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Oscarový režisér Barry Levinson osobně uvedl ve Varech tři filmy, měl krásný KVIFF Talk i zajímavou tiskovou konferenci. Narvaný Velký sál jej včera před promítáním Rain Mana dojal. „Děkuju, že jste přišli,“ řekl divákům.

Začíná bitva o pravdu

Aktuálně

Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematograﬁi
dnes večer převezme Barry Levinson, držitel Oscara za Rain Mana
Rain Mana, jenž slaví třicítku, uvedl včera ve Velkém sále. Jeho
Vrtěti psem, které se ve Varech taky promítalo, je pro změnu
dvacetileté. Oscarový režisér Barry Levinson, muž pronikavé
inteligence a několika dalších nesmrtelných opusů, přivezl
do Varů i své nové Paterno s Alem Pacinem. Řeší v něm, jak
jednoduché, pohodlné a lehce akceptovatelné je ignorovat zlo.
Veronika Bednářová
Vaše Paterno je pro mě zatím nejsrozumitelnější a nejpádnější příspěvek do
diskuse o MeToo. Pětačtyřicet případů
znásilnění špičkových hráčů amerického
fotbalu, deseti- až šestnáctiletých. Orální
sex, anální sex. Ve sprše luxusní šatny,
po tréninku. Kluci z chudších rodin za „to“
od trenéra Jerryho Sanduskyho dostávali
dárky. Váš hlavní hrdina, obdivovaný Joe
Paterno v podání Ala Pacina, o „koníčku“
svého podřízeného víc než 30 let věděl.
A mlčel.

Vidíte, a přitom to bylo natočeno ještě
předtím, než se celé MeToo objevilo ve
světovém povědomí. Tragédie, kterou
ve filmu řeším, je totiž dvojího druhu.
Jednak že se to mohlo dít tolik let bez
povšimnutí, jednak je tu druhá stránka mince, a sice celková mocenská
image: trenér Paterno byl uctívaný
coby fotbalový trenér, lidumil a vážený
člen vedení školy. Všichni ho obdivovali. Ve filmu se snažíme zjistit, proč
Sanduskymu umožňoval to znásilňování, proč nezakročil. Z pohodlnosti,
z oportunismu, ze strachu? Protože
mu bylo nepříjemné to řešit?
Al Pacino hraje toho zmateného šéftrenéra workoholika dokonale. „Měl jsem
spoustu práce,“ opakuje pořád. Jde mu
přece především o výsledky jeho týmu,
všechno ostatní je podružné…

Proto jsem ten scénář chtěl natočit.
Stál mi za to, abych se mu věnoval.

Celý příběh se odehraje v krátkém
úseku dvou týdnů: film začíná předtím, než jde starý Paterno na magnetickou rezonanci, která jeho tělo
skenuje vrstvičku po vrstvičce. Je to
vlastně paralela k jeho životu. Ten
se taky odlupuje vrstvu po vrstvě,
pomalu a nelehce se zařezáváme hlouběji a hlouběji do jeho povahy, až se
konečně odhalí, co celá ta léta věděl
a neřešil: to je jeho vina.
Film je natočen podle skutečné události.
Pravdivé je i to, že kauzu odhalila v roce
2011 čtyřiadvacetiletá začínající reportérka pensylvánských novin Sara Ganim.
Zajímal vás příběh i z tohoto důvodu?

Bylo to pro mě nové, nikdy jsem
takovou hrdinku ve svých filmech
neměl. A ano, přišlo mi to fascinující. Na jedné straně je tady Paterno
s 61 lety práce na univerzitě a víc než
čtyřmi stovkami vyhraných fotbalových zápasů. Celá země ho uctívá. Na
druhé straně nezkušená novinářka,
která teprve před rokem dostudovala,
má první praxi v lokálním plátku, ale
jako první pochopí, o co jde. Vyptává
se tak dlouho, až má dostatek informací, a jde s celou kauzou na veřejnost ještě dřív, než si jí začne všímat
celostátní tisk. Nakonec získá Pulitzerovu cenu za lokální reportáž. Mladou novinářku, která otevírá dveře
celému příběhu, jsem nikdy neviděl,
jen vím, že teď pracuje v CNN. Skvělá
práce.

Pro Ala Pacina je to životní role, dlouho
jste si ostatně přál s ním ještě někdy pracovat. Jak se k roli stavěl?

Dám vám příklad. Ke konci filmu si
Joe Paterno sedá, aby se podíval na
zápas s Nebraskou. Poprvé za 61 let
není na hřišti, hrozná změna. Začne
se dívat, ale nemůže, cítí se strašně,
tak jde do ložnice. Podle scénáře tam
má usnout. Dostal jsem ale nápad,
a tak Alovi říkám: „Co kdybys šel
během zápasu do ložnice a začal si
tam najednou připadat jako v kleci,
protože už nesmíš na hřiště? Jsi vyloučený, v jakémsi osobním pekle.“ Řekl
jen: „Hm, zajímavé, jak to provedem?“
Povídám: „Jen tak choď po místnosti,
kamera tě bude sledovat.“ A to jsme
taky udělali. Přitom jsme ten nápad
probrali doslova hodinu předtím,
než jsme obraz natočili. Trvá dvě
a půl minuty a vznikl úplně z voleje.
Al Pacino si nikdy nežádá instrukce,
kam se má postavit nebo posadit. Natočili jsme spolu takový filmeček, The
Humbling, který téměř nikdo neviděl,
protože se nedostal do distribuce. Byl
v něm báječný. Natočili jsme ho napůl
u mě doma. Pracovali jsme tři dny
tu, čtyři dny onde, doslova domácí
film. Vyrobili jsme ho za 1,9 milionu
dolarů, minirozpočet. Podle mě v něm
byl skvělý. I proto jsem rád, že jsme se
mohli znovu sejít při práci. Rád zkouší nové věci. Má v sobě mladistvou
energii.
Vrtěti psem taky nebyl drahý ﬁlm, stál
15 milionů dolarů, přitom v něm hráli Dustin Hoffman, Robert De Niro a další a natočil jste jej za 29 dní. Jste takový úsporný
režisér, studia by se o vás měla prát.

Hollywoodským studiím je to úplně
jedno. Radši natočí film za 150 nebo
200 milionů dolarů, klidně i za 400
milionů, s různými létajícími objekty.
Jednoduše raději zaplní celý marvelov-

ský vesmír, než aby vyprodukovala, co
je relativně nenákladné a co pojednává
o skutečných lidech. Proto se tak chytil Netflix, HBO a Amazon. A budou
přibývat další streamovací služby:
filmový byznys to vzdal. Tyhle filmy už
v kinech vídat nebudete. Na plátna se
jich každý rok dostane jen pár.
Ale to zas tak nevadí, když se ta tvůrčí
platforma přesunula jinam. Vy jste vynikající scenárista. Proč si scénáře víc
nepíšete sám?

Spíš do toho tvůrčím způsobem jen
tak vstupuju. Třeba u Vrtěti psem byl
celý vývoj textu poměrně složitý: Robert De Niro a Dustin Hoffman měli
scénář. Řekl jsem jim, že se mi nelíbí,
a tak mi poradili, ať si přečtu původní
románovou předlohu (Americký hrdina). Přečetl jsem si ji – a ani ona se
mi nelíbila. Jenže ti dva spolu opravdu
chtěli hrát. Řekl jsem jim: „Podívejte
se, jak se dneska mění technologie.
Můžete krásně nafejkovat realitu jen
pomocí obrazovky, pomocí zeleného
klíčovacího plátna. Můžete odvést
pozornost, kam chcete, tak, že všechno
bude falešné.“ Dělat film o lži mi připadalo zajímavé. De Nirovi se to taky
líbilo, což nás nakonec dovedlo k dalšímu tvůrci, dramatikovi a scenáristovi
Davidu Mametovi. Probral jsem to
s ním a teprve on pak sepsal scénář.
O čem budete točit teď, když je celý svět
jedno velké zelené plátno?

To je nová premisa: už nevíme, co je
a co není pravda. Můžeme se proti
tomu bouřit. Ale nevíme jak. Nebo se
na to můžeme vykašlat. Pak se to ještě
víc zkomplikuje a budeme ještě zranitelnější. Vedeme neviditelnou válku,
bez bomb a bez letadel. Nastává bitva
o pravdu a humanitu a hlavně o to,
v co budeme jako lidstvo v budoucnu
věřit. Sám nevím. Nikdo neví. •

Za Pattinsonem vyrazte v jednu
do Městského divadla

Westerny
s Pattinsonem
Mladé hvězdy to měly u karlovarských
diváků a divaček vždycky dobré. Jak
Scarlett Johansson (2001) a Keira Knightley (2002), tak třeba Jamie Dornan (2015
a 2016) si rychle získali jejich přízeň.
A očekávat se to dá i u mladé hvězdy
letošní – britského herce Roberta Pattinsona.
Do Varů dorazí dnes dopoledne, potkat
ho osobně můžete už ve 13.00 v Městském divadle na projekci futuristického
westernu Rover, kde si zahrál po boku
Guye Pearce (ﬁlm se bude hrát místo
původně ohlášené allenovky Hra osudu).
Na dnešním slavnostním zakončení
festivalu pak dvaatřicetiletý herec převezme Cenu prezidenta MFF KV. Vary ocení
jeho „výraznou hereckou spolupráci na
zásadních snímcích současných režisérských veličin autorského ﬁlmu“. Pattinson
totiž nezaujal jen dívčí srdce sérií Stmívání,
ale i režisérské legendy Davida Cronenberga (ﬁlm Cosmopolis) či Wernera Herzoga (Královna pouště). Loňští návštěvníci
si ho mohou pamatovat také z mimořádně
pozitivně přijatých Dobrejch časů Bennyho a Joshe Safdieových.
Mimochodem, letos se ve Varech
promítá ještě jeden Pattinsonův western.
Dámu můžete zhlédnout dnes od 22.00
v Kongresovém sále.
Kromě unikátní příležitosti potkat
mladou star doznal sobotní program
ještě dvou drobných změn: od 22.00 se
v Národním domě místo ﬁlmu Utop se,
nebo plav hraje Ceylanova Planá hrušeň.
O francouzskou komedii o mužských
akvabelách však nepřijdete, ve 22.30
začíná její projekce v Letním kině.
zbn
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Tabulka kritiků

Invaze
barbarů

Marta Bałaga
Vybraní hodnotitelé z Evropy,
ale i Spojených států či Egypta
známkovali snímky na stupnici
od 1 do 5, přičemž pětka je
nejvyšší a povoleny jsou i půlbody.
Příznivého přijetí se dočkalo
hlavně Všechno bude Olma
Omerzua a Skokan Ivana I.
Tverdovského, ovšem jednoznačným vítězem se stal film
„Je mi jedno, že se zapíšeme do

Domestik | Domestique

Do noci | To the Night

Geula | Redemption

„Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin
jako barbaři“ | “I Do Not Care If We Go
Down in History as Barbarians”

