villeneuve debatoval v Jameson
Festival Lounge za Thermalem
od tří hodin odpoledne.
Villeneuve přivezl do Varů
všechny celovečerní filmy, které
dosud natočil; na úvod setkání
skromně prohlásil, že bude o svých
snímcích pouze diskutovat s obecenstvem: skutečný Master Class
prý povede až s přibyvšími zkušenostmi, nejdřív tak za dvacet let.
Pak hovořil o zásadním vlivu evropského filmu na francouzsky
mluvící kanadské filmaře: „Autorský film, kdy si režisér píše zároveň i scénář, považuji za ideální.“
I zatím poslední Villeneuvův snímek Požáry, nominovaný letos na
Oscara za nejlepší cizojazyčný

film, je vlastně jeho dílem – divadelní hru, která mu sloužila jako
předloha, velmi zásadně přetvořil.
István Szabó, jeden z čelních
představitelů současného evropského filmu, souhlasí s tím, že
všichni filmaři vyprávějí především svoje osobní příběhy – ať už
rodinné, či historické: „Pořád točíme ten stejný film.“ Definoval také, v čem je kinematografie unikátní: „Dokáže zaznamenat změnu
emocí ve tváři – to žádný jiný druh
umění nezvládne.“
Villeneuve dále hovořil o tom,
jak málo šancí má v Kanadě
zhlédnout východoevropské filmy. Plánuje proto přijet do Varů
znovu a na mnohem delší dobu,
aby mohl kinematografii východní a střední Evropy zmapovat dokonaleji. István Szabó, jehož
Master Class trval včera více než
hodinu, už má na této mapě své
n
pevné místo.

Foto: Jan Handrejch

MASTER CLASS

István Szabó má o čem vyprávět. Na plátně i při Master Class.

HBO prezentuje evropské i české novinky
Společnost HBO Česká republika je letos znovu partnerem sekce DESET EVROPSKÝCH REŽISÉRŮ OČIMA
VARIETY
(dříve
Variety
Criticˇs Choice), která prezentuje díla mladých evropských tvůrců. Filmy různorodých žánrů
jsou charakteristické porušováním vypravěčských i řemeslných
klišé a nahlížejí do různých prostředí. Nechybí mezi nimi gene-

rační konfrontace ze Slovenska
(Dům), příběh z norského maloměsta (Rozpal mě, sakra), unikátní britský horor (Seznam
smrti) či absurdita ze současného Islandu (Královská cesta).
Filmy z této kolekce se po uvedení ve Varech objevují v programu filmových kanálů HBO
a Cinemax.
HBO se však neomezuje jen
na vysílání klasiky a čerstvých

hitů ze zahraničí. V rámci tvorby českých dokumentů, k nimž
patří například nedávno dokončený kolektivní portrét Generace Singles režisérky Jany Počtové, už podruhé vyhlásila soutěž
na jejich náměty (podrobnosti
viz na www.hbo.cz nebo
www.eastsilver.net).
Vítězný
projekt bude podpořen částkou
1,2 milionu Kč.
Původní tvorbu společnosti

HBO Česká republika odstartoval v roce 2004 pořad Na stojáka, který na obrazovky přinesl
dosud neznámý žánr stand-up
comedy. Na úspěšnou show navázaly dokumenty z cyklu Bez
cenzury. Ve volné sérii na rozličná kontroverzní témata
vznikly například snímky Erotic
Nation (2009, režie Peter Begányi), Nebe Peklo (2010, režie
David Čálek), For Semafor

denicek@kviff.com

(2010, režie Miroslav Janek),
Zachraňte Edwardse (2010, režie Dagmar Smržová), portrét
rockera Oldřicha Říhy z legendární skupiny Katapult s názvem Rock života (2011) nebo
právě dokončovaný dokument
Veroniky Sobkové Venku, který
bude mít premiéru na HBO letos v září.
Do sféry hrané tvorby vstoupila HBO Česká republika celo-

večerním debutem režiséra Jaroslava Fuita s názvem Dvojka
(2009), který byl na karlovarském festivalu k vidění loni. Na
tento trend letos navázala podporou další celovečerní prvotiny, DonT Stop v režii Richarda
Řeřichy. Nejnovějším počinem
v oblasti původní hrané tvorby
je seriál s názvem Terapie, který
bude na HBO uveden v říjnu
2011.
(pr)
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Je tu někdo, kdo už má špíny New Yorku plné zuby.
Někdo, kdo se o očištění New Yorku postará.
Jmenuje se Travis Bickle a díky zrestaurování
Scorseseho Taxikáře je teď ještě skutečnější.
Irena Hejdová
„V programovém oddělení jsme
posedlí filmem a touhle posedlostí chceme nakazit co nejvíc diváků. Ideálním zdrojem nákazy je
právě Taxikář,“ řekl nabitému Velkému sálu Thermalu umělecký ředitel festivalu Karel Och při uvádění filmu, který se tu promítal
včera před polednem. Taxikář
Martina Scorseseho, průlomové
americké drama s Robertem De
Nirem v hlavní roli osamělého,
frustrovaného, nespavostí trpícího
muže, který v taxíku brázdí ulice
New Yorku, letos slaví 35 let od
svého vzniku.
Mezi diváky, kteří během projekce až na občasný smích ani nedutali, byl k vidění třeba režisér
Jan Hřebejk, vedle nějž si po uvedení filmu sedl i umělecký ředitel
festivalu Karel Och a samozřejmě
Grover Crisp, muž zodpovědný za
nový kabátek tohoto newyorského
dramatu. Crisp má za sebou třeba
podobnou práci na snímcích Most
přes řeku Kwai a Odtud až na věč-

nost. „Z technického hlediska bylo restaurování Taxikáře podobný
proces jako u vaší Markety Lazarové,“ řekl Crisp při uvádění „jednoho ze svých nejoblíbenějších fil-

mů“. Crispův tým svou práci konzultoval i přímo s režisérem Martinem Scorsesem a kameramanem
Michaelem Chapmanem.
Restaurační práce probíhaly
po celý rok 2010 a výsledkem je
vyčištěný a omlazený film, který
neztratil nic ze své zneklidňující
síly. Na festivalu bude k vidění ještě v samém závěru, 9. července
v 19 hodin v kině Richmond. n

Foto: KVIFF (2x)

Ještě čistší New York

Expert na restaurování filmů Grover Crisp

O téhle projekci
nikomu neříkej!
Máte rádi tajemství? Pak je
Cinema Royal akce pro vás.
„Jde o koncept, kdy lidé předem nevědí, o jaký titul se jedná
ani kde se na něj budou dívat,“
vysvětlují organizátoři. „Postupně od nás dostávají zprávy, které
by je měly správně navést.“ Kromě facebookových a internetových stránek (www.cinemaroyal.cz) funguje v Karlových
Varech jako nápověda i bezplatná
telefonní linka 800 777 782. Vstupenky na tajnou projekci jsou už
v prodeji na hlavní festivalové pokladně. Stojí 100 Kč (50 Kč pro
zákazníky Vodafone).
A tady malá nápověda: Cinema
Royal tentokrát proběhne v duchu
lyžařského výcviku. Nástup k odjezdu (samozřejmě v příslušném
oděvu) je již v úterý 5. července ve
22:00 přímo ve středu prostranství
před korintskými sloupy Mlýnské
kolonády.
(pr)

