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Karlovarský festival je pro Třeštíkovou oblíbenou destinací, už tady dvakrát vyhrála dokumentární soutěž: v roce 1998 s televizním snímkem Sladké století a před čtyřmi lety triumfovala s portrétem Mallory.

Pochybami ke svobodě
Na jedné straně filmové mistrovství a oscarové trofeje,
na straně druhé dobrodružná povaha se sklonem
k pochybám. Ve filmu Forman vs. Forman odkrývají
režiséři Helena Třeštíková s Jakubem Hejnou práci
a život Miloše Formana, nejslavnějšího českého
filmového režiséra.
Šimon Šafránek
Z čeho jste při natáčení snímku Forman vs. Forman vycházela?

Od začátku mi bylo jasné, že
Forman vs. Forman bude ucelený
portrét. Musí být srozumitelný pro
Čechy i cizince. Musí ho pochopit
ti, kteří neznají Formanovy filmy
nebo jim unikly historické souvislosti – už jen proto, že ty zvraty
dvacátého století jednoduše nezažili. V jeho osobnosti se pak hezky
sešlo, že jde o důležitého člověka,
který není namyšlený, nemá vlastnosti, které by vás odpuzovaly.
Překvapilo vás, jak hezky vyprávěl?

Vžíval se do rolí těch, o kterých
mluvil, měl ohromný herecký talent a vypravěčské charisma. Proto
byl taky ve svém českém období
tak skvělý v práci s neherci: dokázal jim emoce zprostředkovat tak,
aby přesně pochopili, o co jde.
Vedle vypravěčského talentu měl
Miloš Forman ještě jednu vlastnost,
která ve filmu vychází silně na
povrch. „Tehdy se cítíte jako Bůh,

kde se nesmím bát stále zkoušet
nové postupy a tvary. Mám výhodu
v tom, že Jakub je rychlý a zručný.
Všechny nápady hned vidíme na
monitoru. Okamžitě posuzujeme,
zda fungují. A když ne? Klap, klap
a vracíme se o krok zpět.

Třeštíková s Hejnou strávili ve střižně dva měsíce, pak dohledávali dodatečné materiály a k práci se ještě
když se spoléháte na intuici. Ale pak na měsíc vrátili. „Odstup a nadhled
jsou vážně důležité,“ podtrhuje
sedíte na projekci a vaše božskost
se často dost smrskne.“ Pochyby. Ať Třeštíková přínos pauzy, „vrací se
nám pak instinkty, které ztrácíme,
už o údělu režiséra, či o svobodě,
když jsme do práce ponořeni dentedy tématu, kterému se věnoval
celý život, především ve svých ame- nodenně.“ Takřka na poslední chvíli
jim ze Švédska přišla půlhodinová
rických filmech jako Přelet nad
kukaččím hnízdem nebo Amadeus. nahrávka, jen jako bonus k něčemu
„Svoboda. Já vlastně nevím, co to ta jinému. Šlo o nečekané záběry z natáčení komedie Hoří, má panenko,
svoboda je. Zvláštní slovo. Takové
slovo z hlíny. Každý si ho hněte tak, o nichž režiséři do té doby vůbec
nevěděli, že existují.
jak se mu to hodí.“
Jak zásadní pro vás bylo odhalit Formanovo věčné pochybování?

Pochybující lidi jsou mi hrozně
sympatičtí! A když pochybuje
někdo, kdo dosáhl takových objektivních úspěchů, je to úžasné. Sama
jsem chodící pochybnost.
O režisérský kredit se tentokrát dělíte
se svým tradičním střihačem Jakubem Hejnou. Jak jste ﬁlm chystali?

Když točím vlastní film, přinesu si
do střižny své cihličky, ze kterých
můžu stavět, zatímco tady dostávám cihličky cizí a mým úkolem
je poznat jejich hodnotu a použitelnost. Film tak vzniká ve střižně,

Jak široký byl váš archivní katalog?