Miriam lže | Miriam Lies

Mizející světlušky |
The Fireﬂies Are Gone

Panický záchvat | Panic Attack

Příběh lásky | History of Love

Skokan | Jumpman

Všechno bude | Winter Flies

a propagandy. Je relevantní pro
každou zemi s problematickou
minulostí včetně Ruska.“
Americký kritik Gregory
Ellwood si všímá i nedostatků,
v zásadě však film a jeho účinek
taky chválí. „Film ,Je mi jedno,
že se zapíšeme do dějin jako
barbaři‘ se mi honí hlavou od
prvního zhlédnutí. Není to dokonalý snímek, ale velmi případně připomíná, že boj proti
antisemitismu a fašismu je stále
až příliš reálný.“ •

Cesta do Florianópolisu |
Sueño Florianópolis

a nacionalistický populismus,
nám tento film připomíná, že
boj s nenávistí nikdy nekončí.
„Tento rozsáhlý opus o potřebě
upozorňovat na hrůzy minulosti, s uhrančivým výkonem Ioany
Iacob v roli divadelní režisérky,
která inscenuje rekonstrukci
oděského masakru, je dobré
vidět,“ tvrdí Redmond Bacon.
A Stas Tyrkin dodává: „Film
Radua Judeho je nádhernou
meditací nad osudem pravdy
v éře postpravdy, fake news

Bratři | Brothers

Foto: KVIFF

I během letošního ročníku MFF KV jsme požádali
kritiky z celého světa, aby ohodnotili snímky
zařazené do hlavní soutěže

dějin jako barbaři“ Radua Judeho, který získal hned několik
nejvyšších známek.
Příběh umělkyně, která se
rozhodne rekonstruovat hrůzné
události roku 1941, kdy rumunská vláda spáchala na východní frontě etnický masakr,
kritiky zaujal natolik, že kromě
kladných ohlasů vyvolal i živou
diskusi nad současnou politickou situací.
V době, kdy je znovu na
vzestupu antisemitismus
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Vítěz u kritiků: „Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři“

Borislav Anđelić, Večernje novosti, Srbsko

Barbara Hollender, Rzeczpospolita, Polsko

Průměr

Foto: Petr Hlouš ek

Hlavní soutěž
Pracoval s ním třeba David Lynch v sérii Twin
Peaks, Martin McDonagh ve Třech billboardech
kousek za Ebbingem anebo Sean Baker v The
Florida Project. Ve fyzicky intenzivním dramatu
Do noci Caleb Landry Jones ztvárňuje Normana,
který v dětství přežil zničující požár, ale s následky
traumatu bojuje dál.

Scénář je nejdůležitější. Když
se mnou nezacvičí text, na
place se to těžko změní. Do
noci mě tak rozrušilo, že jsem
se pořád jenom smál. A Peter
mě stavěl do latě: „Calebe, víš,
že to bude dost náročné?“ Ano,
samozřejmě, hahaha. „Ne,
opravdu, Calebe, bude to vážně
těžké.“
A bylo?

Šimon Šafránek
Co vás na snímku Do noci zaujalo?

Scénář Petera Brunnera, který
pak film také režíroval. Ten
jeho scénář. O týden později za
mnou přiletěl do Los Angeles
a teprve tehdy jsem zjistil, že
mi nabízí Normana, hlavní
roli! Tomu jsem nemohl věřit.
Byla to síla. Pořád to ve mně
rezonuje!
Ve ﬁlmu podáváte ohromně intenzivní výkon. Co pro vás představovalo největší výzvu?

Všechno, čím si Norman procházel. Pro něj to možná nebylo
šílené, ale pro mě ano.
Do noci v hlavní roli s Calebem můžete zhlédnout ještě dnes od 17.00 v kině Drahomíra

Jurský svět,
ty vole cože?
Živelný herec Caleb Landry Jones promítá
ve Varech soutěžní snímek Do noci
2

Ztrácel jste se v něm?

Tak bych to neřekl. Nicméně byly chvíle, kdy jsem byl
vděčný, že tu scénu už znovu
neopakujeme. Bylo to vyčerpávající, pořád jsem byl hrozně
utahanej! Scénář fungoval
spíš jako kostra: asi dva týdny
před natáčením jsme odjeli
na venkov, do takové chaty
někde ve státě New York, a tam
jsme cvičili, trénovali, pilovali
a především objevovali vlastní
osobní vazby k postavám a příběhu. Až tady jsem doopravdy
porozuměl tomu, jak Normana
uchopit.

Co přesně to bylo?

Nevím, jak to vysvětlit. Jak jsme
opakovali své herecké etudy,
najednou se tam objevilo něco
překvapivě intimního. To jsme
se pak pokoušeli zase rozpracovat dál. Je to jako objevitelská
cesta, při níž hrají roli drobnosti – právě ty ale celou věc
posouvají dopředu.
Pracoval jste s Davidem Lynchem,
bratry Coeny či Seanem Bakerem.
Ovlivnili vás nějak?

Všechno, co dělám… já vlastně
nevím, co doopravdy dělám!
Pokaždé mi to připadá jako
první den a první lekce. Je mi
jasné, že se pořád učím, ale nedokážu to specifikovat. Nemám
pro to slova. Nevím. Učím se.
Čeho si na nich vážíte?

Mám štěstí, že si mě vybírají
režiséři, kteří ve mně něco
vidí. Je to krásné. Chci pracovat s tímhle typem umělců.
Vždyť filmařina, jak ji známe
z běžných filmů, to není žádná
velká umělecká forma. Jako
Jurský svět, ty vole cože? Ten,
kdo vyjadřuje osobní myšlenky,
jde proti proudu. A například
právě Peterův scénář je v tomhle ohledu výjimečný.
Důraz na předlohu kladete vždy?

Na konci jsem byl rozebraný na
součástky. Hrozně jsem brečel,
co se emocí týče, šel jsem na
dřeň a odhalil se na kost. Dával
jsem se z toho dohromady
skoro rok.
Čím vás přitahuje ﬁlm jako takový?

Už jako malý jsem hodně koukal na televizi. Byla to pro mě
možnost snít, utéct. A pak jsem
si zamiloval Kubricka, Felliniho
a chtěl režírovat. Neměl jsem
ale dost peněz, abych mohl
studovat na Newyorské univerzitě nebo tak něco. A pak jsem
koukal na Jacka Nicholsona
v Malých životních etudách
a jako idiot si říkal, že tohle
bych možná mohl zvládnout.
Ale zase jsem se vrhnul do režírování. Až po pár pokusech
jsem si uvědomil, že jde o zatraceně tvrdou práci, že nejsem
schopný to dát.
Kdy jste v sobě následně objevil
herecký talent?

Herectví jsem dlouho nebral
vážně, nevnímal jsem ho jako
umění ani jako možnost nějakého objevování sebe sama. Teď
už ale chápu, že to může být
i způsob života, nejen profese.
Ta možnost hrát si, vyvolávat
v publiku emoce, to je šílené –
a krásné. •

zvláštní vydání deníku Právo
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Srdce ve Varech
Foto: KVIFF

Foto: Michal Čížek

Osobnost dne

Cruisův a Hoffmanův Rain Man oslavil včera ve Varech třicetiny

Byla to radost!

Novozélandská herečka Thomasin McKenzie přijela do Varů se survivalovým dramatem Beze stop

V lese bych se
neztratila
Talentovaná dívka se mihla v Hobitovi a teď natáčí
v Praze s Taikou Waititim válečný kus Jojo Rabbit.
Thomasin McKenzie v Karlových Varech uvádí
subtilní snímek Beze stop o válečném veteránovi,
který se svou dcerou žije mimo civilizaci. Režírovala
jej Debra Granik, která před osmi lety thrillerem
Do morku kosti odstartovala kariéru mladinké
Jennifer Lawrence.

Co vás na příběhu Beze stop zaujalo?

Líbil se mi vztah otce a dcery,
kde jsem mohla vycházet
z vlastního vztahu s mým tátou.
Zaujalo mě tam zpracování
stereotypizace; když mě a Bena
Fostera, který hrál mého filmového tátu, najdou v lese policajti, hned mají jasno, že mezi
námi musí být něco zvráceného.
Přitom máme normální, hezký
vztah. Taky mě přitahovalo, že
tam nejsou žádné špatné postavy. Nikdo nikomu neubližuje
a všichni se skutečně ze srdce
snaží dělat to nejlepší.

proběhl on-line: poslala jsem
nejprve nahrávku, kterou jsem
si pořídila sama. Debra pak
někde říkala, že ji objevila úplnou náhodou. No a potom jsme
si skypovaly. Improvizovala
jsem, zkoušela konkrétní scény.
A když jsme se konečně potkaly, udělala na mě obrovský
dojem tím, jak člověku naslouchá. Dosud se mi nikdy nestalo,
že by režisér bral moje podněty
a nápady opravdu vážně. Navíc
je to ohromně přemýšlivá lidská bytost, která je v naprostém
protikladu s tím režisérským
stereotypem uřvaného dominátora.

jak to na lidi působí, uvědomila
jsem si, že herectví je způsob,
jak ostatní ovlivnit a taky jak se
něco sama naučit. Do té doby
to byl vždycky jenom způsob,
jak se dostat k penězům, jak
získat nějaké kapesné.

Chtěla jste vždycky hrát?

Naopak! Bránila jsem se tomu.
Nepamatuju si už ale, proč se
mi to nelíbilo. Asi proto, že
máma hrála a táta režíroval,
byla toho plná rodina – a já
přirozeně chtěla jít proti nim.
Kdy se to zlomilo?

Když mi bylo třináct, objevila jsem se ve filmu Consent
o holce, kterou znásilní policajt.
Některé scény byly fakt hrůzostrašné, ale když jsem viděla,

Mihla jste se také ve velkoﬁlmu
Hobit, jaké to pro vás bylo?

Chci, aby mě z toho na IMDb
vymazali. V každém článku
o mně se píše, že jsem hrála
v Hobitovi, přitom mě tam
sotva zahlédnete. Je to fakt minirole, a to mi ještě jednu scénu
zrušili. Moje postava se jmenovala Astrid, navíc tam obecně
moc holek není, takže mi to
přišlo cool. Ale opravdu to byl
jenom štěk. •

Foto: KVIFF (2)

Šimon Šafránek

obejmout vlastního tátu. Taky
jsme cvičili maorský pozdrav,
kdy jsme si navzájem třeli nosy
a vlastně si vyměňovali dech.
I to nám pomohlo, abychom
k sobě našli cestu.

Absolvovali jsme kurz přežití,
takže jsem se naučila žít mimo
civilizaci: jak rozdělat oheň, jak
si uchovávat vodu, jaké jíst rostliny. Bylo to skoro jako chodit
do školy! Připadá mi, že kdybych se dneska v lesích ztratila,
přežiju rozhodně snáz než dřív.
A to jsem se přitom přírody
nikdy nebála, od malička ráda
trampuju. Navíc žiju poblíž
lesa, takže jsem si při natáčení
uprostřed těch zelených hvozdů
připadala jako doma.
Čím na vás zapůsobila režisérka
Debra Granik?

Znala jsem její dřívější filmy,
doma jsme třeba viděli Do
morku kosti, takže když se si
mě pak vybrala, rodiče z toho
byli celí říční. Já ji pak viděla až
při zkouškách, protože casting

šéfredaktorka
Festivalového deníku

Divácká cena
Audience Award
průběžné hodnocení

Před natáčením jsme podrobně řešily scénář. Repliky jsme
upravovaly tak, aby mi šly
dobře z pusy, aby to působilo
přirozeně. Debra mě nechala
ovlivňovat taky kostýmy a make-up. Šlo třeba o to, jestli budu
mít na sobě tohle tričko, anebo
něco jiného, jestli je lepší mít
vlasy do copu, nebo rozpuštěné.
O všem se mnou diskutovala, aby mi v té postavě bylo
dobře.
Pocházíte z herecké rodiny. Dávali
vám rodiče nějaké rady?