Čajovny ČT
Česká televize je i letos hlavním mediálním partnerem MFF
Karlovy Vary. Přímo v centru dění v hotelu Thermal je po celou
dobu festivalu připraven Meeting
point ČT s možností zhlédnout vybrané koprodukční filmy či získat
informace o České televizi.
Od 4. do 8. července můžete
ochutnat filmový Čaj o třetí. Tvůrci českých filmů se na setkání s vámi těší vždy v 15 hodin u Velkého
sálu v přízemí hotelu Thermal.
Průvodcem bude moderátorka pořadu ČT – Film 2011 Jolka Krásná. Účast přislíbili tvůrci koprodukčních filmů a dokumentů ČT.
Prvními hosty budou v pondělí
4. 7. producent Jaroslav Bouček
a herec Jan Budař, kteří přiblíží
film Václava Havla Odcházení.
V úterý zavítají na čaj výtvarník
Jaromír Švejdík, spisovatel Jaroslav Rudiš a režisér Tomáš Luňák,
kteří představí očekávaný snímek
Alois Nebel. O úspěšném filmu
Pouta si přijdou ve středu popovídat režisér Radim Špaček, scénárista Ondřej Štindl a producent
Vratislav Šlajer. Ve čtvrtek se můžete setkat s tvůrci Nickyho rodiny – režisérem Matějem Mináčem,
střihačem Patrikem Paššem a producentkou Naďou Clontz. Závěrečný páteční čaj bude patřit novému
filmu Cigán a jeho producentovi
Rudolfu Biermannovi.
(pr)

denicek@kviff.com

Robert De Niro a Martin Scorsese během natáčení Taxikáře
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PROGRAM NA ZÍTŘEK
TOMORROW’S PROGRAM

9:30

MEDIA

20 years of support
to the European
audiovisual industry

Malý sál 521
Marijine / Marijiny
Režie: Željka Suková
Croatia, 2011, 62 min.
Dokumentární hudební komedie s prvky
„kuchyňského dramatu“ zachycuje soukromou slavnost, již připravily tři vnučky na uctění památky své zesnulé chorvatské babičky.
This documentary musical comedy with
elements of kitchen-sink realist drama captures a private party put together by three
girls to honour the memory of their deceased Croatian grandmother.

10:00
Divadlo Husovka 5H1

PRODUCERS' SUPPORT
TRAINING
PROMOTION/FESTIVALS
NEW TECHNOLOGIES
EXHIBITION
MEDIA MUNDUS

six stories staged by a trio of characters in
a gloomy old theater. The magical stories
are rounded out with subtle, even slightly
subversive humor.

10:30

12:30

Lázně III 5L1

Kinosál B 552

Aita / Otec

Divadlo Svoboda /
Divadlo Svoboda

Režie: José María de Orbe
Spain, 2010, 85 min.
Byl jednou jeden dům, kdysi baskická
pevnost z 13. století... Všichni obyvatelé
odešli na věčnost a paměť stavby střeží už
jen starý hlídač.

Režie: Ivan Ostrochovský
Slovak Republic, 2010, 30 min.

Pupp 5P1
Jodaeiye Nader az Simin /
Rozchod Nadera a Simin
Režie: Asghar Farhadi
Iran, 2011, 123 min.
Přestože se nedá říci, že by se neměli
rádi, stojí Nader, Simin a jejich dospívající
dcera před rozchodem. Do jejich problémů
však vstoupí ještě větší tragédie, která vše
změní.

Organismus hudby, organismus skladatele: může jedno sloužit jako metafora druhého? Odvážný hudební skladatel Ilja Zeljenka byl slovenská jednička na poli
filmové hudby.
The organism of music, the organism of
the composer: can one serve as a metaphor for the other? Intrepid composer Ilja
Zeljenka was Slovakia’s leading name in
film music.

Komeda – Muzyczne
ścieżki życia /
Komeda – Soundtrack
pro jeden život

Although it can’t be said that they don’t
love each other, Nader, Simin, and their teenage daughter stand at a crossroads. But
then everything changes when an even
greater tragedy complicates their problems.

11:00
Karlovarské městské
divadlo 5D1
Hors Satan / Stranou Satana

http://ec.europa.eu/culture/media/

Před divákem se prostřednictvím vzpomínek pamětníků a Svobodových blízkých
i díky archivním materiálům postupně skládá obraz člověka maximálně oddaného
své práci, vizionáře, jehož tvorba byla
uznávána po celém světě a který působil
na nejprestižnějších světových divadelních
scénách.
Reminiscences from people who knew
Svoboda, and his family and friends, along
with archive footage, are gradually pieced
together to form an image of a man totally
committed to his chosen profession. This
was a visionary, whose creations were acknowledged internationally, working as he
did in some of the world’s most prestigious
stage venues.

12:30
Malý sál 523
Hanezu no tsuki / Hanezu
Režie: Naomi Kawase
Japan, 2011, 91 min.

Režie: Claudia Buthenhoff-Duffy
Germany, Poland, 2009, 52 min.

Ve filmu japonské režisérky Naomi Kawase jde stejně tak o zachycení partnerského vztahu v rozkladu, jako o zobrazení
neměnnosti mezilidských problémů.
Uhrančivé drama poukazuje na přerušené
vazby člověka s přírodou.

Dokument o jazzmanovi a autorovi filmové hudby Krzysztofu Komedovi (Rosemary má děťátko) zachycuje životní styl
v epoše poválečných politických i kulturních proměn, o díle a exodu polských
umělců.

Japanese director Naomi Kawase’s film
is just as much about capturing the immutability of interpersonal problems as about
the breakup of a relationship. A captivating
drama which delves into the disintegration
of the bond between humans and nature.

Espace Dorleans 5E1
Collaborator / Spoluautor
Režie: Martin Donovan
Canada, USA, 2010, 86 min.
Dramatik Robert má nad čím přemýšlet
– jeho hry jsou terčem kritiky, navíc se nejistě potácí mezi vztahy ke dvěma ženám.
A do toho vstoupí nečekaná událost, která
ho donutí vnímat věci úplně jinak.
Dramatist Robert has things to think
about – his plays bear the brunt of heavy
criticism and he vacillates in his relations
to two women. And then an unexpected
event happens which forces him to see
things completely differently.

10:00
Kino Čas 5C1
Play / Hra
Režie: Ruben Östlund
Sweden, Denmark, France, 2011, 118 min.
Hra uvedená v letošním canneském
Quinzaine des réalisateurs rekonstruuje
s mrazivostí i jemným humorem skutečný
případ systematického a sofistikovaného
okrádání dětí skupinou jejich vrstevníků
černé pleti v průběhu několika let v centru
Göteborgu.
Screened in the Directors’ Fortnight section at this year’s Cannes, Play chillingly
and even humorously reconstructs an actual case of systematic and sophisticated
theft perpetrated by kids against kids in downtown Göteborg over a period of several
years.

Režie: Bruno Dumont
France, 2011, 109 min.

13:00
Film do jisté míry navazuje na Dumontův debut La vie de Jésus (Život Ježíše,
1997) situováním do nehostinného vesnického prostředí severní Francie i nejasnými
odkazy na paralelu s velice enigmatickou
postavou Krista.

Divadlo Husovka 5H2

Outside Satan ties in with his debut The
Life of Jesus (La vie de Jésus, 1997)
through its location in the inhospitable rural
environment of northern France and
through vague references to its parallel
with the highly enigmatic Christ figure.

Režie: Cédric Dupire, Gaspard Kuentz
France, 2009, 80 min.

