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Terry Gilliam „vášnivě“, jak říká, miluje Prahu, Jana Švankmajera, Osudy dobrého vojáka Švejka i český humor. Jezdí sem často, natáčel tu Kletbu bratří Grimmů. „Všechno tady znám,“ liboval si při rozhovoru.

Nemám s čím si dělat
starosti
Terry Gilliam po 29 letech dokončil svůj donquijotský ﬁlm. A co teď?
Monty Python a režisér Krále rybáře či Kletby bratří Grimmů
je po 12 letech zpátky ve Varech. Přivezl svůj stokrát prokletý
opus Muž, který zabil Dona Quijota. Natáčení provázely
povodně, nemoci, smrt. Různí producenti chtěli film přepsat,
změnit, zrušit, zakázat, nikdy jej neuvést, nebo aspoň přestříhat
a celkově umravnit, usměrnit, či přinejmenším zlevnit.
Nakonec ho ale Terry Gilliam dovedl až ke včerejší projekci
ve Velkém sále. A jako obvykle se dál dívá na svět z té lepší
stránky.

nathana. A podle mě je úžasný. Nikdo
by to nezahrál lépe.
Je fajn, že jste to nevzdal.

Jsem blb, viďte? Většina lidí by si dala
poradit. Netuším, proč jsem vytrval.
Možná proto, že Orson Welles svůj
donquijotský film nedokončil a já nechtěl dopadnout jako on. Možná to byl
souboj s ním, chtěl jsem ho překonat.
Všichni rozumní lidé mi říkali, ať se na
to vykašlu. Ale já nejsem rozumný.
Asi nerad prohráváte.

Veronika Bednářová

A teď jste tady, živý a s ﬁlmem, který vám
zabral 29 let života.

Říkáte, že dotočit ﬁlm Muž, který zabil
Dona Quijota bylo jako zbavit se nádoru
v hlavě. Co teď budete dělat?

Natočil se sám. Dostali se k němu totiž
konečně ti správní lidé. Stálo to hodně
trpělivosti, musel jsem čekat, až do
sebe všechno zapadne. Adam Driver
byl nakonec ten úplně nejlepší představitel mého hrdiny Tobyho. Přitom
jsme se potkali jen jednou a mluvili
spolu půl hodinky na obědě. Nikdy
předtím jsem ho v žádné roli neviděl,
přitom je skvělý. Jonathan Pryce zase
chtěl roli Quijota patnáct let, pořád
mě s tím otravoval – a já se před ním
schovával.

Jsem ztracený. Nevím. Nemám s čím si
dělat starosti. Pak je tady tedy ještě…
smrt. Ta přijde brzy.
On-line verze časopisu Variety vás už
pohřbila předčasně, když jí v roce 2015
unikl na web váš rozepsaný nekrolog, a vy
jste se pak na Facebooku omlouval za to,
že ještě žijete…

Jo jo, to je pravda. Můj syn šel ráno do
práce a šéf mu říká: „Je mi to opravdu
strašně líto, že váš tatínek zemřel.“
A tak syn hned sedl k počítači a rozeslal maily celé rodině s jedinou otázkou: „Is Dad dead?“ Je táta mrtvej? Nic,
chudák, netušil. Dobrá story, co? Tak
jsem pak napsal šéfredaktorovi Variety,
že by od něj bylo hezké, kdyby naší
rodině zmírnil psychickou újmu kartonem nějakého dobrého francouzského
vína. Poslali mi kartony hned dva –
bylo to víno mého zmrtvýchvstání!

Proč?

Byl moc mladý, měl jsem o té postavě
jednoduše jinou představu. Quijota
měl původně hrát můj kolega z Monty Pythonů Michael Palin. Adam
s Michaelem už spolu zkoušeli. Jenže
dva měsíce předtím, než jsme měli
začít točit, se to kvůli penězům zase
zařízlo. A pak už měl Michael jinou
práci, unavovalo ho čekat, takže řekl
sorry a rozloučil se. Tak došlo na Jo-

Myslím, že jste to vystihla. Nezáleží mi
na vítězství, ale taky nerad prohrávám.
V tom je mimochodem velký rozdíl.
Je lepší říkat „Snažil jsem roky a pak
vyhrál“ než „Snažil jsem se roky, a pak
stejně prohrál“. Ale nejlepší na tom je,
že je to fakt dobrý film. Lepší, než jaký
bych býval kdysi natočil s Johnnym
Deppem a Jeanem Rochefortem. Scénář je lepší, myšlenky hlubší. Moje teorie je, že ten film se vždycky dělal sám.
Vybral si mě, ne já jej. Normálně se
nedívám na cizí filmy, když točím nebo
stříhám, protože každý snímek, který
takhle vidím, se mi zdá mnohem lepší
než ten můj. A vzpomínám si, že jsem
ve fázi střihu zhlédl Tvář vody. Guillermo del Toro je můj kamarád a skvělý
režisér. Díval jsem se na to a říkal si:
Tak to je film! Ale pak jsem se podíval
na Quijota a řekl si: A tohle je život.
Opravdu jsem měl pocit, že náš film je
sám život. Guillermův byl technicky
propracovanější, můj je pravdivější.
Založený na něčem skutečném.
Utíkáte ale otázce, co bude teď.

Netuším. Mám hotovo.

Četla jsem teď v červnu v britských novinách, že dnes už by vaši legendární Monty
Pythoni vzniknout nemohli, protože to
byla britská humoristická skupina složená
ze samých bílých mužů z Oxfordu a Cambridge… Co tomu říkáte?

Člověk, co to řekl, šéfuje humoristické
tvorbě na BBC. Je to blbec. To musíme
mít od každé barvy jednoho? Takhle
to přece nemůže fungovat. Představa
toho pána je, že musíte dát dohromady
tým, který má všechny možné prvky,
aby byli všichni spokojení. Jednu
holku, jednoho černocha, jednu lesbičku, jednoho gaye, jednoho vysokého
člověka, jednoho malého, jednoho
žlutého. To je blbost. Možná to dává
smysl u velké firmy, kde je různorodost zásadní a důležitá. Ale u humoru
je to přece nesmysl.
Chybí vám Monty Pythoni?

Ne. Patří nám práva na seriály a filmy.
Jsme v podstatě obchodní partneři.
Terry Jones na tom není zdravotně
dobře. Jeho tělo vypadá líp než kdy
dřív, ale nevím, kdo je uvnitř. Není to
ten kluk, kterého jsem znával. Graham Chapman je pořád mrtvý. Stále
se nevrátil. Michael Palin je v dobré
kondici. John Cleese je dvakrát větší,
než býval, takže jsou z něj teď dva lidé.
Může reprezentovat sebe i Grahama.
A Eric se snaží vydělávat peníze.
On prostě věří na peníze víc než my
ostatní. A já? Nevím, jak se to stalo, ale
pořád dělám jen věci, které mě baví.
Jinak to neumím. Nejsem typ režiséra,
který vezme každý scénář. Vlastně
ani neumím režírovat. Vím, jak něco
vytvořit, když to vytvořit chci, ale
nevím, jak se režíruje film. •

KVIFF Talks
Bloudění
s Rain Manem
Klasiku Rain Man, satiru Vrtěti psem
a nové drama Paterno – nejen o těchto
svých ﬁlmech bude na tradičním setkání
s diváky mluvit oscarový režisér Barry
Levinson.
Do Varů přijel převzít Křišťálový glóbus
za mimořádný umělecký přínos světové
kinematograﬁi, takže se ho můžete dnes
od 13.30 v Kongresovém sále zeptat
i na to, jestli se v budoucnu objeví v nějaké
festivalové znělce.
Moderování se ujme britský novinář
Neil Young, mluvit se bude anglicky
a vstup je jako obvykle zdarma.
A od 16.00 si do Městského divadla
zajděte na neprávem pozapomenutý ﬁlm
Bloudění s Jaromírem Hanzlíkem v hlavní úloze, po němž bude následovat beseda s hercem, který se proslavil desítkami
rolí na plátně i v televizi.
Na festival si mimo jiné přijel pro Cenu
prezidenta MFF KV za umělecký přínos
české kinematograﬁi.
Povídat si s ním můžete v češtině,
debatu bude moderovat šéfredaktorka
Festivalového deníku Veronika Bednářová.
zbn

Programové změny
Zítra večer můžete nově zhlédnout
hned tři různé ﬁlmy!
Od 22.00 v Národním domě Tři
tváře v zahraničí zřejmě nejslavnějšího íránského režiséra současnosti
Džafara Panahího.
Nebo byste raději od 22.30 do
Letňáku na Serebrennikovovo Léto
o ruské rockové legendě Viktoru
Cojovi?
Anebo od 23.00 na Climax, halucinogenní trip kontroverzního režiséra Gaspara Noého? Climax sklidil
obrovskou pozornost v Cannes a do
Varů se ho povedlo získat na poslední chvíli. I proto bude ve Velkém sále
potřeba znalost angličtiny, ﬁlm se
bude promítat bez českých titulků.
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Do noci s hereckou
kometou dneška
Rakousko-americký snímek Do noci dnes kromě
režiséra Brunnera uvede i Caleb Landry Jones

Mladý konceptuální umělec
Norman by asi měl být šťastný.
Žije v New Yorku, zrovna se
mu narodil syn, má milující
přítelkyni. Jenže si s sebou nese
životem jedno dost šílené trauma. Jako malému chlapci mu
v jeho rodném domě uhořela
celá rodina.
Rimbaudovský hrdina se
snaží svého traumatu, které
ho zatěžuje smutkem i pocity
viny, že právě on přežil, zbavit. Osvobodit se skrze vlastní
uměleckou činnost. Oheň mu
sežehl minulost, nepamatuje si
třeba, zda mu kdy jeho máma
řekla, že ho má ráda. A právě
proto by měl být oheň zároveň
způsobem, jak si otevřít cestu
k budoucnosti. Ale Normanovi
se to nedaří, a proto ani nedokáže vést normální spokojený
život.

strašidelně vymalovaných chodeb Normanových duševních
útrob.
„Můj film je takový přípitek na to, abychom žili a jen
nepřežívali. Přípitek na to, že
si navzájem můžeme být básníky, terapeuty i proroky. Na
všechno, co o sobě nevíme, a na
to, abychom se nebáli plavat
i v neznámých vodách,“ dodává – vzhledem k vyznění svého
snímku možná až nemístně optimisticky – Peter Brunner. •
Do noci
5. 7. | 20.00 Velký sál
6. 7. | 13.00 Pupp
7. 7. | 17.00 Kino Drahomíra

Jako bájný Sisyfos
„Chtěl jsem skrze jeho existenci
s posttraumatickou stresovou
poruchou a mentální nerovnováhou otevřít nový pohled na
tuto problematiku,“ říká Brunner. „Nejsou to přece jenom
vojáci vracející se z bitev, kdo
podobnými potížemi trpí. Ale
spíše než na dokumentární
popisování patologického rozměru celé věci jsem se zaměřil
na rozměr mytologický.“
Norman tak ve filmu jako
bájný Sisyfos tlačí obrovskou
kouli svého traumatu do kopce,
aby se mu vždy těsně před
vrcholem vysmeklo zpod kontroly.
Podobně jako ve svých předchozích filmech (pravidelní
návštěvníci karlovarského
festivalu si jistě vzpomenou na
jeho taktéž soutěžní snímek Má

Brunner už jednu cenu z Varů má. V roce 2015 získal Zvláštní cenu poroty.