Měli jsme k dispozici asi sto položek, použili jsme nakonec asi
sedmdesát. Měli jsme filmařsky
skvělé dokumenty od Jaromila
Jireše či Věry Chytilové. Ona ho
přivedla do hotelu Chelsea, skoro
do toho pokoje, kde strávil rok
a půl života poté, co emigroval do
Ameriky! Víceméně ho donutila
obléknout pyžamo a on tam v té
posteli vzpomíná na první Vánoce,
které tam zažil. Je to mnohem šťavnatější, než kdyby to vyprávěl jen
jako mluvící hlava. A naší snahou
bylo vytvořit živý filmový tvar, ne
obvyklý televizní medailon.

Forman vs. Forman si odbyl světovou premiéru na festivalu v Cannes.
Miloš Forman o tamní Zlatou
palmu soutěžil dvakrát. V roce 1968
přivezl Hoří, má panenko, ale sami
filmaři festival zrušili v solidaritě
se stávkujícími studenty. O tři roky
později Forman slavil Grand Prix,
tedy festivalové stříbro, s anglicky
mluveným debutem Taking Off.
Canneští dramaturgové letos Formanovi vzdali poslední hold, když
promítali restaurovanou verzi snímku Lásky jedné plavovlásky a právě
dokument Forman vs. Forman. „Ve
třinácti jsem si dělala sešit filmových hvězd,“ vrací se do dětství Helena Třeštíková: „Z časopisu Kino
jsem si vystřihovala obrázky hvězd
na pláži v Cannes, byla tam Brigitte
Bardot nebo Sophia Loren. Říkala
jsem si, jak je to úžasný svět!“
Jaké to bylo, projít se po tamním červeném koberci?

Připadali jsme si tu všichni trochu
„jako ve filmu“. Samotná projekce
byla úžasná, diváci reagovali tam,
kde jsme chtěli. Měli jsme dlouhý
potlesk a pak jsme zůstali na projekci Formanova filmu Lásky jedné
plavovlásky. To je věčný film!
Po karlovarské premiéře zamíří
Forman vs. Forman do českých kin,
a to v rámci alternativní distribuce Kinedok. Poprvé bude k vidění
20. července v pražských Kasárnách
Karlín, další projekce budou následovat v průběhu léta. Koncem roku
snímek uvede i Česká televize. •

Foto : Petr Hl o uš ek

Dokument Forman vs. Forman měl světovou premiéru letos v Cannes,
v Česku se poprvé představí v pondělí 1. 7. ve Velkém sále

Milý Festivalový
deníku,

vítej ve Varech, o kterých už toho dost
víš; fanoušci sledují KVIFF web, Facebook, Twitter i Instagram a Ty jsi tomu
rád. Aby se ale všechny informace,
které kolem svobodně poletují, projasnily a ukotvily, vtrháváš na festival Ty,
hrdě tištěný, dvojjazyčný a v rámci světových ﬁlmových přehlídek unikátní.
Zase jsi svou stranu 2 (už od zítřka)
nechal zalehnout Hlavní soutěží v podobě dvanácti článků Zbyňka Vlasáka,
zase zaplníš svoje stránky českými
a zahraničními hvězdami i začínajícími
ﬁlmaři: tak, aby ve svých rozhovorech
stihli vyslovit něco důležitého a smysluplného, co se neztratí v šumu droboučkých zpráv.
Samozřejmě že si Tě návštěvníci
můžou stáhnout i na stránkách festivalu www.kviff.com a že dál funguje
Tvůj česko-anglický twitterový účet
(@festdenik). Nově, přímo na Facebooku festivalu (KVIFF), pak budeš
přinášet krátká videa o aktuálním
obsahu každého čísla a uživatelé Instagramu najdou, taky denně, na Tvé
poslední straně oblíbenou fotosoutěž – Instagramiádu.
Tak se měj letos pěkně, my jdem
psát.
Tvoje

Veronika Bednářová,
šéfredaktorka
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Rozhovor
lepší pro vás, tenhle pro
nás.“ Propojujeme se přes
lidi: Lorenzo Esposito, jeden
z dramaturgů dříve Locarna
a dnes Berlinale, je teď i naší
spojkou pro oblast Itálie.
Není mezi námi řevnivost,
fungujeme s respektem k filmařům a producentům; film
by se neměl stát rukojmím
festivalu.
Dobrých novinek, aby se dostalo na všechny evropské festivaly, ale rozhodně tolik není.