11:30
Velký sál 512
Blue Bird / Modrý pták
Režie: Gust Van den Berghe
Belgium, 2011, 86 min.
Bafiokadié a jeho sestra Téné jednoho
rána opouštějí svou vesničku ve snaze nalézt ztraceného modrého ptáka dříve, než
skončí den. Přitažlivost snímku vychází
z kombinace originální vizuální složky
a bezprostředního, ale zároveň amatérského herectví.
One morning Bafiokadié and his sister
Téné leave their village to find their lost
blue bird before the day is over. The film’s
appeal comes from a combination of its visual components and its spontaneous,
amateur performances.

12:30
Kino Čas 5C3
Les contes de la nuit /
Pohádky noci
Režie: Michel Ocelot
France, 2011, 84 min.

10:00
MEDIA Programme
European Commission –
DG Education and Culture
MADO18/68, B-1049 Brussels, Belgium
E-mail: eac-info@ec.europa.eu

Režie: Jakub Hejna
Czech Republic, 2011, 98 min.

Once upon a time, there was a house,
a former Basque fortress from the 13th
century... All its inhabitants are gone, never to return, and only an old watchman is
left to guard the building’s memories.

10:30

10:00

DISTRIBUTION

land from Germany after several years,
with a mysterious German acquaintance in
tow. Junior hopes his dad, Senior, might
help him out financially.

Ilja / Ilja

This documentary about jazzman and
film composer Krzysztof Komeda (Rosemary’s Baby) examines attitudes in an era
of post-war political and cultural transformation, and also the work and exodus of
Polish artists.

MORE INFORMATION
ABOUT MEDIA PROGRAMME
AT THE FILM INDUSTRY OFFICE
THERMAL HOTEL – 1 ST FLOOR
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We Don't Care About
Music Anyway... /
Nám o hudbu beztak nejde...

Dokument o tokijských osobnostech radikální elektroniky a noisové scény, včetně
velkého kmotra japonské rebelské hudby
jménem Otomo Jošihide. Zvukově absolutní nářez, ale sám poetický dokument velmi
přístupně zkoumá, z jakých kořenů vyrůstá jedna z mála poetik, jež má dnes stále
ještě rozvratný potenciál.
A documentary about leading names
associated with Tokyo’s radical electronics
and noise scene, including the great godfather of Japanese rebel music, Otomo
Yoshihide. The audience can prepare for
a total acoustic blow-out, while the poetic
documentary itself adopts a highly accessible approach to examine the origins of
some of the few stylistic principles which
still have subversive potential today.

13:00
Espace Dorleans 5E2
Księstwo / Potomek knížat
Režie: Andrzej Barański
Poland, 2011, 124 min.
Mladému Zbyszkovi otec od mládí vštěpoval, že se může vymanit ze svazujících
vesnických poměrů a že by měl usilovat
o dosažení harmonie. Zbyszkovi se ale nedaří, ze studií práv ve městě je vyloučen
a zoufale se mu nedostává peněz...
Since he was young, Zbyszek’s father
has been telling him that he can escape
from the crippling conditions in the village
and strive to attain some kind of harmony.
But Zbyszek fails: he’s expelled from law
school in the city, and there is no money to
be had...

Kino Drahomira 5K1

13:00

Kóngavegur / Královská cesta

Kino Drahomira 5K2

Režie: Valdís Óskarsdóttir
Iceland, 2010, 93 min.
Třicátník Junior se po letech strávených
v cizině vrací zpátky na Island v doprovodu svého záhadného přítele z Německa.
Domů přijíždí v naději, že se bude moct
spolehnout na finanční podporu otce Seniora.
Thirty-something Junior returns to Ice-

Proti ili / Sběrači
Režie: Christos Karakepelis
Greece, 2011, 78 min.

Francouzský animátor Michel Ocelot
navazuje na svá předešlá pohádková díla
sérií šesti příběhů, které v zešeřelém starém kině inscenuje trojice postav. Okouzlující příběhy dokresluje subtilní, místy
i lehce podvratný humor.

Režisér Christos Karakepelis strávil přípravou svého filmu šest let, a dokáže tak
divákovi nabídnout navýsost autentický po-

French animator Michel Ocelot continues in the fairytale genre with a series of

pokračování na straně 7

ﬂ
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ﬂ pokračování ze strany 6
hled do života členů rozmanité komunity
sběračů kovového odpadu žijících v jedné
z nejnuznějších athénských čtvrtí.
Director Christos Karakepelis spent six
years making this film and now offers the
viewer an utterly authentic perspective on
the lives of a diverse community of scrap
metal collectors who inhabit one of the
most poverty-stricken districts in Athens.

snahou vyvinout novou odolnou kůži a bez
skrupulí ji otestovat na ženě, jež se nápadně podobá jeho před lety tragicky zesnulé manželce.
In his thriller with elements of melodrama the celebrated Spanish filmmaker acquaints us with a renowned plastic surgeon obsessed with his attempts to develop
a new type of resistant skin. Without allowing scruples to hinder his progress, he
aims to test it out on a woman who bears
a striking resemblance to his wife, who died tragically years before.

13:00

15:30

Kongresový sál 533

Kino Čas 5C4

Behold the Lamb /
Hle, Beránek boží

Arab Attraction /
Arabská přitažlivost

Režie: John McIlduff
United Kingdom, 2011, 83 min.
Depresivní padesátník Eddie a bývalá
narkomanka Liz jedou v temně komickém
režijním debutu Johna McIlduffa napříč Severním Irskem vyzvednout zásilku, jež má
zachránit krk Eddieho syna.
In John McIlduff’s darkly comic directorial debut, depressed 50-something Eddie
and former drug addict Liz head out across
Northern Ireland to make a pickup which
will save the life of Eddie’s son.

13:30
Lázně III 5L2
Gatos viejos / Staré kočky

Režie: Andreas Horvath, Monika Muskala
Austria, 2010, 118 min.
Hlavní postavou poutavého snímku je
jedna z nejhlasitějších rakouských feministek Barbara Wallyová, která se několik let
před nástupem do důchodu vydala do Jemenu, kde její život nabral dramatické obrátky. Zamilovala se zde totiž do řidiče
Khadhera, mladšího o dvacet let, a stala
se jeho druhou ženou.
Barbara Wally, the protagonist of this
captivating documentary, was one of Austria’s most outspoken feminists; a few
years before retiring, she set out for Yemen
where her life underwent a dramatic shift.
She fell in love with Khadher, a Yemeni driver 20 years her junior, and became his second wife.

Režie: Pedro Peirano, Sebastián Silva
USA, Chile, 2010, 88 min.

15:30

Být, či nebýt matkou? Toť otázka pro
osmdesátnici Isadoru, která ji bude muset
na stará kolena zodpovědět... Další pozoruhodné dílo režisérské dvojice, jež tak navazuje na úspěch předchozího snímku
Služebná.

Kinosál B 553

To be, or not to be, a mother? That is the
question Isadora, now well into her eighties, is finally going to have to answer... Another remarkable work from a directing duo
still enjoying the success of their previous
film The Maid.

13:30
Pupp 5P2
Habemus papam /
Habemus papam
Režie: Nanni Moretti
Italy, France, 2010, 104 min.

Colivia / Klec
Režie: Adrian Sitaru
Romania, Netherlands, 2010, 17 min.
Když malý Alex přinese domů nemocného holuba, je to jen další téma pro nekonečnou hádku otce se synem. Ale možná i příležitost, jak si otec může zkusit
u synka trochu polepšit.
When Alex brings home a sick pigeon, it
becomes yet another bone of contention
with his father. But this time, dad might get
a chance to score some points with his
son.

13:30
Richmond 5R2
Strella / Strella
Režie: Panos H. Koutras
Greece, 2009, 113 min.
Yorgos je po čtrnácti letech propuštěn
z vězení. První noc na svobodě stráví
v levném athénském hotelu, kde se seznámí se Strellou, mladým transsexuálním
prostitutem. Stráví spolu noc a záhy se do
sebe zamilují.