Foto: KVIFF

Hlavní soutěž karlovarského festivalu je, zdá se, místo, kam se režiséři rádi
vracejí. Po třech letech se v ní opět objevuje i rakouský experimentální filmař
Peter Brunner. Ten dnes večer doprovodí do Velkého sálu svůj snímek Do noci,
brutálně sugestivní studii muže trpícího posttraumatickou stresovou poruchou.

křídla, kdo končí pádem) Brunner vypráví příběh zevnitř své
postavy. Byť je zde přítomen
i racionální korektiv ze strany
Normanovy přítelkyně, většinu času jsme velmi sugestivně
ponořeni do hrdinova vidění
světa, čemuž významně pomáhají i ryze filmové prostředky
jako kamera či hudba.
Normana si zahrál a do Varů
snímek doprovodí Američan
Caleb Landry Jones, možná
nejvýraznější mužská herecká
kometa současné zámořské
kinematografie. Vždyť jenom
loni jsme ho mohli vidět ve
třech vynikajících snímcích:
The Florida Project, Tři billboardy kousek za Ebbingem
a Uteč. A také v Do noci dokazuje své mistrovství – právě
tím, jak nás jako diváky nechává hladce vklouznout do

Foto: KVIFF

Viděli jste loni vynikající nový americký film? Skoro zaručeně v něm hrál i Caleb Landry Jones.

Zbyněk Vlasák

„Já jsem Miriam!“ Brzy patnáctiletou hrdinku si zahrála Dulce Rodríguez.

Hádej, kdo přijde
Miriam na oslavu

doplňuje: „Stalo se to, když jsem
byla ještě teenagerka. Potkala
jsem na internetu kluka. Tajně
jsem doufala, že bude běloch.
Pak jsme se domluvili, že se
někde na veřejnosti potkáme,
ale já už zdálky poznala, že je
černoch, a raději jsem utekla
a potom už se s ním nikdy neviděla. Ta reakce mě samotnou
zaskočila. Do té doby jsem si
myslela, že jsem takzvaně dobrý
člověk, byla jsem to já, kdo byl
mezi přáteli a v rodině ten otevřený a liberální. Teprve později
mi došlo, že jsem byla stejná jako
ostatní, ne-li horší. A pochopila
jsem, že jestli chci mluvit o problémech naší společnosti, musím
nejprve mluvit o sobě.“
Právě z téhle příhody se
velmi dlouhým procesem
(mimo jiné i proto, že se táhlo
financování) zrodil scénář
k filmu Miriam lže.
Čas následně zabralo také
hledání hlavní představitelky.
Filmaři vyzkoušeli přes pět set
kandidátek. Nakonec uspěla
Dulce Rodríguez.
„Už při prvním pohovoru
s námi Dulce s velkým sebevědomím mluvila o různých
rozporech, které ji v životě
provázejí,“ vzpomíná Estrada.
„Myslím, že Miriam a tomu,

co se jí děje v hlavě, od první
chvíle rozuměla lépe než my.
Dokonce nám do scénáře navrhla pár věcí, které nás samotné nenapadly, ale měly jasnou
logiku. Vždycky nám tvrdila: Já
jsem Miriam,“ dodává.
Oba režiséři přiznávají, že
mají rádi filmy, které se dotýkají velkých a složitých témat
jaksi mimochodem, ale zároveň nekompromisně, příběhy
každodenního života, v němž
se zdánlivě nic neděje, ale ve
vzduchu je cítit společenské
napětí, a zároveň snímky s hrdiny, kteří nejsou ani dobří, ani
špatní, protože takoví jsme i my
lidi, nikdo z nás nežije zcela
morálně správně, zcela příkladně. A právě takovým filmem je
i Miriam lže.
Těšit se na něj můžete už
dnes odpoledne ve Velkém
sále, kde bude mít světovou
premiéru. •
Miriam lže
5. 7. | 17.00 Velký sál
6. 7. | 10.00 Pupp
7. 7. | 14.00 Kino Drahomíra

Foto: KVIFF

Foto: KVIFF

Hlavní soutěž

S Natalií Cabral a Oriolem Estradou do Dominikánské republiky
Se soutěžním filmem Miriam lže se ocitnete
u bělošské komunity v Dominikánské republice,
která je menšinová, ale zároveň elitní. Blíž poznáte
hlavně mladičkou Miriam, jíž zmítají nejistoty
typické pro její teenagerský věk, ale i nepříjemné
společenské tlaky.
Zbyněk Vlasák
Miriam bude brzy patnáct
let a její matka pro ni chystá
velkolepou oslavu, kam jsou

2

sezváni lidé z vyšších kruhů.
Všichni jsou to samozřejmě
běloši – s černošskými sluhy
a služkami. Nikdo z nich ale
jako by tohle rozdělení společ-

nosti neřešil – stejně jako to, že
Miriam je míšenka. Její matka
si v mládí proti vůli rodiny
vzala černocha (aby se s ním
později rozvedla).
Právě společnost v Dominikánské republice, jejíž rasové
a sociální rozdělení se místním
bělochům jeví jako normální
a nemají potřebu ho artikulovat, není pro režisérský pár Natalia Cabral a Oriol Estrada jen
prostředím, v němž se křehká
Miriam pohybuje, ale vlastně
i tématem.

Víc než oslava narozenin
totiž dívku zajímá kluk, kterého potkala on-line – a teď má
šanci ho poprvé vidět naživo.
Jenže letmé setkání přinese
do jejího vnitřního světa spíš
zmatky. Chlapec úplně neodpovídá nejen představám dívčiny
matky.

Na začátku byla historka
„Všechno to začalo příhodou
z mládí, kterou mi Natalia jednou vyprávěla,“ vzpomíná Oriol
Estrada. A Natalia Cabral ho

Estrada a Cabral natočili film o strukturálním rasismu v Dominikánské
republice

zvláštní vydání deníku Právo
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Srdce ve Varech
Foto: Petr Hlouš ek

Osobnost dne

Sdílení & zázraky

Portugalská herečka Joana Ribeiro včera spolu s režisérem Terrym Gilliamem představila ve Varech snímek Muž, který zabil Dona Quijota

byla silná: hodně si vytrpěla,
ale rozhodně se nepovažuje
za oběť, rozhoduje se sama za
sebe. Když jsme zkoušeli tu
scénu s flamenkem, přišel ke
mně jeden z tanečníků a říká:
„Tvoje postava začíná jako Dulcinea, ale najednou je z ní Carmen!“ To sedí. Angelica začíná
jako naivka, nezná svět, a najednou odjíždí z vesnice s cílem
stát se herečkou. A i když se jí
to nedaří a naopak se všechno
hroutí, pořád si myslí, že je to
lepší než pracovat u táty v baru.
Protože takhle má aspoň nějaký
sen.

Co jsem to jen
udělala?
V Gilliamově Muži, který zabil Dona Quijota hraje
Joana Ribeiro, doposud známá především díky
rolím v televizních seriálech, Angeliku – dívku, která
podlehla kouzlu filmu, ale neuspěla a stala se z ní
prostitutka. Podle herečky ale není na místě ji litovat:
„Prodala své tělo, ale ne svoje sny.“
Marta Bałaga
Nejde mluvit o tomto ﬁlmu a nezmínit, jak dlouho jeho natáčení trvalo. Znala jste tu anabázi kolem?

Moc ne. Samozřejmě jsem
znala Terryho a jeho práci, ale
to „dobrodružství“, které vznik
filmu provázelo, jsem si pořádně
uvědomila, teprve když jsem
dostala tu roli. Měla jsem radost,
že budu spolupracovat s Terrym
Gilliamem. A pak jsem se rozhodla podívat se na Ztracen v La
Mancha… (britský dokument
z roku 2002 o peripetiích, jež
natáčení filmu Muž, který zabil
Dona Quijota provázely)
Ale ne…

To na nich miluju nejvíc –
Terry je kultovní režisér. Viděla
jsem Krajinu přílivu, Brazil
i Imaginárium Dr. Parnasse.
Přišlo mi úžasné, jak se vypořádal se smrtí Heathe Ledgera,
protože když jsem Imaginárium viděla poprvé, prostě jsem
předpokládala, že všichni ti
herci hrající stejnou roli jsou
součástí příběhu. Navíc s Terrym se dá celé hodiny povídat
prakticky o čemkoliv. Jsem Portugalka, a on přitom ví o Portugalsku víc než já.

Angelica v branži, do níž chce patřit, tvrdě narazí. Podobné příběhy
teď v souvislosti s kauzou MeToo
slýcháme často.

To nebylo v plánu, ale ano, je
to tak. Tyhle věci se dějí už
léta, jen o nich doteď nikdo nemluvil. Spoustě lidí je to, čím
si prošla, povědomé – a nejen
těm „známým“, protože řada
z těch dívek zkrátka ani nedostala šanci se mezi „známé“
dostat. Angelica je toho dokladem. Zajímavé je, že film měl
premiéru v Cannes, uprostřed
celého toho hnutí. A ona přesto nevyžaduje soucit. Když se jí
Adamova postava omlouvá, že
jí zničila život, opáčí: „Proč?“
On na tom totiž není o moc
líp, protože se zaprodal už
dávno. Prodal přitom své sny,
ona jen tělo.