Máma učí herectví a zná spoustu úžasných technik, jak navázat
pouto s cizím člověkem. Před
první scénou jsme se cíleně objímali, abychom sladili dech a slyšeli tep svých srdcí. Je to dobré
pro to, abyste se vedle toho druhého necítili trapně. Nebojíte
se pak před kamerou obejmout,
stejně jako se normálně nebojím

Veronika Bednářová

známkování: 1 výborný / excellent
2 dobrý / good
3 průměrný / average
4 slabý / weak

Co jste s ní konkrétně probírala?
Beze stop se z velké části odehrává v divočině. Jak jste se na natáčení připravovala?

Film, který se mi z letošního
festivalu sestříhal v duši, je zatím
dost zmatený, ale mně to vůbec
nevadí. Vždyť guru amerických
nezávislých ﬁlmařů Richard Linklater nám letos připomněl, že vzpomínky, a platí to i pro ty festivalové,
nefungují v lineárním příběhu. Jsou
to takové rozbordelené, nesouvislé
a zdánlivě nesouvisející střípky
– ale když jste v pohodě, pěkně
samy se vám časem poskládají
do takového toho optimistického,
iphonového střiháčku, třeba pro
mě osobně letos podbarveného
soundtrackem z King Skate.
Věra Míšková ani Zbyněk Vlasák
by mi za něj asi víc než třicet procent nedali, no, jak řekl Barry Levinson, ono to někdy trvá léta, než lidi
váš ﬁlm docení.
Rain Man ve Velkém sále slavil
třicetiny. Zážitek. „Když točíte ﬁlm,
nikdy dopředu nevíte, jestli bude
úspěšný, ale skvělé na něm bylo to,
že se díky němu podařilo rozšířit
mezinárodní povědomí o této poruše. Rodiče autistických dětí mohli
říkat: Viděli jste Rain Mana? Tak to je
moje dítě. Té nemoci se dala přiřadit
tvář,“ řekl včera dojatý Levinson při
úvodu k ﬁlmu, který diváci ve Velkém
sále odměnili potleskem vestoje.

Rachel Shenton a Chris Overton
se v době, kdy měl Rain Man premiéru, oba narodili. Do Varů přivezli
kraťas čerstvě oceněný Oscarem,
Tiché dítě. Jeho hrdinkou je pro
změnu neslyšící holčička; ten ﬁlm je
krásný a ukazuje realitu přímo perspektivou hluchého člověka. Další
zeď byla zbořena, debata o neslyšících je díky těmhle dvěma mladým
Britům rozhodně hlasitější. „Když
chcete něco sdělit, ﬁlm je nejsilnější
médium,“ řekla Rachel, která už na
to téma píše scénář celovečerního
snímku.
A další kousky důležitých sdělení v mém letošním vzpomínkovém
ﬁlmu? Mizející světlušky, kanadský
teenagerovský příběh s krásně
něžnými tóny extremismu. Rozhodně „Je mi jedno, že se zapíšeme
do dějin jako barbaři“, všichni víme
proč. Nová Debra Granik Beze stop
o síle přírody, s úžasnou Thomasin
McKenzie, viz vlevo. Taky Gilliamův
Don Quijote. Vysoký rocker Tim
Robbins v Karlovarském městském
divadle při prvních písničkách
svého koncertu.
Některé ﬁlmy už do téhle varské
vzpomínky nedostřihnu a zůstane
mi z nich jen článek v našem deníku – například BlacKkKlansman,
který mi prostě utekl, ale zas jde do
distribuce.
Jo a nezapomeňte, že na oceněné ﬁlmy se můžete tady ve Varech
podívat i v neděli.
Psát pro vás byla jako každý rok
radost.

Bezprostřední herečka momentálně tráví v Česku delší čas, neboť zde
s režisérem Taikou Waititim natáčí snímek Jojo Rabbit

1
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3
4
5
6
7
8
9
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Dukla 61 / Dukla 61

1,08

Lásky jedné plavovlásky /
Lásky jedné plavovlásky

1,08

Proﬁle / Proﬁl

1,13

Akumulátor 1 / Akumulátor 1

1,13

Den Skyldige / Tísňové volání

1,17

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

1,2

King Skate / King Skate

1,22

Strangers on a Train / Cizinci ve vlaku

1,24

V Mosulu / V Mosulu

1,25

Chata na prodej / Chata na prodej

1,26
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Hity v distribuci

Při pondělní premiéře filmu King Skate se bavili jeho tvůrci, protagonisté i diváci. Do kinodistribuce bude snímek nasazen 20. září.

Život po festivalu

Odvážné a oceněníhodné
Společnosti Aerofilms i Pilot
Film mají zvláštní pozici v tom,
že obě provozují vlastní kina;
ta ale samozřejmě hrají i tituly
jiných distributorů. Pilot Film
pustí z varského programu do
kin hned sedm titulů. „Nespojuje je nějaká strategie. Jsou
to filmy, které nám prostě připadají důležité,“ říká Macola.
„Dokumenty Markétka chce
taštičku a soutěžní V Mosulu
jsem ve své společnosti Mimesis Film produkoval, takže bylo
logické uvést je i jako distributor. Drama Touch Me Not,
které vyhrálo Berlinale, a většinově polský Útěk jsou české
minoritní koprodukce, které
tuzemského distributora neměly, a tak jsme se jich velmi rádi
ujali. A pak máme ještě western
Sweet Country, vítěze canneské
sekce Un certain regard Tina
a Vore a dokument o nejsilnějším halucinogenu Bufo Alvarius,“ vyjmenovává Macola.
Distribuovat divácky náročný snímek o lidské intimitě
Touch Me Not je stejně odvážné
jako oceněníhodné. „To je film,
který uvádíme vyloženě proto,
že to považujeme za správné,“
říká Macola. „Zaprvé je třeba,

Z Varů rovnou do vašeho oblíbeného kina
Jednou z událostí letošního
ročníku byla světová premiéra
dokumentu Šimona Šafránka
King Skate, mapujícího skateboardovou komunitu v Československu 80. let. Film ve Velkém sále uvedl umělecký ředitel
festivalu Karel Och, na pódium
nastoupila dvacetihlavá delegace skejťáků. „Hodně lidí je
nešťastných, že na té projekci
nebyli,“ říká Ivo Andrle z distribuční společnosti Aerofilms,
která snímek 20. září nasadí
do kin. „King Skate je film, kterému festival hodně pomohl.
Mimo jiné rozšířil povědomí,
že to není jen snímek o skejtu
a pro skejťáky, ale že bavil i lidi,
co se o tohle téma nezajímají.“
Více než dvouměsíční pauzu
mezi premiérou a uvedením do
distribuce King Skate podle Andrleho přežije. „Reakce na něj
v on-line světě zůstanou, my

je pak jen oživíme a doplníme
novými prvky kampaně. Ono
se to nasčítá,“ popisuje marketingovou strategii.
Hned v týdnu po skončení
festivalu vyšle společnost Aerofilms, jež má s karlovarským
festivalem a Českou televizí
ještě samostatný distribuční
label KVIFF Distribution, do
kin trojici silných titulů, které
už teď diváci hodnotí velmi
vysoko: minimalistický thriller
Tísňové volání má v hlasování
publika průměr 1,2 a drama
Mama Brasil a retroromance
Studená válka si v databázi
ČSFD drží hodnocení okolo 70,
respektive 80 procent. „Myslel
jsem, že z pohledu návštěvnosti
bude naším největším filmem
právě Studená válka: režisér
Pawlikowski získal s předchozím snímkem Ida Oscara
a s tímhle zas cenu za nejlepší
Foto: Milan Malíček (2×)

Vary pomalu končí, ale řadě filmů na nich
uvedených začíná druhý život: uvedení v běžné
kinodistribuci, kde mají šanci zúročit pověst, kterou
si na přehlídce vybudovaly, nebo naopak podpořit
předsudek, že festivaloví diváci mají mlsnější jazýček
než běžná populace.

režii v Cannes. Ale teď během
festivalu mě nahlodává, když
vidím ten neuvěřitelný divácký
ohlas na Tísňové volání, které
má ceny publika i ze Sundance a Rotterdamu. Možná
z toho bude jen těsný souboj
v návštěvnosti. Mama Brasil je
v tomhle ohledu trochu outsider, ale pro ženské publikum
nebo rodiče dětí může být tenhle citlivý film skvělý zážitek,“
říká Ivo Andrle.
Aerofilms z varských titulů
uvede ještě videoklipový Climax Gaspara Noého, psychologické drama Všichni to vědí či
hudební Léto. I dva naposledy
zmíněné snímky letos soutěžily
v Cannes.
A právě pro filmy z Cannes
jsou podle Andrleho Karlovy
Vary ohledně vstupu do distribuce skvělým odrazovým můstkem. Na jihofrancouzské přehlídce získalo cenu za nejlepší
debut drama na transsexuální
téma Dívka. To po uvedení ve
Varech vyšle do kin distribuční
společnost Artcam, která se na
prvotiny zaměřuje dlouhodobě.
„Rádi objevujeme nové talenty,“ říká její managing directorka Sylvie Leray, již tu zaujalo
hlavně maďarské Rozkvetlé
údolí. Artcam se v Cannes zajímal i o zmíněný film Léto:
„Neřekla bych, že se o snímky
pereme, ale určitě to je soutěž,“
říká Sylvie Leray a její slova
potvrzují i Andrle a šéf další
artové distribučky – Pilot Film
– Jan Macola.

Ivo Andrle z distribuční společnosti Aerofilms
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Jan Macola, šéf distribučky Pilot Film

aby bylo vidět, že čeští tvůrci figurují u produkcí, které
jsou mezinárodně významné.
Je třeba promovat výsledky
těchhle spoluprací, aby český
divák, Česká televize i lidé ze
Státního fondu kinematografie
věděli, že jsme součástí mezinárodní filmové komunity.
A zadruhé jde o film, který je
naprosto výjimečný po formální i obsahové stránce. Myslím
si, že divákům, kteří se mu
dokážou otevřít, může zásadně
změnit vnímání kinematografie
i sebe samých.“

Víc thriller
než artové drama
Z Macoly při hovoru o distribuci sálá silný étos. „Filmy
můžou bavit, ale nemyslím si,
že to je jejich hlavní funkce,“
tvrdí. „Tou je mluvit o společnosti, poskytovat reflexi,
která může být příjemná i nepříjemná.“ Coby producent
ale samozřejmě neopomíjí ani
obchodní stránku věci. „Ke
klasickým hraným filmům jako
Sweet Country musíme najít
marketingový klíč a vědět, že
mají potenciál třeba přes pět
tisíc diváků, abychom mohli
udržet infrastrukturu, kterou
distribuce vyžaduje.“ Zmíněný western je pro Pilot Film
klíčovým titulem na léto, ale
solidní návštěvnost se očekává
i od snímku Tina a Vore nebo
od Útěku – „pokud ho budeme
schopni prodat víc jako thriller,
a ne jako artové drama“. Filmy
jako Touch Me Not se podle
Macoly hodně uplatní v rámci
tematických akcí a přehlídek.
„Každá taková projekce musí
být event, svého druhu událost,
pak se návštěvnost naskládá,“
vysvětluje Macola, který na
podobnou cestu vyslal úspěšný
dokument Švéd v žigulíku.
Všichni zmínění distributoři
se shodují na tom, že Karlovy
Vary mají na zápis filmů do
obecného povědomí zásadní
vliv. A týká se to samozřejmě
i snímků uváděných do kin
jinými společnostmi: z dosavadních festivalových hitů už do
distribuce nastoupily nebo brzy
nastoupí třeba Gilliamův Muž,
který zabil Dona Quijota, český
soutěžní Domestik a další. Pokud
jste se tedy nedostali na jejich
beznadějně vyprodané projekce,
vyrazte s nimi „příjemně strávit
několik desítek minut do vašeho
oblíbeného kina“, jak v předtočených úvodech k titulům Aerofilms vybízí televizní hlasatel
Alexander Hemala. •

Vojtěch Rynda
ﬁlmový publicista

zvláštní vydání deníku Právo
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Hvězdy dne
Vy jste ale, Terezo, poměrně rozcestovaná po světě, že?