Backyard / Na dvorku
Režie: Árni Sveinsson
Iceland, 2010, 75 min.

17:00

Přátelský, domácký snímek ukazuje „do
it yourself“ náturu islandské scény, která
tvoří zásadní lidské i tvůrčí podhoubí. Na
festivalu „na dvorku“ účinkují jedny z nejlepších ostrovních kapel, diváka ale převálcuje i laskavý a účinný lidský rozměr
všeho, co se tu děje – přátelství, ruční práce, milý amatérismus, chyby, jež vedou
k objevům.

Karlovarské městské
divadlo 5D4

16:00
Divadlo Husovka 5H3

16:00
Espace Dorleans 5E3
The Pier / Molo
Režie: Gerard Hurley
Ireland, USA, 2011, 83 min.
Nízkorozpočtové civilní drama o smíření se s minulostí a přijetí nevyhnutelného
konce je dílem režiséra Gerarda Hurleyho,
který se spolu se svým hrdinou Jackem
vrátil na rodný irský venkov, kde žije jeho
popudlivý a vzteklý otec, s nímž nepromluvil dvacet let.
This subtle, low-budget drama focuses
on reconciling oneself with the past and accepting an unavoidable conclusion. Director Gerard Hurley returns to his native Irish
countryside where his protagonist Jack tries to reconnect with his irascible father after 20 years of not speaking to each other.

Režie: Colin Kennedy
United Kingdom, Denmark, 2009, 12 min.

Kino Drahomira 5K3
Bună! Ce faci? /
Ahoj! Jak se máš?
Režie: Alexandru Maftei
Romania, 2010, 105 min.

A comedy of missing teeth, unrequited
love, and one dog’s potential to shape the
fortunes of a couple destined always to be
apart. Audience Award, Prague Short Film
Fesival 2011.

Jenny & the Worm /
Jenny & the Worm

Brilantně vystavěný a neobyčejně vtipný
scénář filmu vypráví příběh manželů, z jejichž vztahu se během dvacetiletého soužití dávno vytratilo veškeré erotické jiskření a oběma nyní chybí už jen jediný krůček
k tomu, aby se nechali zlákat mámivým
kouzlem internetového chatování.
The witty, stylishly crafted Hello! How
Are You? centers on a husband and wife
whose 20-year marriage has long since
lost its zing, making them vulnerable to the
enticements of an Internet chatroom.

Režie: Syllas Tzoumerkas
Greece, 2010, 111 min.

Dva dvanáctiletí vyznavači punku tráví
letní prázdniny v garáži řezáním do kytary
a bicích. Pak ale objeví něco ještě exotičtějšího, než je holka s houslemi odvedle.

Tři pokolení jedné rodiny (generace
50. let, ti, kteří dospívali po pádu diktatury
v 70. letech, a nakonec nejmladší rodinní
příslušníci) se dostanou do neodvratného
sporu kvůli adopci, k níž došlo před dvaceti lety.

Režie: Visra Vichit-Vadakan
Thailand, USA, 2009, 17 min.

16:30

14:00

Mladý mnich objeví bezpečný prostor
mezi současným a posmrtným životem.

Pupp 5P3

Karlovarské městské
divadlo 5D2

A young monk finds a safe space between the present and the afterlife.

Režie: Samuel Fuller
USA, 1961, 99 min.
Po letech v nápravných zařízeních je třicátník Tolly (Cliff Robertson) připraven vykonat na trojici šéfů podsvětí vendetu za
vraždu otce, jejímž svědkem byl jako chlapec.
After years spent in correctional institutions, Tolly (Cliff Robertson) is ready to carry out a vendetta against the trio of underworld bosses who murdered his father –
a horror he witnessed as a boy.

14:00

Příznaky / Příznaky
Režie: Tomasz Wiński
Czech Republic, 2010, 32 min.
Ewa opustila manžela. Poprosí jeho přítele, aby ho navštívil. Zatímco Ewa čeká
v autě, dva kamarádi se v nočním rozhovoru snaží najít příčiny rozpadu manželství…
Ewa has left her husband. She asks his
friend to check up on him in the middle of
the night. While she waits in the car, the
two friends discuss why the marriage ended.

15:30
Malý sál 524

Velký sál 514

Občanský průkaz /
Občanský průkaz

La piel que habito /
Kůže, kterou nosím

Režie: Ondřej Trojan
Czech Republic, Slovak Republic, 2010,
137 min.

Režie: Pedro Almodóvar
Spain, 2011, 117 min.
V thrilleru s prvky melodramatu nás proslulý španělský režisér seznamuje s renomovaným plastickým chirurgem posedlým

Pražská Bubeneč 1974. Petr a jeho
spolužáci získávají v patnácti letech občanský průkaz. Místo mezníku v jejich dospívání ovšem představuje povinnou vstupenku do světa socialistické totality…

19:00

Kino Čas 5C5
Detroit ville sauvage /
Detroit, divoké město
Režie: Florent Tillon
France, 2010, 80 min.
Vybydlené domy s prázdnými ulicemi
v centru města, odkud odešla více než polovina obyvatel a kde spíš než auto potkáte zatoulaného pitbulla, tak vypadá současný Detroit. V minulosti byl přitom
výstavním městem.
Derelict houses lining empty streets in
the centre of town, abandoned by more
than half the population, where you’re more likely to come across pitbulls than cars –
welcome to modern-day Detroit. Yet in the
past Detroit was a proud city.

18:30
Kinosál B 554
Nesvatbov / Nesvatbov
Režie: Erika Hníková
Czech Republic, Slovak Republic, 2010,
72 min.
Magické drama ze života těch, kteří přežili srebrenický masakr z roku 1995. Válečná vdova Ruvejda přebývá v uprchlickém táboře Belvedere a trpělivě očekává,
že se v masových hrobech najdou pozůstatky její rodiny.
A magical drama about the lives of those who survived the 1995 Srebrenica massacre. War widow Ruvejda is living at the
Belvedere refugee camp on the edge of
town. She patiently waits to find the remains of her family in the mass graves they
have unearthed.

17:00
Velký sál 515
Il gioiellino / Malý klenot
Režie: Andrea Molaioli
Italy, France, 2010, 110 min.
Snímek je dramatickou rekonstrukcí finančního skandálu kolem potravinářského
megakoncernu (inspirovanou skutečným
případem mlékárenského gigantu Parmalat), ovládaného renomovaným podnikatelem Rastellim a jeho věrným účetním Bottou.
The film is a dramatic reconstruction of
a financial scandal involving a major food
processing company (inspired by the actual case of the dairy giant Parmalat) run by

Bývalý generál a současný starosta východoslovenské vesnice Zemplínske Hámre, jejíž obyvatelstvo pomalu vymírá, se odmítá smířit s neveselou skutečností
a rozhodne se vzít osud obce do svých rukou. Uspořádá velkolepou seznamovací
akci, na níž je rozhodnut spárovat nezadané mladé muže a ženy.
The former general and current mayor of
the eastern Slovak village of Zemplínske
Hámre, whose population is slowly dying out,
refuses to reconcile himself to this dismal fact
and decides to take the fate of the village into his own hands. He organises a major introductory get-together where he is determined to pair off young single men and women.