Co vám řekl o vaší postavě?
V knize je Dulcinea spíš něco jako
duch, představa někoho jiného.
Vy jste ovšem obsazená do role
herečky, která ji hraje.

Řekl mi jen: „V tom filmu je
taková holka. Myslel jsem na
dvě různé herečky, které by ji
mohly hrát, ale pak jsem potkal
vás.“ Na začátku filmu je Angelica naivní patnáctiletá dívka,
nadšená, že si zahraje ve filmu,
pak je jí pětadvacet. Chtěl, aby

Snažil se vám Terry Gilliam někdy
vysvětlit, proč bylo tak důležité ten
příběh dokončit?
Foto: KVIFF

Pomyslela jsem si: „Co jsem
to jen udělala?“ Najednou

ta spolupráce vypadala jako
sebevražda. Teď jsem přesvědčená o tom, že ten film čekal
na Jonathana Pryce a Adama
Drivera. Ale tenkrát, poté co
jsem viděla ten dokument,
jsem počítala s tím, že to prostě
nevyjde. Tu roli jsem dostala
v roce 2016 – a tehdy se výroba
snímku znovu zastavila. Vypadalo to, že budu jen další článek
v tom nekonečném příběhu.
I když, to by mi asi až tak nevadilo – poznala jsem díky tomu
Terryho, který je neuvěřitelný.
Ale vzpomínám si, jak jsem
pak mluvila s Adamem a ptala
se ho, jestli si myslí, že se ten
film někdy bude promítat.
Odpověděl: „Dokud neuvidím
závěrečné titulky, neuvěřím, že
je hotový.“ (směje se)

Co máte na ﬁlmech Terryho
Gilliama ráda? Jsou proslulé svou
podivností.

Don Quijote (Jonathan Pryce) a jeho věrný Sancho Panza (Adam Driver )

Myslím, že právě proto, že se
to nikdy nepodařilo. Všechny
filmy o Donu Quijotovi vždycky krachly. Je tu Muž jménem
La Mancha se Sophií Loren
o Cervantesovi, ale to je všechno. Dokonce i Orson Welles
se snažil, a neuspěl. V tomhle
filmu Terry ukazuje, že lidé
o sobě občas mají nějaké představy, ty ale nebývají pravdivé.
Je tu režisér, který jde a natočí
film, a když si uvědomí, že
to všechny ty lidi změnilo,
nezvládne to. Filmy lidi mění –
k lepšímu i horšímu. Můžou
změnit vás jako diváka, ale
můžou změnit i tvůrce. Mají
zkrátka tuhle moc – a my na to
občas zapomínáme. Terry říkával: „Když mi lidé tvrdili, že to
nedokážu, jen mi to dodávalo
sílu pokračovat.“ A pokračoval
třicet let – když o filmu začal
uvažovat, nebyla jsem já ještě
na světě! Na ten film se prostě
nedá dívat bez toho, abyste
mysleli na celé to dobrodružství kolem. A v tom je jeho
krása. •

Hele, to mi řekněte, proč člověk
jezdí rok co rok na místo, kde je víc
lidí, než normálně snese, kde se
stojí fronty na kdeco a chodí se na
akce, jež navštěvují lidé, které obyčejně nechcete potkat…
Proč se pokoušet usnout ve
městě, kde se nespí, a proč googlovat jméno režiséra, které se ani
nedá zapamatovat?
Hledám tu odpověď roky
a někde na začátku je tohle: jakýmsi
zvláštním kouzlem se tu všichni
snášejí jinak, než když sprintují
z práce do práce, z porady na poradu, než když musejí odvézt děti na
kroužek.
I tady se samozřejmě sprintuje.
Z biografu do biografu, z odpolední
party, z tiskovky na tiskovku a na
červený koberec.
Ale potom, potom si musí každý
odpočinout a tady v Kárlsbádu se
musí odpočívat v Kárlsbádu, protože nikdo přece nepojede odpočívat
domů.
Když se sejde ta chvíle blaženého spočinutí a u stolu se sejdou
uštvaní návštěvníci, kolegové, diváci, je samozřejmě nastoleno jedno
téma. Téma, které se nemusí složitě

hledat, protože tady vlastně jiné
téma ani neexistuje.
Festival a ﬁlmy.
Můžete začít vykládat o dětech,
o chorobách, o chrobácích nebo
o chlebodárcích – a najednou
někdo u stolu zbystří a řekne:
O tom jsem teď viděl skvělej marinovenetskej ﬁlm. A někdo se
přidá a řekne, že slyšel, že jiný ﬁlm
na podobné téma se připravuje –
a vaše skvělá vlastní historka se
ztratí cestou.
To, jak festival a ﬁlm rezonují
vším a všemi, je pro náhodného
návštěvníka nepochopitelné, stejně
jako je pro insidera nepochopitelné,
že někdo mluví o králících. (OK,
králíci nejsou dobrý příklad.)
Děje se tu totiž jedna zvláštní
věc: tady se události nesdílejí, jak
je běžné, po síti a elektronicky na
dálku, ale rovnou z očí do očí. Že
můžete někoho vzít za ruku a říci: To
musíš vidět! Pojď!
A potom, když máte štěstí, jdete
a sedíte v kině a ﬁlm se povedl a vy
u toho ﬁlmu nesedíte sami doma
před monitorem, ale s desítkami,
lépe se stovkami lidí v sále, a když
promítání skončí, jste uhranutí
všichni.
Dojdou slova, neoněměl ﬁlm,
nýbrž diváci.
A to je zázrak.
Neděje se to pořád, tak se to se
zázraky nemá, ale děje se to.
Své zázraky zamlčím, každý má
právo a nárok na svůj.
Už jste ho letos zažili? Ještě je
čas.

Marek Douša
novinář, kreslíř a karikaturista

Divácká cena
Audience Award
známkování: 1 výborný / excellent
2 dobrý / good
3 průměrný / average
4 slabý / weak

průběžné hodnocení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Proﬁle / Proﬁl

1,09

Den skyldige / Tísňové volání

1,2

Robin Williams: Come Inside My Mind /
Robin Williams: Mysl na dlani

1,2

Strangers on a Train / Cizinci ve vlaku

1,21

King Skate / King Skate

1,24

Les chatouilles / Lechtání

1,28

BlacKkKlansman / BlacKkKlansman

1,33

Geula / Geula

1,34

Girl / Dívka

1,38

Utøya 22. juli / Utøya, 22. července

1,39
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Reportáž

Novinář Pavel

Manželé Maika a Ondřej

Sourozenci Petra a Pavel

Srdcaři
Nechávají se unášet v kufru auta, šplhají po
stožárech. Jenom aby mohli být ve Varech
Do Varů se dá jezdit z různých důvodů. Třeba čistě kvůli póze. Kvůli novým
filmům, které jinde neuvidíte. Kvůli kamarádům, na které nemáte po celý rok čas.
Můžete sem dorazit na svůj oblíbený biják, který chcete po stovkách přehrání na
notebooku konečně vidět i na širokém plátně. Anebo sem jezdíte proto, že to tu
zkrátka máte rádi a začátek prázdnin bez festivalu si nedovedete představit.
Jakub Švejkovský
Konec června, před vámi dva
měsíce prázdnin – a vy o plánech, co s nimi, zatím nemáte
nijak jasnou představu. Právě
tak to měl před čtrnácti lety
novinář Pavel, dnes třicátník:
„Končili jsme sextu na gym-

před sedmou už jsme vyráželi
z Florence. Na festival jsme
dorazili až za tmy. Vůbec jsme
nevěděli, jak to tady chodí, ale
šli jsme se ubytovat do stanového městečka. No a hned druhý
den nás to polapilo. Od té doby
sem jezdíme.“
Od 39. ročníku (2004) nevynechal ani jednou – ať už coby
novinář, nebo batůžkář. Aspoň
na den vždycky dorazil. Dodnes
si pamatuje, jak se jednou probudil v kufru auta: „Myslel jsem
si, že mě unesli, přitom šlo jen
o to, že jsem – značně společensky unaven – pár hodin předtím
kývl na kamarádovu nabídku
‚spát u něj‘. Nevěděl jsem, že
nocuje v autě,“ popisuje.
O dost dřív, než si vůbec
mohli zajít na letní pivo, začali
do Varů jezdit sourozenci Petra
a Pavel. Sympatický tandem
třicátníků na terase thermalského F baru vzpomíná, jak se na
festivalu octli coby děti. Někdy
zkraje devadesátých let je rodi-

če vzali do Varů na jednodenní
výlet, cestou do Krušných hor.
Z nevýznamné zastávky se stala
každoroční tradice, která trvá,
i když už dávno jezdí bez rodičovského dozoru.
Pro mladšího Pavla byla největším zážitkem Pretty Woman,
kterou v roce 2015 uvedl v Letním kině hvězdný Richard
Gere: „Dívat se v Letňáku
s masou lidí na tak notoricky
známý film, který uvádí taková
hvězda, navíc v originálním
znění, byl úžasný zážitek,“ vypráví. A Petra bratra doplňuje:
„Richard navíc úvod živě streamoval Julii Roberts a byl neuvěřitelně srdečný.“
Sourozenci za sebou mají
i poctivé batůžkářské období
a v poslední době ovšem festivalové tempo trochu zvolnili,
filmy se snaží kombinovat s doprovodným programem. Znovu
skoro unisono vzpomínají třeba
na party v Aeroportu, když ho
hostila Goetheho vyhlídka:

„Když kolem půlnoci uprostřed
lesa poprvé sjela dolů disko
koule…“ zasní se Pavel.
Milovnice italských filmů
Katka byla poprvé na festivalu
v roce 2003, ve svých třinácti.
Od té doby vynechala pouze
jednou, společně s manželem
Honzou jsou pak ve Varech
poosmé.
Co ani jednomu z nich tak
úplně nesedlo, byl ruský film
Zoologie, v němž administrativní pracovnici zoo zničehonic
naroste ocas.
Naopak nejraději Katka
vzpomíná na svůj druhý ročník, kdy do města dorazil její
oblíbený Elijah Wood. Katka na
něj čekala u Thermalu: „Musela
jsem vylézt na jakýsi stožár,
abych ho přes tu spoustu lidí
vůbec viděla,“ popisuje mi před
Puppem a já se snažím představit si tuhle drobnou světlovlásku, jak nad Frodem z Pána
prstenů ční po vzoru temných
Uruk-haiů z Tolkienovy ságy.