Možná právě kvůli tomu bych
chtěla tu chatu. Poslední dva
roky jsem byla doma jen pár
měsíců.
Matku a dceru hrajete už poněkolikáté, naposledy jste se tak objevily
v Laputě. V čem se vaše herecká
dynamika mění?

T. V. a I. CH. mají zkušenost s chalupařením a nový film ho prý vystihuje. Mít chatu znamená zažít hluk.

Prodloužené
prázdniny

Chýlková (zakrývá Voříškové
uši): Už když jsem s Terezkou
točila poprvé, věděla jsem, že
její talent je mimořádný. Že
není jen běžná holka, která
chce být herečkou. Když někdo
tento dar má, čas mu ho nevezme, jen mu dodá křídla.
Voříšková: S Ivankou jsme
prošly strašně moc žánrů. Ve
zmíněné Laputě…
Chýlková: … tam se jenom
mihnu.
Voříšková: Seš tam nejdůležitější postava! Ivanka je jako
Meryl Streep, která se může
objevit v Hodinách, zpívat
v Mamma Mia! nebo hrát chlapa – a ve všem je skvělá.
Chýlková: To mám hodnou
dceru, co?
Voříšková: Když spolu točíme,
chceme spolu být v šatně. Když
má jedna větší šatnu, jde k ní
ta druhá. Vyprávíme si, co kdo
zrovna vaří, a vyměňujeme si
recepty na pomazánky. Ivanka
vždycky říká: „A je to ten stejnej kluk? No tak to si se zbláznila!“ (smích)
Prý vám vadí, že ve filmech jsou
ženské postavy často jen doplňky.

Chýlková: To platí jen o českém filmu. Lidé, co píšou
scénáře, nemají o světě ponětí.
Říkala jsem si, jestli jsem si
nevybrala špatné zaměstnání.
I chlapi mi přijdou v českých

věcech schematičtí a zjednodušení. Když ale vidím cizí seriály,
říkám si: Ne, vybrala jsem si
dobře, je to krásné povolání.
(Chýlková v tu chvíli musí z rozhovoru odejít)
Voříšková: Já to tak nevidím.
Viděla jsem strašně moc nových filmů a myslím, že máme
spoustu talentů. Karlovy Vary
jsou toho důkazem. V hlavní
soutěži je Domestik a Všechno
bude. Na to, jak jsme malá
země, produkujeme velmi
dobré filmy. A obrovské množství filmů. Pár z nich je samozřejmě blbých, takže je potřeba
mít vkus a nějak se v tom
probrat.
Vadí vám, že média občas vyvolávají obraz, že mezi herečkami
panuje řevnivost?

Jsem v té branži patnáct let.
Pocházím z obrovské, běžné
rodiny. To jsou ty kořeny,
které mě drží při zemi. Nečtu
noviny, nemám televizi, Vary
a Čeští lvi jsou jediné dvě akce,
kam chodím. Jezdím tramvají,
pracuji, cestuji. Nejsem kariérista, pořád se vracím do Čech
a chtěla bych tady žít. Žiju
úplně normální život, a kdybych měla řešit tohle, bylo by to
smutné.
Na Instagramu jste ukázala literární talent. Plánujete více psát?

Musím se vypsat. Nemám
v tom velké sebevědomí, proto
jsem začala malými útvary.
Strhlo to spoustu nabídek, ale
řekla jsem si, že zůstanu nohama na zemi a dám tomu ještě
pár let. A budu se snažit se
zlepšovat. Když jste herec, nejste tvůrčí. Já jsem už jako dítě
taková byla. Takže jsem hledala
pole, kde můžu mít poslední
slovo. •

Jeden z posledních ﬁlmů, které tu můžete ještě
vidět, je Chata na prodej režiséra Tomáše Pavlíčka
s Ivanou Chýlkovou a Terezou Voříškovou
Ivana Chýlková a Tereza Voříšková hrají v komedii
Chata na prodej matku a dceru. Během rozhovoru
se překřikují, smějí, doplňují si věty i z něj různě
odcházejí… Přesně jako ve filmu, v němž se velká
rodina naposledy schází na chatě a který půjde
po festivalu do kin.
Jan Škoda
Nutili vás jezdit na chatu?

Voříšková: Pro mě je výchozí
situace Chaty na prodej zcela
představitelná. Mám úplně
šílenou, italskou rodinu. Je nás
třicet. Když jsme naposledy byli
na chatě, všichni jsme se tam
strašně pohádali, a já jsem si
dokonce říkala, že už je nechci
vidět. Můj přítel třeba obdivuje,
že se všichni sejdeme, což mě
přivádí k myšlence, že v tom asi
je ta láska. Těch třicet lidí spolu
nikdy nevyjde ideálně, stejně
ale za tři měsíce zapomenete, že
jste se poštěkali.
Chýlková: Kdyby to bylo na
mně, žádné domy a chaty bych
nechtěla. Nemám k tomu vztah.
Nicméně v mém životě chalupa přistála a je to místo, kde
se naše rodina, rozprášená po
celém světě, schází. Jsem tomu
vlastně ráda. Je nás taky poměrně hodně a jsme hluční. A tam
nikoho neobtěžujeme! Držíme
se tam stejných rituálů, pořád
něco jíme a smějeme se stejným
věcem. Tohle všechno pro mě
ale nedefinuje to místo. Stejně
bych si to se svými nejbližšími
užila třeba u moře.
Hned několik párů v Chatě na prodej spolu nemůže být, ale zároveň
nemohou být ani bez sebe.

Voříšková: Osobně si myslím,
že je to temný film o životě.
(Chýlková se směje) Vůbec bych
to neprodávala jako komedii.

Láska je strašně komplikovaná.
Panuje o ní představa, že je
pěkná a zábavná, ale většinu
času jde o práci, ne?
Chýlková: No bodejť. To je
symfonická skladba. Nejen legato a dur, tam musí být úplně
všechno.
Voříšková: Znám pár rodin,
kde spolu vůbec nemluví. Podle
mě je ale strašně úlevné na někoho křičet.
Chýlková: Člověk to nemůže brát osobně nebo fatálně,
pokud tedy ten druhý neudělá
něco hnusného.
Voříšková: Když pak někdo
udělá pauzu na nádech, vy musíte říct, co potřebujete…
Chýlková: Ano – a vůbec to
nemusí navazovat! V takovém
množství lidí nikdo neposlouchá nikoho. Nádechy je dobré
načasovat.
Přemýšlel jsem, jak jste točili
scénu, v níž po sobě mrskáte knihami…

Voříšková: Tak na tu jsem
hodně zvědavá. Dostala jsem
šílenou ránu do hlavy! Paní
Synková (hraje babičku) zrovna
neměla házet knihu, ale hodila
na mě obrovskou bichli. Skoro
mě to oslepilo. (smích)
Chýlková: To je věc rekvizitářů,
že tam dali takovou knihu. Házíte do tmy, nevidíte nic.
Voříšková: I my jsme paní
Synkovou trefili několikrát. Až
po dvou hodinách natáčení
vyndali z těch knih vnitřky, ale

to už jsme byli všichni omlácení.
Trénovaly jste hodně ty kulometné
slovní výměny ve ﬁlmu?

Voříšková: Všichni neustále
mluvili! Šedesát lidí na place.
Chýlková: Nejvíc se to ukázalo,
když jsme točili v chatě, kde
se na těch čtyřicet metrů čtverečních vměstnala celá rodina
i štáb. Považovala jsem to ale za
dobrý čas svého života. Někdy
si říkáte, ať už to skončí, my
jsme ale měli takové prodloužené prázdniny, byť končily v listopadu. Režisér Tomáš Pavlíček
kromě toho ví, co chce. Platilo,
že herec je taxikář, který má
režiséra odvézt na místo určení.
Stávalo se, že jste Tomáše Pavlíčka chtěla odnavigovat jinam?

Chýlková: To se stává všem,
když jsou pro něco zaujatí. Styl
si ohlídal. Je dobré, když točíte
s někým, kdo ví, co chce. Protože spousta lidí to neví. Chtějí
jenom točit a být slavní.
Voříšková: Byl skvělý. Vyšlo
nám i počasí. Vzpomínám si, že
se mi ta chata strašně líbila, ale
ty jsi říkala, že je na provaz.
Chýlková: Byla na hezkém
místě, ale v ďolíku. Já nemám
ráda ďolíky, chci vidět do krajiny. Chtěla bych ale říct, že byť
jsme chatu nikdy neměli, při
natáčení se o mě otíralo mé
dětství. Bez luxusu, bez ničeho.
Jen s milovanými lidmi.
I ve ﬁlmu zazní, že chata byla před
revolucí něco jako moře.