18:30

Divadlo Husovka 5H4
The Ballad of Genesis
and Lady Jaye /
Balada o Genesisovi
a Lady Jaye
Režie: Marie Losier
USA, France, 2011, 75 min.
Kapelu Throbbing Gristle označil už
koncem sedmdesátých let poslanec britského parlamentu za „torpéda namířená
proti civilizaci“ a její šéf Genesis P-Orridge
je radikální, nápaditý a myšlenkově nesmlouvavý dodnes.
Back in the late 1970s the band Throbbing Gristle was described by a British MP
as “wreckers of civilization,” and its founder Genesis P-Orridge is radical, innovative and intellectually uncompromising to
this day.

19:00
Espace Dorleans 5E4
Nic proti ničemu /
Nic proti ničemu
Režie: Petr Marek
Czech Republic, 2011, 98 min.
Mladí manželé Radek a Johana uvažují o adopci. Aby zvážili možná rizika, vetřou
se na setkání svých vrstevníků, kteří vyrůstali v adoptivních rodinách a sblížili se
na internetovém chatu. Kde končí okázalá
tolerance a začíná alibismus a lhostejnost?
Young married couple Radek and Johana are considering adoption. In order to
weigh up the possible risks, they gatecrash
a meeting of their contemporaries who
grew up in adoptive families and contacted
each other via internet chat rooms. Where
does pretentious tolerance end and buckpassing indifference begin?

Malý sál 525

19:00

I Think It’s Raining /
Myslím, že prší

Kino Drahomira 5K4

Režie: Joshua Moore
USA, 2011, 92 min.

Kokvinnorna / Ženy s kravami
Režie: Peter Gerdehag
Sweden, Finland, Norway, 2011, 93 min.

Renata je svobodomyslná dvacátnice,
která však tak docela neví, co chce. Její
potloukání San Franciskem jako by bylo
jen součástí nekončícího útěku.

Uznávaný švédský fotograf a dokumentarista sleduje ve svém časosběrném
snímku dvě téměř osmdesátileté sestry,

Renata is a freethinking twentysomething who doesn’t really know what she

pokračování na straně 8

French Films on
46th Karlovy Vary
International
Film Festival

Le gamin
au vélo
a ﬁlm by
Luc & Jean-Pierre
Dardenne

Hora proelefsis / Domovina

Soonyakat / Meziprostor

Underworld U.S.A. /
Podsvětí USA

18:30

wants. Her wanderings around San Francisco just seem like part of a greater desire for endless escape.

Kongresový sál 534

Three generations of a family (the 50s
generation, the post-dictatorship generation of the 70s, and today’s generation)
clash irrevocably over an adoption that took place 20 years previously.

Yorgos is released from prison after
14 years. He spends his first night of freedom in a cheap Athens hotel where he
meets Strella, a young transsexual prostitute. They spend the night together and soon fall in love.

Režie: Ahmed Imamović
Bosnia and Herzegovina, 2010, 90 min.

prominent entrepreneur Rastelli and his
trusted accountant Botta.

16:00

Režie: Ian Clark
United Kingdom, 2009, 16 min.

Two 12-year-old punk wannabes spend
the summer thrashing guitars and drums in
the garage. Then they find something even
more exotic than the violin-playing girl next door.

Belvedere / Belvedere

This genial, home-grown film presents
the “do-it-yourself” nature of the Icelandic
scene as an essential breeding ground for
individuality and creativity. The “backyard”
festival hosts some of the best bands on
the island but the audience will also be
bowled over by the affable and productive
human dimension of everything going on
here – the friendships, the craftwork, endearing amateurism, and mistakes which
lead to true discoveries.

16:00

Komedie o chybějících zubech, neopětované lásce a schopnosti jednoho psa
ovlivnit budoucnost dvojice, která bude
vždycky trochu mimo. Cena diváků na
MFKF Praha 2011.

vrací do brazilské džungle, kde čtyřicet let
předtím studoval zvyky kmene Karajá a připravoval natáčení posléze nerealizované
adaptace románu o lovci jaguárů.
In Mika Kaurismäki’s documentary,
Sam Fuller takes Jim Jarmusch on an adventure back to the Brazilian jungle where
40 years earlier he had studied the customs of the indigenous Karajá tribe while
scouting locations for his unrealized adaptation of Tigrero, a novel about a jaguar
hunter.

I Love Luci / I Love Luci

Film jednoho z předních italských tvůrců
Nanniho Morettiho je osobitým pohledem
do zákulisí Vatikánu. „Nedal jsem se ovlivnit žádnou aktualitou: je to můj Vatikán,
moje konkláve, moji kardinálové,“ říká režisér o díle, v němž ironie nešetří svět církevní byrokracie, ale ani moderní metody
psychoanalýzy.
Nanni Moretti, one of Italy’s foremost
creators, has turned in an original look behind the scenes at the Vatican. “I preferred
not to allow myself to be conditioned by
current affairs. It is a made-up story: my
film is about my Vatican, my conclave, my
cardinals,” the director said about a work
in which he doesn’t shy away from ironizing
church bureaucracy or modern psychoanalytic methods.

Prague’s district of Bubeneč, 1974. Petr and his mates receive their ID cards
when they reach the age of 15. Instead of
symbolising a landmark in their adolescence, it represents an obligatory ticket to
the world of socialist totalitarian rule....
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Brim / Spodní proud
Režie: Árni Ólafur Ásgeirsson
Iceland, Poland, 2010, 95 min.
Drama skupiny drsných rybářů a jedné
ženy je založeno na téměř fyzickém prožitku plavby po rozbouřeném moři a klaustrofobickém pocitu, který pobyt na zašlé
bárce vyvolává. Snímek se vyznačuje příznačně seversky chmurnou atmosférou.
Focusing on a group of rugged sailors
and one woman, this Icelandic movie is
marked by the North’s characteristically
dreary atmosphere. It is a work based on
the almost physical experience of sailing
on rough seas and the claustrophobia triggered by a sojourn spent on a decrepit old
fishing vessel.

16:30
Richmond 5R3
Tigrero: A Film That Was
Never Made /
Tigrero: Film, který nebyl
nikdy natočen
Režie: Mika Kaurismäki
Brazil, Finland, Germany, 1994, 75 min.
V dokumentu Miky Kaurismäkiho se
Sam Fuller v doprovodu Jima Jarmusche

LUNDI | PONDĚLÍ 4. 7.

MARDI | ÚTERÝ 5. 7.

11:30 Thermal, Velký sál – 412
Le gamin au vélo | Kluk na kole
(Luc & Jean-Pierre Dardenne, 87 min) – H

11:00 Karlovarské městské divadlo – 5D1
Hors Satan | Stranou Satana
(Bruno Dumont, 109 min) – AV

12:30 Thermal, Malý sál – 423
Una vita tranquilla | Poklidný život
(Claudio Cupellini, 100 min) – VC

12:30 Kino Čas – 5C3
Les contes de la nuit | Pohádky noci
(Michel Ocelot, 84 min) – H

16:00 Kino Drahomíra – 4K3
Fleurs du mal | Květy zla
(David Dusa, 98 min) – VC

13:30 Pupp – 5P2
Habemus papam | Habemus papam
(Nanni Moretti, 104 min) – H

16:30 Pupp – 4P3
Corpo celeste | Corpo celeste
(Alice Rohrwacher, 102 min) – AV

17:00 Thermal, Velký sál – 515
Il gioiellino | Malý klenot
(Andrea Molaioli, 110 min) – C

22:30 Thermal, Velký sál – 418
Notre jour viendra | Náš den přijde
(Romain Gavras, 90 min) – AV

18:30 Kino Čas – 5C5
Detroit ville sauvage
| Detroit, divoké město
(Florent Tillon, 80 min) – D

ﬂ

FESTIVALOVÝ DENÍK
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ﬂ pokračování ze strany 7
které se se zcela rozdílným přístupem vyrovnávají s rodinným dědictvím v podobě
tuctu krav.
Respected Swedish photographer and
documentarist observes two sisters over
a period of time, both almost eighty years
of age and with a completely different approach to coming to terms with the family
inheritance: a dozen cows.