Samozřejmě že takzvaně
vyjedeme po stejném filmu,
ale neházíme si klacky pod
nohy, necháváme následné
rozhodnutí na producentovi.
Nejsme na sebe jako psi.
Vaše programové oddělení
už v devadesátých letech vybudovalo sekci Na východ od
Západu, která se věnuje novým
ﬁlmům střední a východní Evropy. Není to už ale přežitek?

„Menší konkurenceschopnost českého filmu možná souvisí i s uzavřenou českou mentalitou, chybí nám komunikace s okolním
světem,“ říká Karel Och.

Nejsme na sebe
jako psi
Umělecký ředitel Karel Och: „Dříve byly evropské festivaly
spíš izolovanými ostrůvky. Teď jsme kamarádi.“

2

Intenzivní kontakty máte
i s americkým festivalem nezávislých ﬁlmů v Sundance. I ten
se za poslední dekádu změnil?

Naprosto zásadně: před čtrnácti lety jsme tam byli jedinými zástupci neamerického
festivalu, teď se i Sundance
výrazně otevřelo světu. Naše
spolupráce je hodně úzká,
znovu máme amerického
zástupce v Hlavní soutěži,
snímek Ke hvězdám.
Škoda že v našem rozhovoru
není místo pro český ﬁlm –
ostatně žádný, s výjimkou
slovensko-českého, není ani
v Hlavní soutěži.

Chceme letos mladým českým filmařům ukázat sekci
Bez cenzury s díly vzniklými
na začátku 90. let. Protože
když se podíváte na debut
Pějme píseň dohola, případně Kouř či V žáru královské
lásky, musíte se vůči nim
nějak vymezit. Každý z těch
filmů má svébytnou poetiku,
a i když ti dva největší punkeři, Věra Chytilová a Jan
Němec, už s námi nejsou,
i tak by to mohlo otevřít širší
debatu o současném stavu
českého filmu.
Čím je ten stav podle vás poznamenán?

Privatizací Barrandova,
přerušením kontinuálního předávání zkušeností
i vnitřními spory na FAMU.
Menší konkurenceschopnost
českého filmu možná souvisí
i s uzavřenou českou mentalitou, chybí nám komunikace s okolním světem. Dřív
se mě zahraniční kolegové
ptali, jak se český film vyvíjí,
co je u nás nového. Dnes už
se neptají. Ale přál bych si,
aby zase začali. •

Foto: ČTK

roku tam z Locarna přechází nový ředitel, Ital Carlo
Jak si stojí nedotknutelná
Chatrian, který švýcarské
„svatá“ trojice evropských festi- Locarno pozvedl – dřív
valů Cannes – Benátky – Berlín? mělo pověst možná až příŘíkejme jim třeba festivaly
liš intelektuálního svátku
první třídy. Samy procházejí filmu. Carlo jej polidštil
velkými změnami. Festival
tím, že přidal s publikem
v Cannes bojuje s nižším
komunikující snímky. Předzájmem hollywoodských
pokládám, že i Berlinale
premiér, v USA vše směřuje pod Chatrianovým vedením
k oscarové sezoně. Proto je
ožije a bude vůči Cannes
pro Američany – z časových programově konkurencei finančních důvodů – výschopnější.
hodnější dávat filmy do
Pak jsou tady španělský San
Benátek. I když Cannes de
Sebastián a právě Locarno. Do
facto nemá konkurenci,
Benátky ho dotahují tím, že tohoto druhého „áčkového“
trojlístku už Vary patří.
uvedly ve světové premiéře
Říkejme jim druhá skupina
snímky Birdman, La La
festivalů. Vary mají spolu se
Land, Gravitace a další, jež
San Sebastiánem a Locarnásledně uspěly na Oscanem shodnou přítomnost
rech. Benátky proto teď
světového tisku, měříme-li
mají dobré jméno, jejich
prestiž vzrůstá, těší se zájmu to odborným pokrytím
novinářů z USA i Evropy.
médií.
Jejich akce filmové industry
Na rozdíl od Berlína?
jsou také podobně zásadní.
Na rozdíl od Berlína, který
Výhodou všech tří pak je, že
jistou nesoustavností v kokaždý pokrývá jiný typ remunikaci s fanoušky ztratil gionu. Takže jsme si v téhle
jejich přízeň. Od příštího
trojici v mnoha ohledech

Jak hledáte nová teritoria?
Komplikovaným regionem je
určitě západní Evropa, Spojené království, Francie, Itálie…
Každá z těchto zemí má přece
„svoje“ lokální festivaly.