Chýlková: Spousta lidí tak žije
dodnes. Češi mají hrozně rádi
chaty a opékání buřtíků.
Voříšková: Já chatu hrozně
chci – abych tam jezdila, měla
tam dečky a četla si knížky.
Zapouštím tady.
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festivalový deník

Kamelotkám Festivalového deníku se ve Varech říká Červené karkulky

Nemohli bychom si
to číst dohromady…
Na co všechno lze použít Festivalový deník
a co v něm čtete nejradši
Jan Němec,
Ranní káva a Festivalový deník. Prý jdou dobře
Jakub Švejkovský
dohromady. Letos jsme jej pro vás připravovali
v nové grafice. Na závěr festivalu jsme se vypravili do K většině čtenářů se Festivalový deník dostane buď z rukou
front a do parků a zeptali se, jak se vám deník líbí.
kamelotek, připomínajících

Červené karkulky, anebo si ho
sami berou ze stojanů. Pravidelní návštěvníci festivalu
obvykle deníkem zalistují každý
den. Kromě titulních rozhovorů je populární hlavně pořadí
Divácké ceny. „Je to to první,
co vždycky hledám,“ říká Petr,
který na festival přijel s přítelkyní. „Hodně se tím řídíme
při výběru filmů a docela nám
to funguje.“ Podobnou funkci
pro část čtenářů plní také tabulka kritiků. Zkrátka model
ČSFD.
V Sadové kolonádě oslovujeme Martina. Se ženou a dvěma
dětmi sedí na lavičce, Festivalový deník vedle sebe. „Živím se
jako prodejce vína a považuju
se za docela náročného člověka.
Festivalový deník čtu a celkem
nic mně v něm nevadí,“ říká
s úsměvem, jakože od něj je to
pochvala. Na přetřes přichází
také téma plnohodnotné elektronické verze. „Stoprocentně
bych ji ocenil,“ říká Martin,
„skoro všechno dnes čtu z obrazovky.“
Ale o pár laviček dál to dva
mladé páry vidí jinak. „Zaprvé
bychom si to nemohli číst dohromady,“ vysvětluje Michaela,
„a za druhé by se to takhle
v parku na sluníčku stejně
četlo blbě.“ Jirka s ní souhlasí:
„K festivalu pořád spíš patří
ty noviny, já jsem rád, že chvíli nemusím čumět do obrazovky.“
Ve Velkém sále za tři čtvrtě
hodiny začíná projekce filmu
Miriam lže a už se tvoří fronty. Sedáme si na zem k Míše
a Honzovi. „Ta poslední odpověď Terryho Gilliama je dost
crazy – na to, že odpovídá na
docela jednoduchou otázku,“
glosuje Honza titulní rozhovor
čísla, které mají v rukou. „Rozhodně si na základě článků vybíráme filmy – ty, na které půjdeme, ale občas i ty, které bude
lepší minout,“ říká Míša.

„Já oceňuju letošní redesign
ze Studia Najbrt,“ začíná Veronika, která na festival zrovna
přijela. „Festival a deník teď
patří víc k sobě. A i celkově
to teď vypadá líp,“ listuje číslem.
Před Kongresovým sálem
postává sympatický pár. Ukáže
se, že do Varů přijeli z Ázerbájdžánu. „Až dneska jsem objevila, že máte uvnitř i anglickou
sekci,“ říká Maryam. „Možná
by pro zahraniční návštěvníky
bylo dobré, kdyby je na to kameloti upozorňovali,“ přidává
cenný postřeh a pokračuje:
„Rádi bychom se dočetli víc
o doprovodných programech.
On člověk sice večer vždycky
na něco narazí, ale kdyby to
všechno bylo napsané na jed-

nom místě, bylo by to pro nás
snazší.“
„My všichni se jmenujeme
Míša,“ ujišťuje nás trojice postávající před kinosálem C.
„Čteme, čteme,“ kývou. „Klidně
by to celé mohlo být o něco
tlustší – my na tom totiž často
sedíme v parku, a kdyby to mělo
víc stran, líp by to izolovalo.“
V redakci jsme rádi, že děláme
multifunkční noviny: mladík
Vojta nám tuhle u redakce
vyprávěl, že si na promítání
Vykoupení z věznice Shawshank
v Letňáku cpal stránky Festivalového deníku pod svetr, aby mu
nebyla zima, kabát půjčil slečně.
A taky nám hned poradil, zda
bychom příští rok noviny nechtěli tisknout na flanel. Podnět
přijímáme k jednání. •

Foto: Milan Malíček

Foto: Petr Hlouš ek

Naši čtenáři

Internet vás před sluncem neochrání, papírové noviny ano!

Foto: Milan Malíček

Horizonty
Šimon Šafránek

tancovat a zpívat, že se máme
věnovat skutečným lidem
a jejich problémům. A publikum to tak chce. Stát potom
podporuje tyto „zdravé projekty“ – a všichni ostatní se jdou
podívat na Avengers.

Váš ﬁlm je adaptací povídky známého spisovatele Johna Ajvida
Lindqvista. Co vás na ní zaujalo?

Byl jsem nadšený z filmu Ať
vejde ten pravý. Kamarád mi
prozradil, že jde o adaptaci
Lindqvistova stejnojmenného
románu. „Jestli se ti to líbí,
napsal taky povídku o ošklivé
ženské, která pracuje na celnici. A pak se ukáže, že je troll.“
Cože? Ty vole, ukaž!

Máte nějakého oblíbeného superhrdinu?

Sympatizuju s Hulkem. Tenhle
klidný, racionální vědec přijde
při nehodě o rodinu, nedokáže
jim pomoct. Aby se to neopakovalo, rozhodne se nabrat
ohromnou fyzickou sílu – a je
ochoten kvůli tomu obětovat
vše, co má: svou inteligenci
i dobrou náladu. Raději se stane
neovladatelným blbcem.

Věděl jste tehdy něco o trollech?

Jen řekněte,
že je ošklivá!
Ali Abbasi ve ﬁlmu Tina a Vore kombinuje
superhrdiny se severskými mýty
Tina pracuje jako celnice na švédské hranici. Nevzhledná žena má ojedinělou
schopnost – pašeráky a zločince dokáže odhalit pouhým čichem. Možná
také proto, že vlastně není ženou, ale trollem. Ali Abbasi letos se svým
nápaditým a hravým thrillerem Tina a Vore zvítězil na festivalu v Cannes
v sekci Un certain regard.
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Co vás zajímá na nadpřirozené
látce jako takové?

Zajímá mě spíš nadpřirozená
logika než to, kdo má bombastičtější udělátko. Líbí se mi fantasknost, Harry Potter mě nudí.
Háček je v tom, že kdyby moje
postavy byly stejně zelené jako
Hulk, nebyla by tam pro Tinu
žádná hranice k překonávání.
A působilo by divně, kdyby si
po třiceti letech v zeleném těle

Je to svým způsobem odpověď na
americké superhrdinské ﬁlmy?

Říkal jsem svým hercům:
„Kdyby šlo o americkou
produkci, budete tady všude
čenichat, zvedat auta a podobně.“ Ve Skandinávii máme
ale tradici psychologických
dramat, kde dáváme důraz na
trable běžného života. Je to
dobrá tradice, dokážeme pak
porozumět lidem okolo sebe
i společnosti jako takové. Problém je, když chci točit něco
fantastičtějšího, protože točíme
o tom, kdo koho s kým podvádí
a proč je táta alkoholik. Je to
podobné jako váš společenský
realismus – u nás se mu nikdy
nedařilo. Neexistuje například
žádný prvotřídní skandinávský Miloš Forman, zato máme
spoustu těch druhořadých. Nejspíš máme za to, že se nesluší

No, ona je spíš taková… nehezká.

Jen to řekněte – je ošklivá! Je
to zvláštní věc. Ve filmech se
pořád mluví o normálních lidech. Ale kdo je má hrát? Brad
Pitt? Na něm přece nic normálního není! Když sledujete film,
reagujete jenom na někoho,
kdo není krásný. Proč není
krásný? Musí to mít nějaký
důvod – když vidíte tlusťocha,
bude to komedie! Já chtěl mít
v Tině a Vorovi ošklivce.
Bylo to komplikované?

Když jsme začali hledat herce,
z agentur mi posílali fotky lidí,
kteří vypadali jako modelové
pro Saint Laurenta – perfektní,
s apartně zakřiveným nosem.
Je to zvláštní věc. V naší společnosti hraje zevnějšek velkou
roli. Když o někom řeknete, že
je ošklivý, všichni vědí, co se tím
myslí, ale nikdo to nepřizná.
Výhodou filmu je, že s vámi
komunikuje skrze zážitek, nějakou zkušenost. A to pak můžete
sympatizovat s kýmkoli. Stačí,
když se ocitnete v jeho kůži. •

Foto: KVIFF

Abbasi představil ve Varech trollí drama Tina a Vore, zhlédnout ho můžete ještě dnes v Národním domě od 16.00

Vůbec nic! Připadalo mi, že
v tomhle ohledu kráčím po
tenkém ledě – v severské mytologii vůbec nejsem kovaný.
Pak mi došlo, že je to tak
dobře, protože ten příběh není
o trollství, ale především o nešťastné ženě. Tu její nadpřirozenost skrýváme, že si jí sotva
všimnete.

najednou uvědomila, že je nějaká jiná.

Tina (vpravo) nachází ve Vorem parťáka i pro společnou koupačku

zvláštní vydání deníku Právo
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Po Romanu Polanském se americká dokumentaristka Marina Zenovich vrhla na Robina Williamse. Je skvělý.

Shakespearovsky
školený hlas
Vary uvedly nový dokument Robin Williams: Mysl
na dlani. Uvidíte jej 17. 7. na HBO a HBO GO.
Oscarový herec Robin Williams světu chybí i jako komik na stojáka. Dokázal
improvizovat s kulometnou rychlostí, měnit hlasy v setině sekundy a sehrát
i okomentovat bibli se všemi postavami. Jako nikdo před ním ani po něm.
Americká dokumentaristka Marina Zenovich o něm natočila nový, bezmála
dvouhodinový film, který letos osobně představila ve Varech.

Veronika Bednářová
Dokument plný živých skečů,
stand-upů a dalších zábavných
momentů skládala režisérka
rok: „Chtěla jsem film natočit
hned po Williamsově smrti,
ale to bylo pro pozůstalé příliš
brzy. Moc mě mrzí, že jsme se
s Williamsem nikdy osobně
nesetkali. Byl to můj oblíbený
umělec a pomohlo by mi to
nyní při práci. Vystupoval sice
v jednom z mých předešlých
filmů, ale byla jsem zrovna
nemocná a místo mě s ním
natáčel můj producent,“ říká
o herci, který hrál namátkou
psychiatra Seana v Dobrém
Willu Huntingovi (Oscar), učitele angličtiny ve Společnosti
mrtvých básníků (nominace na
Oscara a na Zlatý glóbus), DJ
Adriana ve filmu Dobré ráno,
Vietname (Zlatý glóbus, nominace na Oscara) nebo muže,
který ztratil úplně všechno,
v Králi rybářovi (Zlatý glóbus,
nominace na Oscara). Je tedy
jasné, že chvíli trvalo, než se
Williamsovi blízcí (za všechny
jeho první manželka) rozmluvili.
Paradoxní na dokumentu
je, že v něm slyšíte jeho volání
o pomoc: Robin Williams ve
svých komických výstupech
i rozhovorech opakovaně mluvil o alkoholismu, drogové
závislosti, rozpadu manželství,
úzkostech, operaci srdce, s níž
se dlouho vyrovnával. Jeho
výstupy o politice prozrazovaly
obavu o budoucnost USA…
Ale nikdo ho moc neposlouchal. Všichni čekali na jediné:
jeho další vtip. „Nikdo mi nepotvrdil, že byl nemocný nebo
že měl bipolární poruchu, ale
myslím, že něco v nepořádku
s ním bylo. Údajně měl Parkin-

sona a také jistý druh počínající
demence, možná obojí, každý
lékař či odborník říká něco
jiného,“ vypráví ve Varech
Marina Zenovich o hlavním
hrdinovi svého celovečerního
dokumentu, mezi jehož věrné
fanoušky patřil třeba princ
Charles nebo Barack Obama,
ale taky velká spousta amerických vojáků, které jezdil
podporovat do Iráku, Kuvajtu
a Afghánistánu.
Dívat se na něj naživo na
jevišti je v dokumentu krásné
a náročné. Nestíháte ho, půlce
jeho vtipů nerozumíte, polyká
koncovky, nikdy nic nedořekne, pointy zanikají ve smíchu
publika, má – jak sám říká –
„shakespearovsky školený“
hlas, takže nepotřebuje mikrofon, což mnoho jiných umělců
na stojáka limituje. Představte
si všechny české komiky v jednom: pitoreskně střídá přízvuky, menšíkovsky lidové slovní
vtipy prokládá klauniádou mladého Bolka Polívky, jeho vtipy
jsou něžné, ironické, drsné
a hlavně strašně chaotické,
vyráží ze sebe věty jako z černé

díry a zvládne i znakovou řeč…
„Nezapomeňte, že to byl školený herec, který vystudoval
jednu z nejlepších hereckých
škol na světě, Juilliard,“ připomíná režisérka.
Teď by Marina Zenovich
(její maminka byla původem
Černohorka) ráda natočila
dokument o Sarkozym či
Berlusconim, ale stěžuje si na
současnou obavu lidí z odhalování soukromí. „Jeden můj
kamarád chtěl natočit dokument o Hillary Clinton, ale lidé
kolem ní se tak báli mluvit, že
to musel zrušit,“ říká dokumentaristka, která nedávno
neuspěla ani s plánem na portrét amerického herce Warrena
Beattyho. Podle svých slov se
specializuje na „lidi, kteří s ní
nechtějí mluvit“. Takový byl
prý i režisér Roman Polanski:
za vynikající dokument o něm
(Roman Polanski: Pravdivý příběh, 2008) získala jednu cenu
Emmy a druhou nominaci na
ni. Dokument o Williamsovi
už ve Varech bohužel neuvidíte, ale čeká na vás už za deset
dní na HBO. •