Václav Havel, Tonda Blaník
a palačinková láska

náziu – dostali vysvědčení a šli
na pivo. Domů jsme ale přišli
o dost dřív než obvykle a já přemýšlel, jestli nezačít prázdniny
jinak než večerním vysedáváním v hospodě. Kolem čtvrté
odpoledne jsem proto zavolal
dvěma kamarádům: Nepojedeme do těch Varů? Pár minut

Manželé Katka a Honza
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Petr s dcerkou Agátkou

Studentka Lenka

U řady místních se festival
netěší právě velké oblibě, to
ovšem neplatí pro zdejší rodačku Lenku. Nyní studentka
Západočeské univerzity v Plzni
karlovarský filmový svátek poprvé prožila v roce 2000, to jí
byly tři. Od té doby ani jednou
nevynechala a stále se považuje za nadšenou „batůžkářku“,
přestože je ve Varech doma.
Nejsilnějším zážitkem
pro ni bylo náhodné setkání
s bývalým prezidentem Václavem Havlem – natrefila na
něj během procházky před
Puppem. Ráda vzpomíná i na
Umu Thurman, Johna Travoltu
anebo Renée Zellweger.
Na nejvýznamnější akci svého
rodného města nedá dopustit
ani 206centimetrový čahoun
Petr. Svůj první ročník absolvoval už před patnácti lety a pro
nejmilejší vzpomínku musí do
„migrujícího“ Aeroportu, který
byl v roce 2012 naposledy na
Divadelním náměstí. „Tehdy
jsem tam potkal Tondu Blaníka – ovšem ještě předtím, než
byl Tondou Blaníkem,“ popisuje
na červeném koberci a z mobilu
po chvíli skutečně vyloví fotku
s Markem Danielem.
Se zakloněnou hlavou z Petra
lovím vzpomínky ve chvíli,
kdy hlídá sedmiměsíční dcerku
Agátku. Pohrával si prý i s kacířskou myšlenkou vzít ji do
kina, ideálně do Puppu, který
je prý nejvíce kočárek-friendly,
nakonec ale na projekci vyrazila
jen manželka.
O trochu starší děti s sebou
na festival vzali manželé Ondřej
a Maika. Mají k němu ostatně
opravdu speciální vztah: seznámili se v roce 2007 právě tady ve
Varech: „Ve čtyři ráno mě předběhl ve frontě na palačinky,“
říká Maika, načež Ondřej jemně
oponuje: „Maika si nemohla
vybrat, jakou příchuť si dá. Tak
jsem jí nejdříve nabídl tvarohovou s rozinkami, načež mě
seřvala, že je to ta nejhorší kombinace na světě. A bylo to.“ •

zvláštní vydání deníku Právo
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Pocta Barrymu Levinsonovi
stupínek – do režisérského
křesla.
K filmu Bistro o mladících
z jeho rodného města proto
sepsal nejen scénář, ale taky jej
režíroval a produkoval. Opět
z toho byla oscarová nominace. Opět neproměněná. To
se ovšem mělo brzy změnit:
v prosinci 1988 měl premiéru
snímek Rain Man.

Dva ňoumové v autě
Film zobrazující příběh autisty
měla produkovat společnost
Warner Bros. Vycouvala
z toho – kvůli obavám, že diváky téma nebude lákat. Nutno
dodat, že několik let poté se ze
stejného důvodu odmítla podílet na Forrestu Gumpovi… Že
by měl Rain Man udělat nějakou výraznou díru do světa,
si ale ze začátku nemysleli ani
jeho protagonisté Dustin Hoffman a Tom Cruise. Snímek
překřtili na „Dva ňoumové
v autě“ – podstatnou část děje
totiž cestují napříč Spojenými
státy.
Představitel Raymonda
Babbitta Dustin Hoffman se
však i přes počáteční skepsi
snažil do role maximálně vžít.
Týdny trávil ve společnosti
Kima Peeka, skutečného autisty, který byl podle Timesů
schopen zpaměti odříkat obsah
minimálně 12 tisíc knih. Od
něj se herec snažil odkoukat
gesta a pohyby.
Podceňovaný snímek zabodoval. Hoffman postavu ztvárnil tak důvěryhodně, že si od té
doby většina lidí autistu představuje jako génia s počítačem
místo mozku, schopného propočítat všechny variace karet
v blackjacku. Rain Man získal
hned čtyři Oscary, Dustin Hoffman se radoval ze své druhé

Oscarový režisér Barry Levinson ve Varech uvede kromě klasik Rain Man a Vrtěti psem i svou novinku Paterno

Satirik a prorok
Barry Levinson
Křišťálový glóbus za mimořádný přínos světové
kinematograﬁi převezme režisér Barry Levinson

sošky (první získal za roli ve
snímku Kramerová versus
Kramer v roce 1979) a cenu za
nejlepší režii si konečně odnesl
i Levinson.

Clintonův prorok
Oba Oscarem ocenění umělci
z Rain Mana, Hoffman i Levinson, znovu spojili síly v roce
1997, kdy začali pracovat na
politické satiře Vrtěti psem.
Tento žánr byl do té doby na
filmovém plátně spíš vzácný.
Charlie Chaplin se sice na začátku čtyřicátých let vysmíval
Adolfu Hitlerovi ve snímku
Diktátor, Stanley Kubrick zesměšňoval studenou válku Dr.
Divnoláskou a skupina komiků
z Monty Pythonova létajícího
cirkusu semlela všechno ostatní, i tak ale byla politická satira
považována za příliš složitou
a riskantní.
Levinson chtěl vyprávět
příběh o tom, jak se zakrývají
skandály prezidenta Spojených
států. Aby mohl snímek vůbec
vzniknout, přijal Hoffman
a vedle něj i další oscarový
herec Robert De Niro nezvykle
nízký honorář. I díky tomu se
začala rodit podívaná, která
svým názvem odkazuje k něčemu nevýznamnému, co má
odvést pozornost od něčeho
mnohem podstatnějšího.
Neboť jak vysvětlují sami tvůrci v úvodních titulcích filmu:
„Proč vrtí pes ocasem? Protože
pes je chytřejší než ocas. Kdyby
byl chytřejší ocas, vrtěl by on
psem.“
De Niro v roli poradce hlavy
státu Conrada Breana je nucen
vyhledat pomoc hollywoodského producenta Stanleyho
Motsse, jejž ztvárnil Hoffman.
Dva týdny před volbami totiž
prosákne na veřejnost sexu-

ální poměr prezidenta USA
s nezletilou dívkou, a je proto
potřeba, aby voliči na škraloup co nejdřív zapomněli.
Oba muži proto roztáčejí neuvěřitelné kolo iluzí – vytvoří
fiktivní obraz války v Albánii,
dají lidem válečného hrdinu…
Vše eskaluje v demonstrace,
pro něž není jediný reálný
důvod.
Snímek vydělal čtyřnásobek
vlastních nákladů, Hoffman byl
nominován na Oscara a Levinson získal Zvláštní cenu poroty
za režii na Berlinale. Většího
„uznání“ se ale filmu dostalo až
po letech. Měsíc po premiéře
se totiž v USA naplno provalil sexuální skandál tehdejší
opravdové hlavy státu Billa
Clintona se stážistkou Monikou
Lewinskou…
Dnes šestasedmdesátiletý Levinson kontroverzností nešetří
ani teď, o další dvě dekády později. Film Paterno z produkce
HBO s Alem Pacinem v hlavní
roli, který tady ve Varech představuje, vykresluje sexuální
skandál, který se skutečně
odehrál na Pensylvánské státní
univerzitě. Za úspěchy tamního
fotbalového družstva se totiž
skrývalo letité zneužívání mladých hráčů hlavním trenérem
týmu…
Inu, Levinson vždycky vidí
o něco jasněji než my ostatní.
A neváhá nám o tom vyprávět. •
Projekce ﬁlmů:
Paterno | 5. 7. 11.30
Vrtěti psem | 5. 7. 19.00
Rain Man | 6. 7. 14.00

Jeho oscarový Rain Man něžně, a přitom lidsky povyšuje autismus na genialitu.
Kultovní Vrtěti psem zase předběhlo realitu – Levinson chtěl vyprávět příběh
o tom, jak se zakrývají škraloupy prezidenta Spojených států, měsíc po premiéře
se přitom provalil sexuální skandál skutečného prezidenta USA Billa Clintona.
Americký režisérský matador Barry Levinson, jedna z hlavních letošních hvězd,
dnes představí ve Varech svůj zatím poslední film Paterno.
Jakub Švejkovský

25 Cen Emmy, dvě z nich
přitom obdržel právě Barry.
Levinsonovi ale televizní tvorba nestačila, přesunul se dál,
k filmu.
Oscarová nominace přišla
záhy, už v roce 1980. Levinson
ji obdržel za snímek s názvem
… a spravedlnost pro všechny,
což byl teprve čtvrtý celovečerní počin, pro který napsal
scénář. V Hollywoodu se na něj
začalo pohlížet jako na nadějného tvůrce a bývalý prodejce
ojetých aut se mohl ve filmové
hierarchii posunout o další
Foto: KVIFF

Podnikavost spolu s všestranností koluje Barrymu Levinsonovi
v krvi. Zatímco otec Irvin prodával v Barryho rodném Baltimoru
nábytek a spotřebiče, budoucí
filmař si během studií na Americké univerzitě v nedalekém
Washingtonu, D. C., přivydělával prodejem knih a ojetých
aut. V šedesátých letech chodil
v hlavním městě Spojených států
i na přednášky o rozhlasové
a televizní tvorbě – a právě tam
objevil svou vášeň pro film.