Řada producentů z těchto
zemí přitom náš festival
uznává, ale třeba v italském
prostředí je těžké zlomit
letitou formuli: „Jdu do Benátek…“ Mimo jiné proto,
di. K trojúhelníku Vary – San že italské filmy koprodukuje
podobní. Nemluvil bych
Sebastián – Locarno je třeba RAI, která je stejně častým
o konkurenci, ale o spolupřidat i nizozemský Rotterkoproducentem jako Česká
práci.
dam, který přichází s novými televize u nás. V těchto zeŘíkáte, že svět festivalů se za
strategiemi distribuce filmů
mích však vznikají stovky
posledních deset let dramaticky během roku – možná nemá
filmů ročně a mnohé z nich
proměnil. V čem přesně?
takovou relevanci filmů, zato jsou nezávislejší, méně koDřív byly evropské festivaly
mívá zajímavé nápady. Dnes merční, mohly by ze zvidispíš izolovanými ostrůvky.
si s řediteli těchto festivalů
telnění ve Varech profitovat,
Teď jsme kolegové, kamaráříkáme: „Tenhle film by byl
a navíc odpovídají profilu

Karel Och pracuje na MFF Karlovy Vary
osmnáct let, posledních osm z nich jako
umělecký ředitel. Ví tedy, že festivaly se, stejně
jako lidé a doba, dramaticky mění. A mění
se i současná pozice Karlových Varů a jejich
programu v kontextu všech „áčkových“
evropských festivalů.
Veronika Bednářová

Přežitek je každopádně politické definování teritoria
„bývalý východní blok“.
Filmy tohoto regionu se
navíc postupně zkvalitňují,
Locarno i San Sebastián se
začaly východní Evropou
víc zabývat a naše sekce Na
východ od Západu tím ztratila unikátnost. Jsme rádi, že
jsme zpopularizování východoevropské kinematografie
pomohli, ale už nás tolik
nevyvádí z míry, když filmař
nechce do Varů, ale dává
svůj film do Toronta – a je
třeba z Litvy.

našeho publika. Našli jsme
proto od letošního roku trio
odborných spojek: kromě už
jmenovaného Itala Lorenza
Esposita je to francouzský
dramaturg Arnaud Gourmelen a britský distributor Paul
Ridd. Výsledkem je britský
film Monzun v letošní Hlavní soutěži. Už nyní vidím
výrazný posun: máme pověst výrazně cinefilně zaměřené akce a řada světových
producentů na tuhle naši
výlučnost slyší.

Karel Och (úplně vpravo) před dvěma lety v canneské porotě prestižní sekce Un certain regard. Předsedkyni mu dělala Uma Thurman.
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Srdce ve Varech
Foto: Petr H l ouš e k

Osobnosti dne

Ivana Chýlková v Čase sluhů jako socialistická femme fatale

Je to fajn
Zbyněk Vlasák

Tomáš Bojar a Rozálie Kohoutová vezou do Varů svůj druhý společný dokument Letní hokej. Před třemi lety to byl snímek FC Roma.

Hokej v poušti
Mezikulturní sonda na pozadí česko-marocké hokejové výměny
Jak hluboko v nás jsou zakořeněny předsudky vůči toho světa, ale mně to tak nepřijde,“ uzavírá mužský člen
cizím kulturám? A dokáže nás globalizace těchto
autorského tandemu.
zaujatých názorů zbavit? Nový dokument tvůrčího
Děti globalizace
tandemu Rozálie Kohoutová a Tomáš Bojar
nestaví kulturní zdi
Letní hokej sleduje sportovní výměnu mezi týmem Čeští i maročtí chlapci jsou
podle Bojara typickými dětmi
ze severu Maroka a mladíky z východočeského
globalizace: „Koukají se na
Náchoda. Když už se zdá, že si jsou s africkými
stejné seriály a videoklipy,
hrají stejné počítačové hry.
protějšky až překvapivě blízcí, zaskočí obě strany
Pak se ale v nějaké chvíli
dosud nepoznané kulturní rozdíly. K vidění tak je ukáže, že jsou tou svou kulturou stejně nějak formovaní.
mnohem víc než jen překvapivý výsledek zápasu
Třeba rozprava o praseti ukana veřejném kluzišti uprostřed obchodního centra. zuje dvě rozdílné tradice a odJakub Švejkovský