Foto: KVIFF

Foto: Milan Malíček

Návraty k pramenům

Roztomilý a divoký excentrik, ale taky geniální herec: Robin Williams

Foto: KVIFF

Diváci rozhodují

Karlovarská kina zatím válcuje Ondříčkova Dukla 61

Divácká cena
Práva ﬁnišuje!
Stále vede Dukla 61, druhé jsou
Lásky jedné plavovlásky
Oblíbený pokřik fotbalových fanoušků fandících
soupeřům Dukly Praha, totiž „Dukla pukla!“, ve
Varech nejspíš neuslyšíte. Film Dukla 61 se totiž den
před vyhlášením výsledků Divácké ceny Práva stále
drží na prvním místě.
Zbyněk Vlasák
Dvoudílný televizní snímek
Davida Ondříčka vypráví
o tragédii v havířovském dole
Dukla, kde 7. července 1961
zahynulo 108 horníků. Většina

z nich se v osmé sloji udusila
kouřem z požáru pásového
dopravníku.
„Horníci v dole situaci
podcenili, nespěchali nahoru – a najednou zjistili, že
jsou v pasti. Záhy už někteří

z nich volali na dispečink, že
jsou přiotrávení a nemůžou se
hýbat,“ vypráví spoluscenárista
filmu Jakub Režný. „A pravděpodobně někdy v tu dobu
se skupina asi třiceti havířů
navzájem pozabíjela ve rvačce
o hadici se vzduchem. Našli
je pak s bodnými ranami. Přitom to byli parťáci, kteří spolu
každý den pracovali, chodili na
pivo, jejich rodiny se přátelily.
Hrůza.“
Na druhém místě se drží
Lásky jedné plavovlásky, klasika
všech klasik od letos zesnulé
legendy československé, české
a vlastně i americké a světové
kinematografie Miloše Formana. Nadšený byl letos z Lásek
i hvězdný hollywoodský herec
Tim Robbins: „Viděl jsem je
poprvé až tady ve Varech a byly
skvělé. Vyprávějí tak detailně
o věcech, o nichž už netočíme,
a dokonce ani nepřemýšlíme!
Prostě o dívce, která se zamiluje… To již dneska v kinech
nevidíte, z kinematografie
i z našich životů se tahle lidskost vytratila.“
Teprve na třetí místo se
probojoval první zahraniční
snímek: thriller Profil Timura
Bekmambetova. Investigativní novinářka si v něm kvůli
vyšetřování náboru mladých
dívek do IS založí falešný facebookový profil – a vzápětí je
kontaktována jedním ze členů
teroristické organizace.
Všechny filmy z průběžné první desítky najdete na
straně 3.
Jméno vítěze Divácké ceny
Práva, která se letos uděluje
popatnácté, se dozvíte v rámci
slavnostního zakončení MFF
Karlovy Vary. Pořád zbývá započítat hlasovací lístky z části
pátečních projekcí, mimo jiné
i z Levinsonova Rain Mana.
Celkový počet hlasů od vás diváků se také letos vyšplhá přes
70 tisíc. •
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Den s festivalovými partnery
Foto: KVIFF

Foto: Moët & Chandon

Advertorial připravil Martin Špaček

Na dobročinné účely

Stojí za návštěvu

Zažili jste
Co po festivalu
Filmový program festivalu sice končí,
spousta lokalit jak přímo v Karlových
Varech, tak v Karlovarském kraji ale
nadále stojí za návštěvu. Řadu z nich
přitom mohou držitelé Festival Passů
až do konce července navštívit se
slevou až 50 %, platí to třeba pro galerie nebo muzea. Časově i ﬁnančně
se vám pak nejvíce vyplatí pořídit si
Karlovy VARY REGION CARD – více
v infocentrech.

8

Foto: ČT K

Foto: ČT K

V soutěži o nejlepší filmový plakát v hlavní soutěži letos zvítězily Mizející světlušky! Cenu od obchodní ředitelky Kamily Mortimer a CEO JCDecaux Pavla
Slabého převzala v zastoupení tvůrců umělecká poradkyně festivalu Eva Zaoralová. Událost moderoval Leoš Mareš.

Sklárna Moser
Vydat se můžete také na exkurzi
do sklářské huti, muzea a prodejní
galerie Moser – tradičního výrobce
Křišťálových glóbů. Uvidíte mistry
skláře, jak přeměňují žhavou masu
v umělecké dílo, a ucítíte vůni vypalovaných dřevěných forem. Huť
je otevřena od pondělí do soboty
mezi 9.00 a 14.30, sklářské muzeum,
prodejní galerie a kavárna denně od
9.00 do večera.

Foto: KVIFF

Nejlepší ﬁlmový plakát

Dnes naposledy si mohou návštěvníci MFF KV připít šampaňským Moët & Chandon
a přispět tak na dobročinné
účely – za každou zakoupenou
Moët Mini v Moët Summer
Lounge na terase Thermalu
věnuje šampaňský dům 53 Kč
nadačnímu fondu AutTalk,
který pomáhá lidem trpícím
autismem. Každá známá osobnost nadaci svým přípitkem
podpoří 5000 korunami.
Na prodej je i šestilitrová
lahev, kterou svými podpisy

ozdobily přítomné české i mezinárodní hvězdy, například
Tim Robbins, jenž ji podepsal
jako první, Trine Dyrholm či
režisér Barry Levinson. Lahev
získá ten, kdo AutTalk podpoří nejvyšší částkou.
Přípitek na počest 53. ročníku festivalu nechyběl ani na
MOËT & ELLE party, která
spojila značky šampaňského
domu Moët & Chandon a luxusního magazínu Elle. Servírovalo se šampaňské Moët &
Chandon Ice Impérial.

Nejen koncerty
Na autogramiádě innogy na Mlýnské
kolonádě jste včera měli možnost získat podpis oblíbených herců a tvůrců
ﬁlmů Tátova volha, Čertí brko a Ten,
kdo tě miloval, poslechnout si koncert
Tomáše Kluse a Richarda Müllera,
vidět parkouristy Urban Sense nebo
Slam Poetry Show. Součástí akce
bylo i předání ceny innogy Modrá
kostka: odnesl si ji scenárista, producent a režisér Jiří Vejdělek.

zvláštní vydání deníku Právo
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S policisty
Foto: Petr Hlouš ek

Z jiného fochu

Karlovarský cinefil, který v současnosti hraje NBA za Washington Wizards

Tomáš Satoranský
Nejlepší současný český basketbalista
Po palubovkách nejslavnější basketbalové ligy světa – NBA – se momentálně
prohání i jeden český hráč, Tomáš Satoranský. Po Jiřím Zídkovi, Jiřím
Welschovi a Janu Veselém je teprve čtvrtým tuzemským hráčem, který nejlepší
soutěž kdy okusil. Český reprezentant a hráč Washington Wizards momentálně
tráví volno na festivalu. Dvoumetrový dlouhán je totiž nejen výjimečný
sportovec, ale taky velký filmový fajnšmekr.

Jakub Švejkovský
Americké město Newark
ve státě New Jersey, 28. červen 2012. Celek Washington
Wizards si na draftu NBA vybírá z mladých, nadějných hráčů.
Jako 32. v pořadí je to Čech
Tomáš Satoranský.
Dnes šestadvacetiletý sportovec však profesionální dráhu
započal mnohem dřív, už ve
svých patnácti, v pražském
celku USK.
Nadějný basketbalista (nejraději hraje na pozici rozehrávače) se po třech letech přesunul
do Španělska, kde v dresu
Sevilly a Barcelony strávil sedm
sezon.
V roce 2016 se – už s nabytými zkušenostmi – stěhoval do
Washingtonu. Zahrát si vysněnou NBA.
Od pohledu sympaťák Satoranský vůbec nedává najevo,
že ve svém sportovním odvětví
slaví obrovské úspěchy. Kromě
očividné skromnosti překvapuje ještě něčím dalším – velkou
láskou k filmu.
„Díky za ta doporučení, ale
my už máme skoro všechny
filmy do konce festivalu naplánované. U všech projekcí se
díváme na hodnocení na ČSFD,
manželka o snímcích vždycky
hodně zjistí, je to taková její
specialita,“ reaguje basketbalista na nabízené filmové tipy,
které pro něj sestavila naše
redakce.
Do lázeňského města začal
jezdit před pěti lety právě
s manželkou (tehdy ještě přítelkyní) Annou. Ta se, stejně jako
její otec Pavel Maurer, věnuje
gastronomii.
Dnes už je tak festival pro
Satoranského tradicí, se kterou
díky letní pauze mezi sezona-

mi může počítat. Ve Varech je
zkrátka ve svém – po basketbalu druhém – živlu.