Po několika letech neúspěšných snah o vysokoškolský titul
se přesunul na druhý konec
země, do Kalifornie.
Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let tam s hercem
Craigem T. Nelsonem vytvořili duo stand-up komiků a se
scénkami obráželi podniky
v Los Angeles. Tehdy se Barry
poprvé dostal k psaní scénářů:
stal se na tři sezony (1973–76)
hlavním autorem skečů pro
The Carol Burnett Show televize
CBS. Pořad získal za jedenáct
let své existence úctyhodných

V Levinsonově novince o sexuálním skandálu na Pensylvánské státní univerzitě ztvárnil Al Pacino (na snímku)
trenéra Joea Paterna
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Na východ od Západu
Jan Němec

Proč jste se vlastně rozhodl točit
s neherci?

Oba vaši hlavní hrdinové jsou svým
způsobem vyšinutí – Laci je nesvéprávný, Bianka nezodpovědná. Ale
možná je to dneska výhoda, nebýt
tak úplně normální…

Rozkvetlé údolí je můj první
celovečerní film. Když jsem ho
připravoval, měl jsem pocit, že
potřebuju najít prvky, o které se
mohu opřít. Něco, co je silnější
než já, něco, co má význam
a sílu samo o sobě. Mám blízko
k sociálnímu realismu, takže
jsem se rozhodl hodně se opírat
o skutečnost. Nejsem Scorsese
ani Spielberg, musím pracovat
s tím, co mi nabízí skutečnost.
A neherci jsou důležitou součástí tohoto přístupu.

Z hlediska společnosti a zapojení se do ní je samozřejmě pro
každého lepší být konformní.
Na druhou stranu, s vyšinutostí
je vždy spojená také svoboda
a autenticita – a to je výhoda.
Nebo to není výhoda, ale je
to hodnota. Na okrajích je víc
prostoru.
Vyprávíte zvláštní milostný příběh.
Jeho protagonisté nejsou připraveni na partnerský vztah, natož
aby měli dítě, přesto se ocitnou
s kojencem na cestě…

Maďarský režisér László Csuja ozdobil sekci Na východ od Západu filmem Rozkvetlé údolí

Najít něco
silnějšího než já
Drzý a okouzlující žánrový mix Rozkvetlé údolí
spoléhá na vynikající neherce
V sekci Na východ od Západu se letos objevilo jedenáct debutů. Svěží
energie filmařského mládí přímo tryská z Rozkvetlého údolí. Maďarský
režisér László Csuja si v něm zdařile pohrává s diváckými očekáváními.
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Je to pro ně taková iniciace.
Ano, Bianka ukradne dítě, ale
ti dva jsou sami ještě dětmi –
anebo jsou alespoň docela
dětinští. I proto mezi nimi ani
nevznikne sexuální vztah. Ale
jsou si blízcí jinak, určitým
způsobem si rozumějí. Pro
všechny ostatní jsou nenormální, každý ze svých vlastních
důvodů, ale mezi sebou to řešit
nemusí. Berou se takoví, jací
jsou.
Bylo to velké pokušení, kterému
jste odolal, udělat z těch dvou
mladé milence?

Mé rozhodnutí vycházelo
z představitelů hlavních rolí,
kteří jsou oba neherci. Přemýšlel jsem, jaký by spolu ve skutečném světě mohli mít vztah.
Bianka je ztřeštěná a nezodpovědná a Laci je velmi jemný,
není to ten typ muže, který
by projevil iniciativu. Udělat
z nich milence by možná bylo
vděčné, ale nebylo by to pravdivé.

No dobře, ale jak jste ty dva našel?
Dlouho jsem na plátně neviděl tak
výrazný pár…

Hledali jsme je asi rok a půl.
Byli jsme například v kontaktu
s učiteli a sociálními pracovníky v ústavech pro mentálně
postižené, hledali jsme zkrátka
všude možně. Obtížnější než
s Lászlóem Rétim, který hraje
Laciho, to bylo s ženskou postavou. Je těžké najít holku, která
je taková, že uvěříte, že jen tak
ukradne dítě v kočárku. Bianka
Berényi je hvězda maďarského Instagramu a člověk, který
dělal casting k Saulovu synovi,
narazil na nějaký rozhovor s ní
a upozornil mě na ni.
Co do ﬁlmu vnesla?

Museli jsme kvůli ní přepsat
část scénáře a přinesla taky
několik konkrétních věcí.
Namísto psa má třeba doma
slepici…
Aha, takže tak vznikla ta fantastická scéna se slepicí…

Byla to improvizace na základě
toho, co Bianka přinesla ze
svého skutečného života. Málokdo má slepici jako domácího
miláčka, málokdo je schopný

hrát si se slepicí. Podobně karaoke scéna se do filmu dostala
díky Biance, protože ona taky
dělá takovou divnou hudbu.
To jsou ty prvky ze skutečného
života, o které jsem se snažil
opřít.
Rozkvetlé údolí je mix žánrů – trochu road movie, trochu romance,
coming-of-age ﬁlm. Jak jste se
snažil pracovat s žánrovými klišé?

Myslím, že žánry jsou taková
hřiště. Během psaní scénáře
jsme si uvědomili, že to je „lovers on the run“ film, ale nechtěli jsme to brát úplně vážně.
Baví mě spíš hra s divákem,
pomocí žánrů nastolujete určitá
očekávání, která pak můžete
naplňovat jiným způsobem,
než je běžné, případně je úplně
zrazovat.
To se asi týká i konce ﬁlmu. Přemýšleli jste o něm hodně?

Ano, byl to docela dlouhý proces. Věděli jsme, že musíme odpovědět na otázku, co se stane
s dítětem, ale zároveň nám bylo
jasné, že tento film nemůže mít
běžný happy end. Jsem proti
levné katarzi. Od začátku toho
filmu je podle mě jasné, že
tohle nemůže dopadnout úplně
dobře, přestože Bianka ani Laci
nejsou zlí a nemají špatné úmysly. Zajímají mě hrdinové, kteří
věci myslí dobře, a stejně dopadají špatně, nebo se dostávají
do neřešitelných situací.
Co chystáte dál?

Právě dokončuji svůj první
celovečerní dokument, týká se
rusko-ukrajinského konfliktu.
Měl by mít světovou premiéru
v srpnu na festivalu v Sarajevu.
Dnes už by to mělo být oficiální, takže to můžete napsat jako
první. •

zvláštní vydání deníku Právo

Nutné vidět
Foto: KVIFF

džihádisty). Francouzská autorka předlohy si kvůli chystané
reportáži vytvořila falešný profil
na Facebooku a předstírala, že
je muslimka, která chce odcestovat do Sýrie a připojit se k Islámskému státu. Zkontaktoval ji
jeden z vrcholných představitelů teroristické organizace, měla
se stát jeho „nevěstou“. Pak se
ale hodně věcí pokazilo a žena
teď žije pod 24hodinovou policejní ochranou a pod jiným
jménem.
Snímek Profil udělal z Francouzky Britku jménem Amy,
která si vytvoří profil se jménem Melody a vydává se za
dvacetiletou konvertitku k islámu. Po nasdílení několika
videí s usekanými hlavami ji
zkontaktuje charismatický Bilel
a začnou spolu skypovat. Amy
má při tom na sobě hidžáb,
hraje naivku a nechává se přemlouvat k odjezdu – to všechno
proto, aby ze zločince vytáhla
detaily o tom, jak radikalizace
Evropanů a jejich transport do
Sýrie vlastně fungují.
Rozhovory s Bilelem si má
Amy nahrávat, aby je kontrolovala její editorka, muž ji ale
začne čím dál tím víc přitahovat. Vždyť dokonce spravuje
instagramovou stránku „Cats of
ISIS“ a Messengerem jí posílá
gify s kočkami! Na uvěřitelnost
motivací a citů však Bekmambetov nehraje, zajímá ho spíš šponování napětí v očekávání přešlapu, jímž se Amy prozradí.
Jeho Profil, uvedený poprvé na Berlinale, je možná
i poťouchlým komentářem
k předraženému Londýnu:
Amy bojuje s placením nájmu,
což ji s trochou nadsázky přinutí vrhnout se do nebezpečné
reportáže. Kolik lidí už se do
Sýrie vydalo, protože nemohli
zaplatit nájem?! •

V thrilleru Profil se mladá novinářka snaží vetřít do přízně džihádisty
z Islámského státu

Džihád
kočičích gifů
Thriller Profil, který se drží na špičce diváckého
hodnocení deníku Právo, se odehrává pouze
na obrazovce počítače
Jan Škoda
Sledovat Profil na plátně může
být trochu kontraproduktivní.
Po hororu Odebrat z přátel či
internetovém seriálu Semestr
jde o další titul, kde obraz tvoří
plocha počítače, na které hrdinové, snímaní webkamerou,
přepínají mezi Messengerem,
Skypem, Googlem nebo iTunes.
Ideální platformou pro sledování je tedy počítač, u nějž se
divák občas mimoděk natáhne
k myši, aby přepnul mezi okny.

Stále ještě celkem neokoukaný
koncept tedy vyžaduje trochu
jinou, těkavou diváckou koncentraci. Najednou jsme zkrátka nuceni dávat pozor na pohyby myši, kterou neovládáme.
Profil natočil režisér Timur
Bekmambetov (Wanted), který
už produkoval zmíněné Odebrat
z přátel. Tentokrát ovšem žánr
nadpřirozeného hororu vyměnil
za realistický thriller, původně bestseller novinářky Anny
Erelle z roku 2015 nazvaný In
the Skin of a Jihadist (V kůži

České ﬁlmy 2017–2018

Ponor do Brdečkovy
poetické duše
S tvorbou jednoho z našich nejoriginálnějších
filmařů Jiřího Brdečky bylo možné se tady na
festivalu seznámit loni – v rámci reprezentativní
kolekce jeho krátkých animovaných snímků. Letos
bude – díky dokumentu Miroslava Janka Universum
Brdečka – možné nahlédnout také do jeho
soukromého života.

Proč jste se rozhodl pro snímek
právě o Jiřím Brdečkovi?

To rozhodnutí učinila Tereza
Brdečková, patrně ve spolupráci
s producentkou České televize
Alenou Müllerovou, z důvodů
mně neznámých. Zkrátka mě
oslovila. Já jsem zpočátku nebyl
tou propozicí nijak nadšený,
což je ostatně průvodním
znakem většiny filmů, které
mi jsou navrženy k realizaci.
Teprve když jsem toho o Brdečkovi hodně přečetl, seznámil
se s jeho texty a zhlédl všechny
jeho filmy, které psal či režíroval, začala ve mně doutnat
jiskřička naděje, že by to mohla
být zajímavá práce.
Měl jste scénář připravený dopředu, nebo se ﬁlm volně odvíjel od
toho, jak natáčení a povídání s Terezou Brdečkovou probíhalo?