19:00
Kongresový sál 535
Největší z Čechů /
Největší z Čechů
Režie: Robert Sedláček
Czech Republic, 2010, 96 min.

PONDĚLÍ 4. ČERVENCE 2011

20:00

jedním z nejlepších snímků letošního canneského Quinzaine des réalisateurs.

Velký sál 516

After taking a job at the Vienna city morgue, 19-year-old Roman Kogler starts to
come to terms with his difficult past, an important step on the road to adulthood. This
compelling and dramatically convincing debut became by rights a favorite of this
year’s Directors’ Fortnight at Cannes.

Cigán / Cigán
Režie: Martin Šulík
Slovak Republic, Czech Republic, 2011,
107 min.
Příběh čtrnáctiletého Adama, který se
po smrti otce snaží najít cestu životem, má
typické znaky příběhů desítek dospívajících Romů z chudých osad východního
Slovenska. Odpovědnost nové hlavy rodiny, kterou je Adam za cenu osobních obětí ochoten na sebe vzít, je z něj snímána
člověkem, jehož si Adam nemůže vážit.
This tale of 14-year-old Adam who, after
the death of his father, tries to find his way
in life, bears the typical traits of the stories
of dozens of adolescent Roma who grew
up in the poor settlements of Eastern Slovakia. Adam’s responsibility as new head
of the family, which he is prepared to assume at the cost of personal sacrifice, is
taken away by a person for whom Adam
has no respect.

21:30
Kino Čas 5C6
Režisér s pověstí umělce z nouze přijme lukrativní nabídku na natáčení filmu,
který má oslavit bizarní rekordmany z Pelhřimova... Robert Sedláček natočil láskyplně sarkastickou komedii o lidech, kteří
touží po uznání – ať už dokážou pít pivo
pod vodou, soutěžit ve sběru čtyřlístků nebo se cítit jako druhý Fellini…
A film director with an art-house reputation is forced to accept a lucrative offer to
make a film celebrating bizarre record-holders.... Director Robert Sedláček has come up with an affectionately sarcastic comedy about people who hanker after
recognition – whether their area of expertise is drinking beer under water or gathering huge bunches of four-leaf clovers, or
whether they have designs on becoming
the next Fellini....

19:00
Pupp 5P4
Jelena / Jelena
Režie: Andrey Zvyagintsev
Russia, 2011, 109 min.
Hlavní hrdinkou dramatu je Jelena, plachá, submisivní žena v domácnosti. Když
je však v sázce finanční zajištění jejího syna a vnuka, rozhodne se Jelena jednat.
Stejně jako v předchozích snímcích i ve
svém třetím filmu nutí autor diváka k zamyšlení nad věčnými otázkami o životě
a smrti.
The heroine of the drama is Elena, a timid, submissive housewife. However,
when the financial security of her son and
grandson is threatened, Elena decides to
act. As in his previous works, the director’s
third film forces the viewer to consider perennial issues of life and dech

Projekt Rozhlédni se! navštíví Karlovy Vary. Ve dnech
2.– 5. července budou interaktivní školení probíhat
v dětském centru u hotelu Thermal.

Arriya – la piedra /
Arriya – kámen

21:30
Kinosál B 555
Jugigo ci-peun / Touha zabít
Režie: Kim Sang-hwa, Owen Cho
South Korea, 2010, 92 min.
Min-ho celý život hledá vraha své ženy.
Když podivnou náhodou skončí spolu
s ním v jednom nemocničním pokoji, rozhodne se pro brutální pomstu. Vzhledem
k tomu, že jsou oba upoutáni na nemocniční lůžko a stěží se mohou hýbat, to však
nebude jednoduché.
Min-ho spends his life looking for his wife’s murderer. When, through a bizarre coincidence, they end up in the same hospital room, he can’t wait to exact brutal
revenge. But it won’t be easy considering
the fact that they are both bound to their
hospital beds and find it hard to move.

21:30
Malý sál 527

Mladík Mertkan žije v Istanbulu. Seznámení s dívkou Gül mu dodá trochu sebevědomí. Zdá se, že najde i sílu vzepřít se
svému otci. Rodinné drama nenápadně,
ale s jistotou přesahuje v kritiku turecké
společnosti a jejích nešvarů.

19:30

Director Mitchell Haven decides to cast
an unknown actress in the starring role in
his new movie and to make her a star. But
work on the film quickly changes into a deadly dangerous game – the mysterious beauty is mixed up in crime...

Lázně III 5L4

Three lovers, two families, and one wager. An endless struggle from which there
is no escape... Set in a Basque border
town, this dramatic story is a metaphor for
a conflict which weighs down on Basque
society like a stone.

22:30
Velký sál 518
Hanna / Hanna
Režie: Joe Wright
USA, United Kingdom, Germany, 2011,
111 min.
Šestnáctiletá Hanna vyrostla ve finské
divočině. Její otec ji vytrénoval ve špičkového zabijáka a nyní ji vysílá do světa, kde
bude muset ve jménu pomsty bojovat na
život a na smrt. Dokáže si vydobýt i právo
na normální život?
Sixteen-year-old Hanna grew up in the
wilds of Finland. Her father has trained her
as the perfect assassin and now he is sending her out into the world where she will
have to fight for her life in the name of vengeance. Will she be able to fight for her
right to a normal life as well?

Kino Čas 5C7
Režisér Mitchell Haven se rozhodne obsadit do hlavní role svého nového díla neznámou herečku a udělat z ní hvězdu. Práce na filmu se rychle mění ve smrtelně
nebezpečnou hru. Tajemná kráska je totiž
zapletena do zločinu…

19:30

Tři milenci, dvě rodiny a jedna sázka.
Nekonečný souboj, ze kterého není úniku...
Dramatický příběh, odehrávající se v baskickém pohraničním městečku, je metaforou konfliktu, který tíží baskickou společnost jako kámen.

23:59

Young Mertkan lives in Istanbul. Meeting
a girl named Gül gives him self-confidence and it looks as if he will find the strength
to stand up to his father. With a sure hand,
this family drama subtly delves into criticism of Turkish society and its ills.

An open-handed adaptation about the
Pepsi generation, one of whom is Babylen
Tatarsky, a tobacconist turned successful
PR man who, in Russia’s wild 1990s, lives
his dream of the Sumerian goddess Ishtar.

Režie: Alberto J. Gorritiberea
Spain, 2011, 105 min.

It all started in a gay bar as a one-night
stand. But despite their morning hangover,
neither Russell nor Glen is able to say goodbye, and the weekend they spend together talking, smoking grass, and having sex
may be the beginning of something important to both of them.

Richmond 5R4

Velkoryse natočená adaptace románu
Viktora Pelevina o generaci Pepsi, kam patří i Vavilen Tatarskij – prodavač v trafice,
posléze úspěšný PR pracovník, který si
v divokých 90. letech sní v Rusku svůj sen
o sumerské bohyni Ištar.

In Guilty of Romance the director doesn’t spare viewers, plunging them headlong into the plot during the first five minutes – Detective Kazuko is called in after
the disfigured and dismembered corpse of
a young woman is discovered, and she
launches an investigation.