Má rád horory
a šokující dramata
Do kina ovšem chodí často
a rád i ve Washingtonu.
„Kromě zápasů a cestování moc věcí dohromady se
spoluhráči z Washingtonu
nepodnikáme. Ale tak pětkrát
za rok jdeme na předpremiéru
do kina, to dělá hodně týmů, je
to taková kulturní společenská
akce.“ Do biografu si naopak
nemohl zajít během obou předešlých španělských angažmá:
„Ve Španělsku všechno dabují.
Tam jsem byl na filmu jenom
jednou – a byl to hrozný zážitek.“
Jeden z nejlepších českých
sportovců má podle svých
slov rád dramata, jež šokují.
V poslední době si potrpí na
severské snímky. Nejmilejší filmovou vzpomínku na Vary po
chvíli dosadí do Velkého sálu
do roku 2015, kdy se promítal
počin Mládí. „Nevěděl jsem, co
od toho čekat, ale úplně mě to
dostalo. Navíc tady byl Harvey
Keitel, vždycky je super vidět ty
herce naživo.“
Na závěr se ještě Satoranský
zasní nad jedním filmovým
odvětvím. „Ještě mám rád
horory. Moc lidí v mém okolí
to nemusí, to ale neplatí o nás
s manželkou.“ Kdo se tedy
poslední den chystá na nějaký
horor, ať vyhlíží sympatického
čahouna. •

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

Zodpovědní řidiči převažují

Nechat
dýchnout
a dát napít
Právě tak by s nadsázkou mohla
znít karlovarská parafráze známého
hesla Policie ČR „Pomáhat a chránit“.
V lázeňském městě totiž už posedmé
působí Mobilní informační a kontaktní
centrum, tuzemští strážníci z něj na
festival získali od kolegů z Německa
mediální vozidlo. Díky němu si řidiči
třeba mohou nechat změřit množství
alkoholu v krvi. Služby využívají především ti návštěvníci, kteří si chtějí ověřit,
zda mohou po noci strávené v centru
města sednout za volant.
Jiní zájemci zase mohou dát napít
svým čtyřnohým mazlíčkům. Tato
možnost byla původně zamýšlena spíš
doplňkově a zájem o ni policisty překvapil: „Za den psi vypijí kanystr vody,“
říká plukovník Michal Šavrňa, vedoucí
Územního odboru Karlovy Vary.
Mobilní centrum funguje celý festival, a to celkem na třech stanovištích –
v ulici T. G. Masaryka u spořitelny, před
Thermalem a na Divadelním náměstí
poblíž Vřídla. Policejní hlídky zatím
řešily především drobné krádeže, před
kapsáři proto stále varují. Centrum
má působit hlavně preventivně, proti
kriminalitě. Policisté ale návštěvníkům
radí třeba i ohledně památek, umístění
bankomatů a taky doporučují různé
trasy. Víc takových!
jsv

Foto: KVIFF

Nutné vidět

Joanna Kulig ve Studené válce hraje, zpívá i tančí

Posouvání
popelníku
K vizuální dokonalosti
Pawlikowski přidal ještě hudbu
Jsou to tři roky, co Paweł Pawlikovski dostal
Oscara za černobílou Idu, natočenou ve formátu
4:3. Jeho nový film Studená válka vypadá stejně, ale
v některých směrech Pawlikowski zašel ještě dál.
Jan Němec
Studenou válku lze označit za
socialistickou love story. Milostný příběh zpěvačky Zuly
a klavíristy Wiktora začíná po
druhé světové válce a pokračuje různými vrcholy a propady
příznačnými pro život za železnou oponou, včetně emigrace.

Zula je typická femme fatale,
okouzlující, ale zároveň nedospělá. „Je pořád trochu dítě
a to je těžké: na dlouhodobém
vztahu musíte pracovat,“ glosuje svou postavu polská herečka
Joanna Kulig. Wiktor zase
řeší dilemata umělce, který je
nucen přistupovat na kompromisy. Milují se o to intenziv-

něji, oč se jejich vztah stává
tragičtějším.
Zatímco půdorys je klasický,
to, co na něm Pawlikowski postavil, překvapí. Studená válka
je totiž nejen love story, ale taky
hudební film roku, tedy pokud
máte aspoň trochu rádi folklor.
Zula a Wiktor se potkávají
během secvičování lidových
zpěvů a tanců, které mají bavit
socialistický lid. Zvlášť v úvodních sekvencích Pawlikowski
téměř vše vypráví přes hudbu.
Scény početných sborů, které se
naplno pokládají do polských
lidových písní, jsou ve filmu strhující. Člověk chápe přitažlivost,
jakou kolektivismus mohl působit v době, kdy se ještě nediskreditoval. Pawlikowski s hudbou
pracuje promyšleně, titulní píseň
se například vrací v jazzové
aranži v době, kdy Zula a Wiktor
už žijí v Paříži – a zde z ní zase
dýchá melancholie emigrantů.
Že Pawlikowski natočil film,
ze kterého byste doma chtěli mít
soundtrack, je asi nečekané. Ale
že natočil film, který je obrazově dokonalý, to už po Idě moc
nepřekvapí. „Paweł sice pracuje
dlouho, ale zajímavě,“ říká Joanna Kulig. „Když nás s Tomaszem
Kotem obsadil do hlavních rolí,
upozornil nás, že půjde o dlouhý
proces a že chce, abychom nebrali jiné role, že potřebuje všechen náš čas, plnou pozornost,
naše tělo i duši. Každý záběr byl
pro něj velmi důležitý. Pamatuju
si třeba, jak několikrát aranžoval
a posouval popelník, aby mu
přesně zapadl do kompozice.“
Současně Pawlikowski nic
nerozmazává. Scény za sebou
následují svižně a celková stopáž má ani ne hodinu a půl.
Divák by v některých scénách
zůstal i déle. •
Studená válka
7. 7. | 16.00 Městské divadlo
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Frajer na závěr

Kauza Pattinson
Herec, který zvládl přerod z teenagerského idolu
v charakterního herce z festivalových hitů
O roli lesknoucího se upíra
Edwarda Cullena z pětidílného globálního hitu Stmívání
nemluví dvaatřicetiletý rodilý
Londýňan Robert Pattinson
úplně rád. Když se ho ale před
dvěma lety server The Guardian zeptal, jak na přelomovou
roli vzpomíná, odpověděl
poměrně nečekaně: „Stmívání
bylo to nejtěžší, co jsem kdy
dělal. Šlo o pět filmů, ve kterých moje postava neumírá.
Kde je potom drama? Ničeho
se nemusíte bát,“ sdělil. Díky
Stmívání se nicméně stal světovou hvězdou a v profilovém
rozhovoru pro server GQ třeba
vzpomíná, jak si v restauracích
měnil oblečení a objednával
vždy několik Uberů, které pak
kvůli paparazzi posílal různými
směry.
Jenže pak se všechno změnilo. Stejně jako třeba Daniel
Radcliffe (Harry Potter) nebo
Jamie Dornan (pan Grey z Padesáti odstínů šedi) se rozhodl
prosadit v menších projektech
autorských režisérů mimo
mainstream. A začal rovnou
u svého oblíbence Davida Cronenberga, jenž ho obsadil do
svého Cosmopolis, kde Pattinson představoval nihilistického
finančníka, který během jízdy
Manhattanem neopustí svoji
limuzínu. Pak si zahrál i v jeho
Mapách ke hvězdám – a návštěvníkům multiplexů se už
neukázal. Stejně jako představitelka jeho milé Belly ze

dfgsdfgsdf

Kde dnes ve Varech uvidíte Roberta Pattinsona? V jednu v Karlovarském městském divadle při úvodu k filmu
Rover a večer na zakončení, kde z rukou Jiřího Bartošky převezme Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary.

Stmívání Kristen Stewart se stal
miláčkem festivalu v Cannes,
kde se promítal i dnes ve Varech uváděný Rover.
Na natáčení postapokalyptického westernu zavzpomínal v jednom z rozhovorů:
„S Guyem Pearcem jsme točili
na poušti, asi sedm hodin jízdy
autem od Adelaide. I díky tomu
jsme se do rolí šílených osob
bez domova ponořili. V jeden
moment jsme se na sebe podívali a uvědomili si, že už ani
nehrajeme!“ sdělil Pattinson
s vtipným detailem: „Poprvé
jsem si mohl úplně v klidu
odskočit venku, protože nikdo
nekoukal.“ Ještě před pár lety
přitom na natáčení v Central
Parku dorazilo několik tisíc
„čumilů“.
Zatím největší dojem
Pattinson udělal loni s krimi
Dobrý časy, v níž hraje drobného newyorského zlodějíčka
Connieho, který se se svým
postiženým bratrem Nickem
rozhodne vyloupit banku. Byl
z toho dvouhodinový vtahující

trip snímaný ruční kamerou,
v němž Pattinson dokázal vzbudit vztek, opovržení i dojetí.
Vedlejší, avšak výrazné role
dostal potom v životopisném
dramatu Královna pouště, kde
se sešel s Nicole Kidman, nebo
v komorním dobrodružném
dramatu Ztracené město Z,
v němž zase sekundoval Charliemu Hunnamovi.
Držitel Ceny prezidenta MFF
KV se ale už zanedlouho představí v další nečekané, ambiciózní roli. V artové sci-fi Claire
Denis High Life si má zahrát astronauta, na němž se provádějí
sexuální pokusy… Pattinson
tedy bude znovu ve svém hereckém rejstříku překvapovat,
ostatně přesně to miluje. „Když
o vás mají lidé nějaké utkvělé
představy, dává vám to velkou
příležitost je šokovat,“ nechal
se slyšet. •
Rover
7. 7. | 13.00 Městské divadlo

Foto: KVIFF

Jan Škoda

Letos se tu promítal i nový western austinských bratrů Zellnerů, Dáma

dobové propagandě. A tihle lidé
tohle nastavení odmítli a k divákům začali mluvit jazykem
obrazu, kinematografie. Vrátili
vlastně dokumenty k počátkům
filmu, kdy si publikum užívalo obrázky a nepotřebovalo
nic dovysvětlovat, nechat se
k něčemu přesvědčovat. Lidi
bavilo koukat se na listí padající
ze stromu, postavy snídající
v trávě, dělníky vycházející z továrny, uhánějící vlaky.
Je to i ten moment, který vás nejvíc inspiroval ve vlastní tvorbě?

Dnes od 15.30 se Stonysovy krátké filmy hrají spolu se snímky jeho generační souputnice Laily Pakalniņy:
Prádlem, Přívozem a Poštou

Báseň o básních
Stonys je ve hře v dokumentární soutěži a stále lze
zhlédnout i jeho krátké ﬁlmy
Litevský dokumentarista Audrius Stonys tady
ve Varech zápolí v dokumentární soutěži se
snímkem Mosty času, který se ohlíží za pobaltskými
poetickými dokumenty především z 60. a 70. let.
Zároveň se ještě dnes hrají jeho dva krátké filmy
Země nevidomých a Antigravitace, které v 90. letech
na onu novou pobaltskou vlnu úspěšně navázaly.
10

Zbyněk Vlasák
Co máte na pobaltských poetických dokumentaristech
ze 60. a 70. let nejraději?

Že pozvedli dokumentární film
na uměleckou formu. Dokumenty jsou normálně vnímány
jako rozšířené televizní zpravodajství, případně slouží nějaké

Určitě. Mým učitelem byl jeden
z těch dokumentaristů, litevský
režisér Henrikas Šablevičius.
Byl to víc než můj učitel, byl
můj kmotr, druhý táta. Respektoval jsem ho, uctíval, měl
obrovské charisma. Já jsem
původně chtěl být televizním
režisérem – a on mně i mnohým dalším otevřel dveře k dokumentárnímu filmu. Byl to
básník a taky hodný člověk.

čius a další museli o mnoho let
dřív, v jiných podmínkách, udělat podobný krok stranou, na
okraj dobové kinematografie.
Jak jste tedy ke svým dvěma krátkým dokumentům z devadesátých
let – Zemi nevidomých a Antigravitaci, které se ve Varech hrají –
přistoupil?