Tereza je v podstatě spolutvůrce
filmu. Od začátku mě zásobovala informacemi, archivními
materiály a podněty, které mě
vedly k dalším rešerším a otázkám. Tereza napsala scénář,
který byl vlastně souborem

důležitých faktů týkajících
se Brdečkova života a tvorby. Z toho jsem vycházel, ale
v průběhu natáčení neustále
docházelo k jeho obohacování
a formování, takže vznikal jaksi
za chodu. Důvodem bylo naše
společné rozhodnutí, že nebudeme dělat ani životopis, ani
katalog Brdečkovy tvorby, ale že
se pokusíme vyjádřit podstatu
jeho přemýšlení o světě.

Jaké ﬁlmy by podle vás Brdečka
točil dnes?

Myslím, že by netočil nic. Na
poetiku dneska nejsou peníze –
a nakonec ani diváci. •
Universum Brdečka
5. 7. | 17.00 Kinosál B

Foto: Petr Hlouš ek

Filip Šebek

prestižní ceny. Jako scenárista
také spolupracoval na světově
oceňovaných filmech, třeba
na Vynálezu zkázy, Baronu
Prášilovi či snímku Až přijde
kocour.

Čeho si na Brdečkovi jako člověku
nejvíc považujete?

Asi jeho noblesy, vzdělanosti,
smyslu pro humor a snivé poetické duše.
A co máte nejraději z jeho tvorby?

V první řadě to je Limonádový
Joe, který mě poprvé zasáhl
v pubertě a podruhé, když jsem
připravoval tento film. Žasl
jsem nad filmařskými postupy,
které jsou ovšem již obsaženy
ve scénáři, a to včetně technických poznámek. To mě hodně
překvapilo. Dalším zdrojem
překvapení pro mě byly Brdečkovy animované filmy, které
u nás nejsou obecně známé, ale
ve světě za mnohé z nich získal

Miroslav Janek letos ve Varech
vedle snímku Universum Brdečka
představil také svůj krátký
dokument o dívce trpící Rettovým
syndromem Markéta chce taštičku
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Den s festivalovými partnery
Foto: KVIFF

Advertorial připravil Martin Špaček

Roztančený festival
Doprovodný program Karlovarského kraje pro děti i dospělé

Karlovarský kraj zve veřejnost na Roztančený festival.
Proběhne dnes od 15 do 21 hodin ve Dvořákových
sadech poblíž hotelu Thermal, vstup je zdarma.
Ve stánku Živý kraj v Thermalu můžete vyhrát
věcné ceny a až do konce července využít slevy na
nejrůznější turistické lokality.
Bohatý hudební a doprovodný
program si pro návštěvníky
53. ročníku filmového festivalu připravil ve Dvořákových
sadech Karlovarský kraj. Od
16 hodin vystoupí s programem a písničkami pro děti
Čiperkové. Od 18.15 Timmy
White, od 19.00 Verona a od
20.00 Dalibor Janda. Na místě
na vás bude čekat i řada atrakcí,
jako je bublinová a žonglérská
show, zorbing nebo zumba.
„Ráda bych na naši krajskou festivalovou akci pozvala
všechny návštěvníky festivalu
a také rodiny s dětmi, protože
na své si přijdou úplně všichni,“ říká hejtmanka Jana Vildumetzová. „Účastníkům nabídneme také nealko pití zdarma, to aby nezapomínali na
pitný režim, zmrzlinu na osvěžení a jako příjemnou vzpomínku si mohou odnést snímek z fotokoutku, kde budou
tradičně k dispozici filmové
rekvizity. Moc se na všechny
těšíme,“ dodává hejtmanka.
Během akce mohou lidé přispět do veřejných sbírek vyhlášených Karlovarským krajem,
a to konkrétně na podporu
kočičích útulků v Kraslicích
a v Sokolově a na pomoc paní
Haně z Krajkové, jejíž domek
postihl požár.

Zažili jste
Foto: KVIFF (6×)

Stojí za návštěvu

Během festivalu se nezapomeňte zastavit ve stánku Karlovarského kraje v Thermalu.
Dozvíte se tam zajímavosti
o regionu a můžete si zasoutěžit
o věcné ceny – na tabletech si
můžete zahrát kvíz, v němž vás
čekají tři tematické otázky, které
prověří vaše znalosti o Karlovarském kraji. Odměnou vám bude
kelímek s motivy kraje, klobouk,
klíčenka, propiska nebo třeba
větrník. Zapojit se do soutěže
můžete i na Instagramu. Stánek
najdete naproti festivalovému
obchodu v hotelu Thermal
a návštěvníkům festivalu je
otevřen denně od 9.00 do 19.00.
Připraveny jsou pro vás taktéž
dvě fotostěny, jedna v Thermalu
a druhá v Císařských lázních.
Tam pro vás mimochodem
bude připravena i vana plná
kinofilmu, kde si můžete pořídit
originální snímek.
Ve spolupráci s festivalem
pro vás také Karlovarský kraj
připravil zajímavou slevovou
nabídku – až do konce července mohou držitelé Festival
Passů navštívit ty nejlepší destinace v Karlovarském kraji,
a to se slevou až 50 %. Vydat se
můžete například do Galerie
umění Karlovy Vary, interaktivní galerie Becherovy vily nebo
třeba do Letohrádku Ostrov.

Lobkowicz

IQOS LOUNGE Korunní

Kino bez bariér

Odpočiňte si v MALL.cz PARKU ve
Smetanových sadech, dejte si hamburger či drink. Půjčte si relaxační
výbavu, poslechněte si muziku nebo
navštivte zajímavý program – stihnout můžete ještě Čermák & Staněk
Comedy, workshop s Tomášem
Třeštíkem nebo prohlídku Varů
s Adamem Gebrianem. Více se dozvíte na Festival.mall.cz. Otevřeno je
denně od 10 do 22 hodin.

Ochutnejte rozmanitou škálu piv –
třeba Ležák, IPA nebo speciál Démon –, dejte si cider, limonádu, ale
i něco na zub. To vše v hlavním stanu
Lobkowicz. Kromě posledního dne
festivalu se také můžete od
15 a od 18 hodin zúčastnit komentované degustace a školy čepování,
kterou vás provede sládek Bořivoj
Bartoněk a jejíž součástí jsou tři
vzorky piva zdarma.

V relaxační zóně IQOS LOUNGE se
můžete s proseccem nebo kávou
zdarma seznámit se zařízením IQOS,
které si následně můžete zapůjčit na
celý den, případně i koupit. Až do zítřka tu pak můžete v 18 hodin navštívit
talk show Libora Boučka – třeba
s Pastou Onerem nebo Simonou
Krainovou. Otevřeno je denně
od 10 do 24 hodin. Více na
www.IQOSVEVARECH.CZ.

Jaká je jízda na handbiku, na monoski
nebo jak obtížné je vstřelit míč do
ﬂorbalové branky ze speciálně upraveného vozíku – to si mohli vyzkoušet
hosté včerejší akce Kina bez bariér,
která byla věnována různým sportovním disciplínám. Akci moderoval
sportovec a dobrodruh na vozíku
Vašek Uher a zúčastnili se například
herec Jiří Dvořák nebo výkonný
ředitel festivalu Kryštof Mucha.

Foto: ČT

Přijďte si odpočinout na pláž Vodafone – můžete si zde zasoutěžit
a vyhrát třeba červený slamák, dát si
skvělé občerstvení (například zmrzlinu Angelato) nebo si tu vyzkoušet
technologické vychytávky, třeba si
vyrobit vlastní ﬁlmový plakát. Pláž si
na festivalu užijete denně od 10 do
21 hodin, v sobotu od 10 do 17 hodin.
Stále si také můžete stáhnout aplikaci Vodafone KVIFF Guide 2018.

Český ﬁlm
v ofenzivě?
8

Vznik Filmového centra České televize oznámil
generální ředitel ČT Petr Dvořák roku 2012 právě
na festivalu v Karlových Varech. A možná je v tom
i kus magie, protože od té doby se koprodukčním
filmům České televize na festivalu opravdu daří.
Za šest let získaly filmy, na
nichž se podílela Česká televize,
téměř všechny ceny, co mohly:
diváckou cenu (Revival), zvláštní uznání poroty (Vlk z Královských Vinohrad), cenu za
ženský herecký výkon (Alena
Mihulová – Domácí péče, Zuzana Mauréry – Učitelka), cenu za
mužský herecký výkon (Kryštof
Hádek – Kobry a užovky), cenu
za režii (Jan Hřebejk – Líbánky), cenu za nejlepší dokumentární film (Mallory), a loni
dokonce i samotný Křišťálový
glóbus (Křižáček).
„Každý rok se děsím toho,
že už není kam růst, ale i letos
se nám to podařilo – v soutě-

žích karlovarského festivalu
máme rekordní počet filmů,“
říká hlavní dramaturg Filmového centra České televize
Jaroslav Sedláček. „Osm světových premiér a osm dalších
filmů k tomu,“ pokračuje
vedoucí Filmového centra ČT
Helena Uldrichová a dodává:
„Jsem ráda, že se do soutěžních sekcí prosadily filmy
velmi mladých tvůrců. Snad je
to signál, že začíná nastupovat
opravdu zajímavá generace
a že se český film nemusí
o svoji budoucnost bát.“
Spektrum koprodukčních
filmů České televize je ale
mnohem širší a rozhodně se

Čas na ﬁlmovém festivalu rychle
utíká – nezapomínejte proto na
pravidelný pitný režim. K ﬁlmu vám
bude ladit třeba lahev v designu Korunní Filmová. V Sadové kolonádě si
také budete moct vyzkoušet správné párování minerální vody s vínem
se sommelierem, k tomu si můžete
dát vinný střik nebo si odpočinout
v chill-out zóně. Otevřeno pro vás
mají do 21 hodin.

neorientují jen na snímky
s festivalovými ambicemi. „S velkým diváckým
úspěchem se letos setkala
politická satira Prezident
Blaník, dokument Planeta
Česko i road movie Tátova
volha,“ vyjmenovává Helena
Uldrichová a přidává další
snímky s diváckým očekáváním: „Na srpen chystáme
drama Jan Palach a thriller
Důvěrný nepřítel, na podzim
zase sportovní velkofilm
Zlatý podraz, historické
drama Toman, českou detektivní komedii Ten, kdo tě
miloval a výpravnou pohádku pro celou rodinu Čertí
brko.“
Úspěchy i ambice filmů
České televize přitom může
už brzy významně ovlivnit
vládní návrh novely o DPH,
který v případě schválení
povede k zásadnímu omezení
možností, jež Česká televize
pro podporu filmů má.