Začalo to v gay baru jako vztah na jednu noc. Russell a Glen se však ani tváří
v tvář ranní kocovině nedokážou rozejít
a víkend, který stráví společnými hovory,
kouřením trávy a sexem, se možná pro
oba stane začátkem něčeho důležitého.

Road to Nowhere / Cesta nikam

Generation P / Generation P

Ve snímku Vinou lásky režisér diváka
nešetří, naopak střemhlav ho zavede do
děje již během prvních pěti minut – detektivka Kazuko je zavolána k nálezu zohyzděné a rozčtvrcené mrtvoly mladé ženy
a pustí se do vyšetřování.

Pupp 5P5

Režie: Monte Hellman
USA, 2010, 121 min.

Režie: Victor Ginzburg
Russia, USA, 2011, 112 min.

Režie: Sion Sono
Japan, 2011, 112 min.

22:00

19:00

Karlovarské městské
divadlo 5D5

Koi no tsumi / Vinou lásky

Weekend / Víkend

Režie: Seren Yüce
Turkey, 2010, 102 min.

Skupina EUROVIA CS patří ke špičce v oboru dopravního
stavitelství. Plně si uvědomuje rizika, která se mohou
v silničním provozu vyskytnout, a proto se rozhodla
chránit před nimi především děti. EUROVIA CS je
generálním partnerem projektu Rozhlédni se!

Kongresový sál 537

Režie: Andrew Haigh
United Kingdom, 2011, 96 min.

Çoğunluk / Většina

Na společné cestě

22:00

22:00
Espace Dorleans 5E5
Hij / On
Režie: Sasha Matijević
Netherlands, Serbia, 2011, 70 min.
Třicátník Tony, pracující jako televizní
reportér, těžce prožívá rozchod se svou životní láskou. Během natáčení potkává tajemného bezdomovce, který se stává jeho
duchovním vůdcem.
Thirty-year-old Tony works as a television reporter and has broken up with his
partner. While shooting a new story, he encounters a mysterious homeless man who
becomes his spiritual guide.

Die Vaterlosen / Bez otce

22:00

Režie: Marie Kreutzer
Austria, 2011, 104 min.

Karlovarské městské
divadlo 5D6

Čtyři dospělé děti svede dohromady
náhlá smrt jejich otce. Rodinná tajemství,
minulost i přítomnost, vše se splétá do tragického osudu nenaplněné touhy po svobodném životě.

Režie: Karl Markovics
Austria, 2011, 93 min.

Four adult children meet after the sudden death of their father. Family secrets,
the past, and the present combine to create a tragic destiny of unfulfilled desire for
an independent life.

Cesta k dospělosti a vyrovnání se s nelehkou minulostí vede devatenáctiletého
Romana Koglera přes práci ve vídeňské
městské márnici. Vizuálně podmanivý
a herecky přesvědčivý film se právem stal

Atmen / Dýchat

Attack the Block / Útok na věžák
Režie: Joe Cornish
United Kingdom, 2011, 88 min.
Celovečerní debut Joea Cornishe začíná scénou jako vystřiženou z britského realistického dramatu o životě problematické
mládeže, ale záhy se mění v politicky nekorektní a vtipnými dialogy sršící jízdu nočním Londýnem, který se ocitá v ohrožení
mimozemšťany. Jedině parta výrostků je
ochotna se jim postavit.
Joe Cornish’s feature debut starts out like a scene drawn from a realistic British
drama about the life of troubled youth on
the outskirts of London, but it soon transforms into a politically incorrect ride
through the nighttime metropolis as the
characters cleverly crack wise and London
is threatened by alien invaders. And only
a gang of kids is willing to oppose them.

23:59
Malý sál 528
Onna no kappa /
Vodnické zpívánky
Režie: Shinji Imaoka
Japan, 2011, 87 min.
Kappa, japonská obdoba vodníka, má tuze rád okurky a sumo, ale ještě radši vyvádí
lidem naschvály. Tentokrát převrátí naruby
život i kalhotky čerstvě zasnoubené ženy.
Bláznivá premisa roztáčí fantasmagorický
mix festivalového filmu, křiklavého muzikálu, nonsensové burlesky a upocené erotiky.
Kappa, the Japanese version of the water sprite, simply loves cucumbers and sumo wrestling, but he still prefers playing
tricks on human beings. On this occasion,
he targets a woman who’s just got engaged, turning her life and her knickers inside out. This crazy scenario spins a surreal
blend of festival film, raucous musical, sweaty eroticism and total farce.

FESTIVALOVÝ DENÍK
STRANA / PAGE 10

ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ DENÍKU PRÁVO

OFICIÁLNÍ DENÍK 46. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU KARLOVY VARY

PONDĚLÍ 4. ČERVENCE 2011

PETR NÝDRLE DNES VE VELKÉM SÁLE UVEDE SVŮJ TŘICET LET STARÝ FILM EVŽEN MEZI NÁMI

Shakespeare už z toho stejně nebude

Zbyněk Vlasák
n Začněme od Adama, lépe
řečeno od Evžena.
Nejdůležitější bylo dát dohromady lidi, co ho se mnou natočí.
S Janem Krausem jsme se znali
z gymnázia, s Bartoškou jsem se
seznámil ve vlaku, ostatní jsem
sbíral po divadlech. Všichni to pak
dělali skoro zadarmo, Krause jsme
třeba za odměnu přestěhovali.
n Natáčeli jste tři roky. Nebylo těžké ten film udržet pohromadě?
Je trošku rozpadlý. Když jsme
skončili hrubý střih, pozval jsem si
pana Jiřího Hubače. Čekal jsem,
že mi poradí, co dotočit a co přeházet. Po projekci se rozsvítila
světla a Hubač říká: „Pane kolego,
já viděl hodně filmů, a když film
začne, skoro vždycky poznám, jak
dopadne. U vašeho jsem ale absolutně netušil, jak skončí. Nechal
bych ho tak, Shakespeare už z toho stejně nebude.“
n Co následovalo po dokončení?

Ještě horký jsem ho vzal z laboratoře a udělal promítání na FAMU, zrovna na výročí Velké říjnové socialistické revoluce, uvedl ho
vážený profesor A. M. Brousil.
A Evžen vyvolal obrovský ohlas.
Mám dokonce zvukový záznam,
který je jak z italské opery. Uprostřed filmu lidi vstali a tleskali.
Schválně, jestli to ve Varech dopadne stejně.
n Co následovalo?
Neformální soud. Vedl ho profesor Jiří Sequens. V podstatě
všem vysvětlil, že to není film angažovaný, ale že si na angažovanost jen hraje a v tom je nebezpečný. Postava Jirky Bartošky že
je disident, který jde radši na hřbitov kopat hroby, než aby se zapojil do naší socialistické společnosti. A nelíbil se mu ani závěrečný
obraz, kdy kamera stoupá nad
hřbitov. Prý je to hotová pobídka
k emigraci.
Film šel do trezoru a my s Krausem jsme místo filmování museli
hrát jen tenis. A když mě tenis přestal bavit, odjel jsem do Ameriky.
n Jak jste tam začínal?

Foto: Petr Hloušek

PETR NÝDRLE natočil svůj debut
Evžen mezi námi s Janem Krausem v titulní roli
v roce 1980. Vidělo ho jen pár lidí a musel
do trezoru. Nýdrle emigroval do Ameriky
a stal se režisérem hudebních klipů a reklam.
Regulérní premiéry se Evžen dočkal v roce 1990,
o sedm let později byl restaurován a teď,
po dalších třinácti letech, dorazil i do Varů.

Petr Nýdrle jako režisér dirigoval George Clooneyho, Prince i Jana Krause.