Země nevidomých byl můj
úplně první film po škole. A já
se bláhově rozhodl, že zkusím,
jestli jde natočit něco, co není
vidět. Reflektovat, ne jen ilustrovat, život nevidomých lidí.
Úplně jsem se vzdal vyprávění
příběhu, zavřel oči a řídil se
čistě intuicí. V tom filmu se
objevuje i postava muže, který
jen tak leze na komín. No a já
byl hrozně zvědavý, jak z té
výšky vidí svět. A tak jsem se
v Antigravitaci rozhodl vydat
se za podobnými lidmi nahoru,
do výšek, a podívat se dolů pohledem, jakým nás nejspíš vidí
i bůh.

Proč jste pro dokument Mosty
času, jakési ﬁlmové shrnutí tvorby
pobaltských dokumentaristů, zvolil tak neobvyklou formu? Člověk
by čekal mluvící hlavy, zakotvení
do historického kontextu…

Dějiny toho hnutí jsou velmi
bohaté, je tam spousta skvělých
režisérů, důležitých snímků.
To by se nám do hodinu a půl
trvajícího dokumentu nevešlo.
Popravdě řečeno ani do čtyřhodinového. A navíc, o básních
takto mluvit nemůžete. Kdybyste si přečetli nádhernou báseň
a já bych vás pak požádal, abyste mi o ní něco pověděli, došlo
by asi na autora, téma, formu,
ale o samotné básni by to nic
moc neřeklo. Jedinou cestou
pro nás bylo napsat o básních
pobaltských dokumentaristů
báseň vlastní. •
Odrazy času – Krátké ﬁlmy IV
7. 7. | 15.30 Malý sál

Jak se na tvorbu Šablevičiuse
a jeho kolegů o dvacet let později,
po rozpadu Sovětského svazu,
navazovalo?

Společenská atmosféra byla samozřejmě odlišná, oni pracovali
pod ideologickou kontrolou,
cenzurním dozorem státu. Trochu paradoxně ale určitý druh
cenzury zažíváme i my. Točíme
pod tlakem tržních požadavků,
pod tlakem zavedených postupů. Kupříkladu v 90. letech po
nás pobaltských dokumentaristech všichni chtěli hlavně politické filmy. Ukažte nám demonstrace! Ukažte nám litevské
hnutí za nezávislost! A nepodlehnout takovým požadavkům
vyžadovalo jistý druh odvahy. Já
byl ale mladý a postavil si hlavu,
že půjdu vlastní cestou. Šablevi-

Foto: KVIFF

Foto: Petr Hlouš ek

Odrazy času: Pobaltský poetický dokument

I ve své Zemi nevidomých šel Stonys proti dobovému proudu
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Nutné vidět
Foto: KVIFF

Foto: KVIFF (6×)

5 nej!

Drobné potyčky, lezení na „Buddhův strom“, fotbálek a spousta
legrace. Hopakuli (sedící v první řadě přesně uprostřed) se v klášteře
rozhodně nenudí.
Miriam lže

Malý Buddha

5 nej nej

Čínská dokumentaristka žijící v USA Jü-čchi
Kchang uvedla v soutěži dokumentárních filmů
emocemi nabitý portrét pětiletého buddhistického
mnicha Malá moudrost

Dnes nám svého absolutního
favorita představují všichni
členové programového oddělení:
Nejdéle ve mně dozajista zůstane zážitek z projekce dokumentu jaksi mimochodem multitalentovaného Šimona Šafránka
King Skate. Snad pro ten neopakovatelný pocit svobody,
vybuzený partou autentických
pankáčů ve dvojím provedení:
sympatičtí mladí neurvalci na
plátně a titíž maníci o třicet let
později, dojatí v kinosálu.
Karel Och
Nej film celého festivalu svou
účast v programu potvrdil až
po jeho začátku. Climax byl
sice k vidění už v Cannes, ale
pak se ještě vrátil do střižny,
kde Gaspar Noé doladil detaily
již tak dokonale děsivého
halucinogenního tripu. Pátek,
Velký sál, sangria a tanec.
Anna Purkrábková

Studená válka

Filip Šebek
King Skate

Climax

Paweł Pawlikowski ve Studené
válce, volně inspirované osudem jeho rodičů, stvořil jeden
z nejpůsobivějších příběhů
osudové lásky posledních let,
v němž kouzlo černobílých
obrazů kameramanského mága
Łukasze Żala podtrhují lidové písně v dojemně prostém
podání obyvatel polského venkova i melancholické jazzové
melodie. Lenka Tyrpáková

společně s astronautem Bowmanem prolétl mezihvězdnou
branou do míst mimo náš svět,
kam na mě alespoň chvíli nedoléhaly ozvuky chaotického světa
festivalu.
Martin Horyna

2001: Vesmírná odysea, na jejíž
ikonický závěr jsem si v úterý
zaskočil do Velkého sálu, abych

Miriam lže. Nehledě na jiný
společenský kontext, Oriol Estrada a Natalia Cabral dokázali
v hraném debutu věrohodně
vystihnout útrapy dívčího
dospívání. Snímek Miriam lže
i proto patří mezi letošní nejmilejší a nejcitlivěji vyprávěné.
Sandra Hezinová

2001: Vesmírná odysea

Miriam lže

Hopakulimu je pět let a právě
začal jeho možná celoživotní
pobyt v klášteře v Lumbiní,
na jednom z nejposvátnějších míst buddhismu. Podle
tradice se zde narodil princ
Siddhártha, který se později
stal Buddhou Šákjamunim.
To ale Hopakuliho zatím moc
nezajímá, nejraději by si celý
den hrál a místo studování
buddhistických textů zažíval
různá dobrodružství – tak jako
všechny ostatní podobně staré
děti. „Spousta rodin, stejně
jako rodiče Hopakuliho, posílá

svého nejmladšího syna do
kláštera, jde o přetrvávající tradici. Kvalita života v klášteře je
navíc lepší, než kdyby chlapci
zůstali s rodiči, kteří jsou v této
oblasti Nepálu většinou velmi
chudí,“ vysvětlovala mi důvody, které je k tomuto kroku
vedou, Jü-čchi Kchang.
Ta se v Lumbiní ocitla díky
studijnímu projektu, jehož
tématem byl život buddhistických mnichů. Původně
plánovaný dvoutýdenní výlet
se změnil v půlroční pobyt
v klášteře. Ona a její asistentka
zde byly jediné dvě ženy, a než
mohly začít natáčet, musely

kromě povolení od úředníků
místní správy získat především
důvěru zdejších mnichů.
„Když jsem přijela, neměla
jsem v plánu začít natáčet hned.
Raději jsem se jich zeptala,
jestli bych pro ně nemohla něco
udělat. Začala jsem tedy mnichy učit kreslit. Měla jsem taky
kameru a občas natáčela záběry
z okolí kláštera, což především
malé mnichy nesmírně bavilo
a chtěli se před kamerou různě
předvádět. Tak jsem je natočila,
sestříhala z toho krátké klipy
a pak jsme si je za jejich radostného výskání společně pouštěli.
Někdy jsem dala kameru do
rukou starším mnichům a učila
je s ní pracovat. Povolení k natáčení se tak vyvinulo zcela přirozeně, protože bylo založeno
na vzájemné důvěře,“ přibližuje
Jü-čchi Kchang, která vyrostla
v čínské autonomní oblasti
Vnitřní Mongolsko.
I když čínští komunisté
v rámci kulturní revoluce zakázali místním praktikovat buddhismus, jeho základní hodnoty
a ideje, projevující se například
ve vztahu ke smrti, k přírodě
i ve způsobu rozhodování, jsou
zde podle Jü-čchi Kchang v lidech stále hluboce zakořeněné.
Jistě i proto se jí jejím dokumentárním debutem podařilo
věrně vykreslit každodenní
život Hopakuliho ve vizuálně
vděčném prostředí buddhistického kláštera. Velkou roli
v tom, že se jí povedlo navázat
s hlavním hrdinou tak blízký
a důvěrný vztah, sehrála jistě
i skutečnost, že je sama matkou
tříletého kluka. •
Malá moudrost
7. 7. | 9.00 Kinosál B

Kviffofka
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.

Kdo hraje jednu z hlavních rolí v upoutávce na ﬁlm Dáma?

2. Místo ve vesmíru, kde se rozhodně nepotkáte s kovbojem.
3. Jaké křestní jméno má jeden z režisérů ﬁlmu Dáma?
4. Jaký hudební žánr reprezentoval Michal Tučný?
5. Koho ztvárnil Robert Pattinson ve ﬁlmu Harry Potter a Ohnivý pohár?
6. Která deklarace nechybí na pískové soše na Mlýnské kolonádě?
7.

Jak se nazývá klasický ﬁlmový žánr, kde se hodně střílí?

8. Jak se jmenuje město, kde nahrála Věra Špinarová píseň z ﬁlmu Tenkrát na Západě?
9. Kdo se dostal za zrcadlo?
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 tiskového oddělení v press centru v prvním patře Thermalu od 11 hodin. 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.
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Foto: KVIFF (5×)

Kviffíčka de luxe

Prezident Jiří Bartoška přijíždí na zahájení 53. ročníku karlovarského filmového festivalu

Americký herec Tim Robbins dává viktorku Letnímu kinu, kde se promítlo Vykoupení z věznice Shawshank

Legenda českého skejtu Ivan Zobák Pelikán přichází na premiéru filmu King Skate ve Velkém sále

Zleva Karel Och, Terry Gilliam a Joana Ribeiro oslavují Muže, který zabil Dona Quijota

Instagramiáda

#kkkonec 1. místo @6samar9

2. místo @praguesteps_com

3. místo @ivpaukner

Sláva vítězům!
V pátek jsme spolu na Instagramu
soutěžili naposledy, tedy do té doby,
než do Varů vyrazíme příště – na
čtyřiapadesátý ročník. #kkkonec festivalu jste na naši objednávku zachytili
barevně i černobíle, na momentkách,
portrétech i kolážích, nostalgicky i optimisticky. Nejvíc u fotografa Tomáše
Tesaře uspěla fotka s odhozenou akreditací a vyladěnými červenými nehty
na nohou; líbil se mu taky melancholický záchodový akt a lesní akreditační
vanitas. Autoři všech tří fotografií se
i s doprovodem podívají na detektivní
komedii BlacKkKlansman (7. 7., 19.00,
Národní dům).
A co už víc než týden slibujeme, to
dodržíme: Tomáš Tesař mezi úspěšnými fotkami z celého týdne zvolil také

festivalový deník
festival daily

absolutního vítěze. Nevyhrál nikdo
jiný než začínající, zato velmi talentovaná instagramerka, která nás nadchla
svým pohádkovým příspěvkem ke
středečnímu tématu #vevarufantazie.
Gratulujeme, s radostí vystavujeme na
poslední stránce posledního letošního čísla a pro autorku připravujeme
stylovou sadu festivalových suvenýrů.
Najde v ní i možná nejpopulárnější
letošní kousek, filmové ponožky!
A pozor, pozor, ještě jedno důležité
hlášení: tentokrát si pro výhry nechoďte do redakce, nýbrž do tiskového
oddělení v press centru. Najdete ho jen
kousek od redakce Festivalového deníku v prvním patře hotelu Thermal.
A to je vše, přátelé! Aspoň pro
letošek…

Absolutní vítězka @marcelapecova

Americký herec Caleb Landry Jones objevuje zákoutí Thermalu
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