Foto: ČTK

MALL.cz PARK Vodafone pláž

Farna v Letňáku
V Letním kině vám včera na
festivalovém večeru města Karlovy Vary zahrála své největší
hity Ewa Farna, a to za doprovodu Karlovarského symfonického orchestru. Karlovy Vary
toho mají ale pro návštěvníky
přichystáno mnohem více –
díky turistické kartě Karlovy
VARY REGION CARD můžete
získat přes 60 volných vstupů
a slev. Více se dozvíte v informačních centrech.

zvláštní vydání deníku Právo
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Akce Industry
Foto: Milan Malíček

Z jiného fochu
dnes už dvojnásobné olympijské vítězce pomáhá se závodní
taktikou, technikou jízdy
a rozborem trati.
Bývalý vrcholový sportovec
jezdí do Varů pravidelně a ani
letos tomu není jinak. Jak
Bank prozrazuje, filmy nejsou
to jediné, kvůli čemu se na
festival vydává: „Mám to tu
také spojené s golfem. Hrajeme
s Jiřím Bartoškou a musím říct,
že je to velká zábava. Moc rád
mám ale i atmosféru ve městě,
je moc fajn.“

Boj uprostřed řady

Bývalého lyžaře Ondřeje Banka táhnou do lázeňského města nejen filmy, ale i golf

Ondřej Bank
Nejlepší český alpský lyžař
Na zimní olympiádě v ruském Soči mu jen těsně unikla medaile – skončil na
5. místě. Nejlepší výsledky kariéry tak Ondřej Bank vybojoval ve Světovém
poháru – v superkombinaci v americkém Beaver Creeku i v rakouském
Kitzbühelu skončil v letech 2007 a 2015 shodně třetí. Trať v USA mu přitom
život změnila ještě jednou – právě v roce 2015 tam během superobřího slalomu
zažil hrůzostrašný pád. Od té doby se věnuje firmě s lyžařským oblečením
a taky předává dál své zkušenosti – hlavně olympijské vítězce Ester Ledecké.

Jakub Švejkovský
Byl nejlepším alpským lyžařem, kterého kdy Česko poznalo. Tedy až do února 2018,
kdy jej na pomyslném trůnu
vystřídala Ester Ledecká. Ta
letos na zimních olympijských hrách v jihokorejském
Pchjongčchangu ohromila
svět, když vedle své speciality
– paralelního obřího slalomu
ve snowboardingu – nečekaně
ovládla i zcela jinou disciplínu
– lyžařské Super-G. Jako poradce u toho byl právě Ondřej
Bank. Ten v realizačním týmu,
který vede jeho bratr Tomáš,

Varských krás si letos Ondřej
Bank užívá i s manželkou Terezou a dvěma malými dětmi.
Vedle oblíbeného golfového
hřiště se ovšem podívá také
do sálů: „Snažíme se se ženou
vystřídat. Jeden z nás stihne
dva, druhý vždy jen jeden film.
Neumím moc plánovat, tak se
vždycky poptám na golfu, na
co bych měl jít. Za to jsem rád,
sám bych si s výběrem moc
nevěděl rady. Okolnosti mě
na nějaký snímek ale vždycky
dovanou.“
V předchozích ročnících
Banka dovály třeba na jeden
japonský snímek. „Žena má
Japonsko ráda, tak jsme se na
něj vydali. Jak se jenom jmenoval?“ loví název marně v paměti. „Film se spoustou hrozně
dlouhých záběrů, byl o starších
lidech, se kterými obchodovali
a využívali je… Seděli jsme
uprostřed řady, odkud se fakt
špatně odcházelo. Tam jsme
museli bojovat hodně,“ dodává
se smíchem.
My v redakci Ondřejovi
přejeme šťastnou ruku jak na
karlovarských greenech, tak
při výběru nejen japonských
snímků. •

Diskuse pod
taktovkou
TorinoFilmLabu
Dnes od 10.30 do 12.30 pořádá
italský TorinoFilmLab (TFL) v prostorách Industry Poolu hotelu Thermal
otevřené diskuse u kulatého stolu
na téma podpora mezinárodního
rozvoje. Sérii diskusí budou moderovat lektoři a pracovníci TFL a bude
se hovořit o rozhodujících složkách
úspěšného vývoje televizních seriálů
a celovečerních projektů. Pokud
máte akreditaci Industry a zajímají
vás témata, jako je správné načasování a ideální způsob vstupu dramaturga do procesu vývoje projektu,
osobní zkušenosti ze scoutingu či
tvorba z pohledu kreativního producenta, případně jen chcete vědět, co
je to lab booster, neměli byste tam
chybět.
Od 15 do 16 hodin pak v prostorách Industry Poolu povede umělecký ředitel TorinoFilmLabu Matthieu
Darras panelovou debatu s názvem
Filmová tvorba na základě genderu. Akce je součástí každoročního
setkání absolventů programů TorinoFilmLabu, jehož smyslem je umožnit jim sdílení zkušeností, vzájemnou
výměnu názorů na tvorbu ﬁlmů a diskusi o jejich budoucích projektech.
„TorinoFilmLab je celoročně fungující italská mezinárodní instituce,
která za přispění turínského muzea
kinematograﬁe podporuje kreativitu
a začínající talenty tím, že jim vedle
vzdělávacích programů poskytuje
pomoc při vývoji, ﬁnancování a distribuci ﬁlmů, a to včetně každoročně se
opakujících seminářů. TorinoFilmLab
nabízí také celou řadu ﬁnančních
nástrojů, jimiž přispívá k výrobě
a distribuci celovečerních ﬁlmových
projektů,“ přibližuje instituci vedoucí
Industry sekce Hugo Rosák.
ﬁš
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Horizonty

Rumunská režisérka Adina Pintilie uvedla své Touch Me Not ve Varech osobně s delegací herců i neherců.
Včera se protagonisté filmu i jeho režisérka zúčastnili besedy s diváky KVIFF Talk.

Vstupte do kůže
„Druhého“
Touch Me Not, natočené i v české koprodukci,
otřáslo ﬁlmovým světem, když letos získalo
Zlatého medvěda za nejlepší ﬁlm Berlinale
Zásadní i kontroverzní snímek rumunské tvůrkyně
Adiny Pintilie zkoumá lidskou intimitu. Laura,
krásná žena po padesátce (Laura Benson), se v něm
rozhodne přijít na kloub svým osamělým touhám
i léta potlačovaným traumatům. Film je nádherně
natočený, a není to lehká podívaná. Provokativní
autorské dílo, postavené na průsečíku autenticky
působící fikce a imaginativního dokumentu,
vyvolává řadu otázek a mnohem méně odpovědí.
Týkají se lásky, dotyků a tělesné blízkosti k sobě
i druhým. Zde jsou, přímo z pera debutující
režisérky, některé z těchto odpovědí.
Touch Me Not je především
film-výzkum. A už ze samé
podstaty výzkumného procesu
nevíte, kam vás dovede. Začalo to premisou – kterou také
v jednu chvíli ve filmu zmiňuji –, že když mi bylo dvacet let,
myslela jsem si, že o intimitě
vím všechno. Všechno o tom,
jak fungují vztahy, erotika,
krása, tělo.
Dnes, téměř o dvacet let později, tváří v tvář skutečnému
životu, se mi zdá, že všechny
mé myšlenky, tehdy tak jasné,
ztratily ostrost. Touch Me
Not vzniklo z tohoto procesu
sebereflexe, vedeného mou
zvědavostí odhalit, jak lidé zakoušejí prožitek intimity, často
tak obtížný a plný protikladů.
Tak se zrodil dlouhodobý proces výzkumu filmu. A proto se
během této sebezpytné cesty
nutně organicky měnila jeho
podoba.
Film byl navíc od počátku
koncipován jako dialog s divákem, na tekuté hranici mezi
realitou a fikcí, kde je proces
filmování nedílnou součástí zážitku. Funguje jako komunikační kanál, trvale otevřený mezi
divákem a protagonisty. Bylo
obtížné nalézt v tomto ohledu
správný jazyk. Protože to, jak
obvykle čteme film, je natolik
pevně zakořeněné v našem vnímání, že ať se díváte na cokoli,
ať je to „fikce“, nebo „dokument“, přistupujete na konvenci.
Uvěříte tomu, co se na plátně
děje, vzdálíte se od sebe a vstoupíte do bubliny příběhu na
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plátně. Odeberete se do jiného
světa, oddělíte se od svého těla,
svého života. Pro mě bylo podstatné, aby k tomuto oddělení
u Touch Me Not nedošlo. Naopak, bylo velmi důležité, abyste
vy diváci byli trvale v přímém
emočním kontaktu s realitou na
plátně. Aby komunikační kanál
mezi vaším tělem a filmem byl
trvale otevřený. Abyste si byli
trvale vědomi toho, že jste ve
filmu, jenž vám skrze kameru
a nutně subjektivní oko filmařů
nabízí privilegovaný přístup
k intimnímu životu těchto lidí,
kteří se chtějí účastnit přímého
dialogu s vámi.
Mám za to, že díky tomuto
dialogu film funguje jako zrcadlo, v němž se divák může sám
vidět, může zahlédnout některé
vlastní možnosti, které mu
možná nepřišly na mysl. Nebo
se je obával přijmout. Podnítí
proces sebereflexe, který není
vždy příjemný. Uvědomíte
si vlastní reakce. Proto film
v lidech často probouzí silnou
a neočekávanou emocionální
odezvu, která je zároveň velmi
subjektivní.
Na své cestě jsem měla možnost poznat se s fascinujícími
lidmi, díky nimž jsem přehodnocovala především své vlastní
předsudky. Na jisté úrovni to
fungovalo obdobně jako terapie, tím mám na mysli, že v interakci s „Druhým“ se znovu
učíte vztahům, upravíte svůj
pohled na realitu, uvědomíte si
dysfunkční uvažování a vzorce
chování, objevíte o sobě a dru-