Neměl jsem film s sebou, na
Barrandově Američanům tvrdili,
že žádný takový snímek neexistuje. Neměl jsem pas, takže i když
mi nabídli práci v Austrálii, nemohl jsem tam jet. Nezbylo než
rozvážet pizzu. Proto dneska nemusím dělat obhlídky v New Yorku, mám ho proježděný na kole.
Taky jsem se přihlašoval do filmařských soutěží pro mladé. Byl
jsem pravidelně nejstarší a hrozně
se za to styděl. Nikdy jsem nevyhrál, ale jednou mi zavolali, jestli
bych nechtěl dělat videoklipy. Potřebovali kameramana pro klip

s Belindou Carlisle. Pozvali si mě
a zeptali se, kdy jsem kameru držel naposledy v ruce. A já, že před
šesti lety. Pak mi večer zavolali, že
si raději našli někoho jiného. Tam
bylo to mé životní rozcestí. Neposlal jsem je někam, řekl jsem, že je
to škoda, protože mám spoustu nápadů. A oni: „Nápady? Jaké nápady? Přijďte zítra.“
Nakonec jsem dělal druhou kameru, vůbec jsem ji ale neuměl
ovládat. Za tři dny se promítaly
denní práce. První kameraman
měl precizní obrázky a já si říkal,
že to bude hrozný průšvih. Pustili

denicek@kviff.com

ty moje věci – celé poškrábané,
nepovedené. Ale oni všichni vzdychali, jak je to úžasný. Říkal jsem
si, že mě bůh asi miluje.
n Dělal jste pak klipy pro Santanu, Prince, reklamy s Georgem Clooneym nebo Oliverem
Stonem. Rozjel jste velkou kariéru. Vrátit jste se nechtěl?
To ne. Když jsme uspořádali obnovenou premiéru Evžena mezi
námi v roce 1990, smrdělo mi to
tady pořád komunismem. Taky
jsem tenkrát přišel na Žofín, na zemi ležela mládež, šátky jak Arafat,
všichni kouřili a na pódiu kapela

hrála: Kladno, to je to město,
Kladno… Za týden mi zavolali,
jestli nechci dělat něco s Georgem
Harrisonem na Havaji. Tak jsem
n
zas odjel.

Evžen mezi námi
4. 7. 14:00, Velký sál
6. 7. 13:00
Divadlo Husovka
8. 7. 16:00, Kongresový sál

Deset z deseti bodů dostal festival od malé vodnice.

Foto: KVIFF

Foto: Jan Handrejch

I americký herec David Morse se hned po příjezdu cítil jako doma, i když byla zima jak v Rusku.

Foto: Jan Handrejch

Sarajevský rodák Goran Bregović (vlevo) sladil barvy zimního oblečení s prezidentem festivalu.

Foto: KVIFF

Foto: Petr Hloušek

MOMENTKY

Herec a režisér Martin Donovan pera hledat nemusí.

Kdo by nechtěl sdílet Rodenovo lože?

DNES PŘIJÍŽDĚJÍ

ZTRACENO VE VARECH
HRA NA ZTRÁTY A NÁLEZY POKRAČUJE!

Zlatý poklad
Jak si jistě vzpomínáte, Magda Vášáryová
předevčírem vytrousila své oblíbené
pisátko, luxusní plničku Cerruti 1881.
Ze skrýše ji vysvobodil čtrnáctiletý Hynek Rint.

Školák Hynek nález upotřebí – plnicím perem píše pravidelně.

Ahmed Imamović

Árni Ó. Ásgeirsson

Mariken Halle
Foto: Jan Handrejch (2x)

Jak lov na pero probíhal? „Vstal jsem v půl šesté,“ líčil nám včera ráno stále poněkud rozespalý Hynek.
„Čekal jsem u Thermalu na auto, které rozváží Festivalové deníky – naštěstí to mám kousek, protože jsem
z Varů. Po přečtení indicií jsem celou cestu utíkal
k Puppu, kde jsem v půl sedmé pero našel, stresován
třemi dalšími spoluhledači. Leželo na křoví v igelitovém pytlíku.“ Hynek herečku Magdu Vášáryovou původně vůbec neznal, ale protože mu k peru přidala krásné věnování, našel si o ní spoustu informací a rozhodl
se, že se dokonce podívá na některé její filmy. Zcela saturován rovněž slibuje, že další ztracené poklady hledat
nebude: „Mně brzké vstávání nedělá dobře.“
Inu, ona by se Hynkovi ta rozkošná zlatá kabelka
stejně nehodila k outfitu... Herečka Martha Issová měla tuto svou apartní taštičku loni na večírku k zahájení
festivalu – kabelka je dle jejích vlastních slov poseta
kapkami z čtyřiadvacetikarátového zlata. Když se však
loni vracela domů, kabelku někde vytratila a během roku už samozřejmě oplakala. Podle slov ornitologa docenta Špačka, kapacity Karlovarského kraje, však byla
kabelička letos spatřena v hnízdě straky, která si ji zřejmě ukradla a celý rok se z ní těšila. Naposledy byl předmět doličný viděn na stromě, kam si straka svůj Malý
klenot odložila po koupeli v ledové Teplé s Potomkem
knížat.
Šťastný nálezce kabelky nechť se dostaví do redakce
Festivalového deníku v prvním patře Thermalu. Za nepříjemné vstávání a trmácení ve větvoví bude dodatečně odměněn certifikátem vlastnoručně podepsaným
Marthou Issovou.

Andrea Molaioli

Martha Issová a její ztracené zlatíčko

Syllas Tzoumerkas

Alberto J. Gorritiberea

V Karlových Varech je dnes očekáván Martin
Šulík a jeho tým – přivážejí film Cigán přihlášený do Soutěžní sekce. Šulíka doprovází téměř celé obsazení: Ján Mižigár, Martin Hangurbadžo, Martina Kotlárová, Miroslav Gulyas
a Attila Mokos. Další soutěžní film Malý klenot,
inspirovaný italským korupčním skandálem, přiváží režisér Andrea Molaioli. Spolu s ním přijíždí i producentka Francesca Cima a herec Remo
Girone. Za sekci Hlavní program – mimo soutěž
dnes dorazí Alberto J. Gorritiberea (Arriya –
kámen) a producent José María Lara.
Za sekci Na východ od Západu přijíždí režisér
Petr Marek s filmem Nic proti ničemu, scenárista a režisér filmu Belvedere Ahmed Imamović a jeho producent Samir Smajić. Dorazí také
Stas Jeršov z producentského týmu filmu Generation P.
Do sekce Fórum nezávislých přiváží svůj absolventský film Možná zítra norská scenáristka
a režisérka Mariken Halle, již doprovází koproducentka Clara Bodén. Film Víkend přihlášený
v téže přehlídce zastupuje herec Tom Cullen.
V rámci přehlídky 2011: Hudební odysea dorazí scenáristka a režisérka Claudia Buthenhoff-Duffy (Komeda – Soundtrack pro jeden život)
a producent Wojciech Szczudlo. Zavítají k nám
i režiséři Árni Ólafur Ásgeirsson (Spodní proud)
za sekci Horizonty, Gust Van den Berghe (Modrý pták) za Jiný pohled, za Mladý řecký film režisér Syllas Tzoumerkas (Domovina) a za Dokumentární filmy – mimo soutěž dokumentaristka
Erika Hníková (Nesvatbov). Herec a režisér Jan
Kraus přijíždí do Karlových Varů uvést film Evžen mezi námi v sekci Návraty k pramenům. Navštíví nás také herečka Iva Janžurová (Světáci).
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