hých nové skutečnosti: o tom,
jak navazujete vztahy, o osobních hranicích, které si vymezujete každý den.
Uvědomila jsem si, že to, jak
vnímáme intimitu, na hloubkové a převážně iracionální
úrovni, je podmíněno naší
výchovou, rodinou, vztahy
s lidmi kolem nás. Existuje
tolik podmíněností, které jsem
si uvědomila až velmi pozdě
a které ovlivňují moje chování
a osobní vztahy, aniž bych si
toho byla vědoma. Proto si myslím, že tento film může být pro
část diváků dost nepříjemný,
protože nás vyvádí z komfortní
zóny, v níž se domněle vyznáme
a máme v ní své jistoty, tím, že
nám nabídne nové, překvapivé
perspektivy.
Myslím taky, že Touch Me
Not přichází v době, kdy je
velice potřebný. Čelíme mnoha
předsudkům a čím dál víc se
bojíme „Druhého“, ten snímek
nás přitom vyzývá, abychom
se s tím „Druhým“, odlišným,
„spřátelili“. Respekt k tomuto
„Druhému“ a přijetí rozdílnosti
by ideálně mělo být něco, co se
rozumí samo sebou, automaticky. Bohužel tomu tak není.
Velmi často se v našich každodenních setkáních objevují mocenské vztahy, nesnášenlivost,
odsudky a negativní nálepkování. Lidé jsou často souzeni jen
proto, že mají jiné tělo, jinou
orientaci nebo jiný pohled na
svět. Touch Me Not vás vyzývá,
abyste si rozšířili perspektivu,
zkoumali způsoby vidění, které
se mohou lišit od takzvané
„normy“, a přesto jsou stejně
zajímavé a lidsky cenné jako ty
normativní. Vyzývá vás, abyste
se cvičili v empatii, vstoupili do
kůže „Druhého“. Doufáme, že
film a dialog, který nastoluje,
budou mít dopad, ve vnímání
něco změní. Jak ve filmu říká
Christian: „Doufám, že změním vaši diváckou perspektivu.
Jde o svobodu. Nenechte společnost, aby vám říkala, kdo
jste a jak máte žít svůj intimní
život! Vnímejte své city a jděte
vlastní cestou!“ •
Zaznamenala:

Veronika Bednářová

zvláštní vydání deníku Právo

Foto: KVIFF (6×)

5 nej!

Donbas

Nejpolitičtější
Martin Horyna
dramaturg

Filmy vzpouzející se mocenskému a společenskému tlaku,
které nám pomáhají udržet
oči otevřené ve chvílích, kdy
jiní chtějí, abychom odvrátili
zrak:
Během sledování snímku „Je
mi jedno, že se zapíšeme do
dějin jako barbaři“, pojednávajícího o popření etnického
masakru z roku 1941, vytanou
na mysl i další nesčetné hrůzy
minulosti, jimž se dnešní
společnost nedokáže postavit
čelem.

Svědkové Putinovi

„Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin
jako barbaři“

Donbas

Donbas Sergeje Loznici,
inscenace YouTube příspěvků skutečných účastníků
východoukrajinských střetů, připomíná, že horkou půdou této
země stále zmítá bezpráví.

do jeho prvního funkčního
období.

Dokumentární novinka
Vitalije Manského Svědkové
Putinovi, fascinující návrat na
přelom milénia, sleduje nástup
současného ruského prezidenta

Politické náměty jsou bytostně vlastní i oběma letošním
laureátům Ceny za mimořádný
umělecký přínos světové kinematografii. V pětici nejpolitičtějších filmů proto nelze opomenout nabroušené satiry Bob
Roberts Tima Robbinse a Vrtěti psem Barryho Levinsona

Bob Roberts

Vrtěti psem

Kviffofka
1
2
3
4
5
6
7
8

1. Jak se jmenuje ﬁlm Dustina Hoffmana z roku 1967?
2. Jak zní originální název ﬁlmu, jehož billboard je umístěn v říčce Teplá pod Mlýnskou kolonádou?
3. Jak se jmenuje město, kde se odehrává klíčová karetní scéna ﬁlmu Rain Man?
4. Které centrum v KV nabízí pomoc klientům s poruchou autistického spektra?
5. Co je pátým slovem v podtitulu ﬁlmu Paterno?
6. Jak se anglicky řekne plavba?
7. Jak se jmenuje město, kde se narodil režisér Barry Levinson?
8. Jak se jmenuje ﬁlm odehrávající se ve škole pro hluchoněmé (sekce Lidé odvedle)?

Kviffofka je nová soutěž, kterou jsme pro vás ve Festivalovém deníku připravili. Zúčastnit se jí je velice jednoduché:
stačí zodpovědět všechny uvedené otázky, a odkrýt tak tajenku. Celou vyplněnou kviffofku nám přineste ukázat
do redakce v prvním patře Thermalu, a to od 11 hodin dopoledne. Pro první tři výherce máme připravené dva lístky
na ﬁlm. Tajenka vám podle režiséra, herce nebo třeba hlavní postavy napoví, na který snímek se můžete těšit.

11

Foto: KVIFF

Portugalská herečka Joana Ribeiro v objetí Terryho Gilliama . Po letech příprav do Velkého sálu konečně
vstoupil Muž, který zabil Dona Quijota.
Foto: Milan Malíček

Americká herečka Eléonore Hendricks a její kolega Caleb Landry Jones už mávají uvítacími kyticemi – do Varů
přijeli s filmem Do noci zařazeným do hlavní soutěže

Foto: KVIFF

Foto: KVIFF

Kviffíčka

Také americké režisérce Marině Zenovich se ve Velkém sále líbilo. Uvedla zde svůj pozoruhodný dokument
Robin Williams: Mysl na dlani.

Čekání na rockera Tima Robbinse se vyplatilo. S početnou kapelou The Rogues Gallery Band včera večer
rozjásal vyprodané Karlovarské městské divadlo.

Instagramiáda: #varyvohrozeni

#navychododvaru 1. místo @niki_markova

2. místo @jrejcha

Dnes přijíždějí

3. místo @dianafinkeova

Ve Varech poznáš nepřítele?
Ve středu byly ve hře lístky na
netrpělivě očekávanou novinku
Sergeje Loznici. Na projekci
filmu Donbas (5. 7., 12.30, Malý
sál) se podívají tři instagrameři,
kteří si – přinejmenším podle
fotografa Tomáše Tesaře – nejlépe poradili se zadáním #navychododvaru. Film se odehrává
v ukrajinské Doněcké oblasti,
ale vy jste východní přísliby
nacházeli i jinde: mezi soutěžními příspěvky se našly fotky čínských turistek, vyznavačů hnutí
Hare Krišna, čaje na asijský
způsob, a dokonce i jeden záběr
z Prahy. Proč ne, zadání splnil!
Nejzajímavější snímky zajistily

festivalový deník
festival daily

autorům po dvou vstupenkách
na film, vyzvednout si je můžou
tradičně v redakci Festivalového deníku v hotelu Thermal od
12 hodin.
Dnes z východu odcestujeme
na západ, a rovnou na ten Divoký – spolu s epickým dramatem
Nepřátelé. Je konec 19. století
a nesourodá skupina v čele s kapitánem Christianem Balem se
vydává na riskantní cestu skrz
Arizonu a Montanu – oblasti,
kde po staletí probíhala krutá
genocida původních obyvatel. Kapitán je známý nepřítel
a bijec indiánů, ale tentokrát má
úkol, který se mu pořádně příčí:

zajistit ochranu umírajícímu
náčelníkovi. Na cestě je doprovází i nebojácná Rosamund
Pike, celé výpravě ovšem hrozí
mnohá nebezpečí…
Pravidelní návštěvníci festivalu vědí, že i taková cesta od
Thermalu do Letňáku může
být pěkně riskantní. Co když
po cestě potkáte známé, které
jste zrovna potkat nechtěli? Co
když se cestou stavíte na drink
a na film nedorazíte včas? Co
když na kost zmoknete, dostanete úpal nebo si otlačíte paty
v nových lodičkách? Přemýšlení nad dalšími hrozbami necháme na vás – o fotky k tématu se

podělte na Instagramu a označte je #varyvohrozeni. Nezapomeňte, že už v pět odpoledne
z nich Tomáš Tesař vyvolí trio
nejlepších a ti se podívají právě
na film Nepřátelé (6. 7., 17.00,
Velký sál). Na závěr festivalu
taky vybere absolutního vítěze,
pro kterého máme připravený
balíček varského merche.
Tak odvahu a pevné nervy!

twitter.com/festdenik
facebook.com/festdenik
instagram.com/festdenik
denicek@kviff.com

Jaromír Hanzlík

Herec Jakob Cedergren přijíždí
zastupovat dánské drama Gustava
Möllera Tísňové volání, promítané
v sekci Jiný pohled. Švýcarský
režisér Robert Kolinsky přijíždí
představit svůj ﬁlmový dokument
věnovaný režiséru Jiřímu Menzelovi. Snímek s názvem Jiří Menzel –
Komedie není legrace je součástí
sekce Návraty k pramenům.
Hostem festivalu je dnes i rakouský režisér Johann Lurf, jehož
ﬁlm se stručným názvem ★ se
promítá v sekci Imagina.

Dnes na karlovarský festival dorazí
herec Jaromír Hanzlík, který zde
v sobotu převezme Cenu prezidenta
MFF KV za umělecký přínos české
kinematograﬁi. Festival při této příležitosti dnes uvede snímek Antonína
Máši a Jana Čuříka Bloudění.
Hlavní soutěž dnes přijíždí reprezentovat režisér a producent Benjamin Tuček s ﬁlmem Mars.
Herec Rory Cochrane dnes
dorazí, aby uvedl americký snímek
Nepřátelé režiséra Scotta Coopera,
zařazený v sekci Horizonty.

Rory Cochrane

Jakob Cedergren

Benjamin Tuček
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