Malina, který se od první minuty prezentuje ryzí přímostí:
Dokumentaristka Rozálie
„Ondra je naprosto přirozený.
Kohoutová ležela na podzim Je mu všechno úplně jedno –
2015 v posteli se zlomeným
včetně obrazu, který bude
kotníkem. Zničehonic jí
vytvářet,“ říká na adresu mazavolal zástupce české velvylého blonďáka Bojar a dodáslankyně v Maroku, s nímž už vá: „Já ho mám rád. Lidi, kteří
na jednom audiovizuálním
ten film viděli, sice pohoršuje
projektu spolupracovala: že
jeho sprostá mluva a to, že na
by pro autorku měl námět
první pohled působí humpona dokument. A ať se prý
lácky. Podle mě je pod touhle
nesměje rovnou, že motiv
skořápkou bystrý a vnímavý
sice působí jako vtip, ale na
kluk, který se nebojí mluvit
severu Afriky to berou smrbezprostředně. A mně je
telně vážně. Ve městě Salé na tohle hrozně sympatické.“
pobřeží Maroka totiž vznikla
Podobně o výrazné postavě
marocká hokejová asociace.
dokumentu mluví KohoutoToho si všimla česká ambasá- vá: „Nepolitikaří, nebere si
da – a začala připravovat spo- žádné servítky, věci pojmelečnou hokejovou výměnu.
novává z pozice své vlastní
Když se Rozálie zotavila,
opravdové zkušenosti. Nicna nabídku kývla. A přizvala méně většina cizinců Ondru
ke spolupráci Tomáše Bojara. během sledování dokumentu
Ten loni na festivalu předsta- vůbec není schopná vydývil snímek Mimořádná zprá- chat.“
va a společně už v roce 2016
Velice kontrastně vůči Onuvedli film FC Roma o rom- drovi působí o dva roky starském fotbalovém klubu,
ší Artur, původem Ukrajinec.
proti němuž čeští soupeři
„Artur je diplomat. Záleží
odmítají hrát. Rozálii se pro
mu na tom, aby se někoho
projekt podařilo nadchnout
nedotkl. Jeho empatie hrála
i Martina Hostáka, bývalého obzvlášť na začátku velkou
hokejového reprezentanta,
roli,“ popisuje vytáhlého náolympionika a později telechodského obránce Bojar.
vizního komentátora, toho
Rozdíl mezi těmi dvěma
času šéftrenéra východočes- výmluvně ilustruje scéna
kého mládežnického hokeje. z autobusu, v níž maročtí
Natáčení v Maroku tak už
hokejisté začnou s popěvky
nic nestálo v cestě.
v arabštině. „Artur říká, že
je slušnost se k Maročanům
Český humpolák kontra přidat. Ondra zase tvrdí, že
ukrajinský diplomat
nebude zpívat, když neví,
Hlavním protagonistou doku- co zpívá. Někdo v tom vidí
mentu je dvanáctiletý Ondra uzavřenost nebo odmítání

žen nebo jiných kódů chování vůbec nepřekvapily. Ničeho se neděsili, byla to taková
hezká dětská radost z výletu
v cizí zemi.“
Při následné návštěvě
Česka nezůstali pozadu ani
mladí Maročané: „Jako filmař
se chystáte, že kluky z Maroka zaskočí, až paní Malinová
přijde skoro ve spodním
prádle. Protože v Česku je to
běžné, notabene na vesnici.
To se ale vůbec nestalo. Nevšimla jsem si, že by si některá ze stran vystavěla kulturní
zeď.“ •

lišné myšlenkové světy.“
Podle Kohoutové pomohla chlapcům z obou týmů
překonat některé kulturní
29. 6. | 16.30 Lázně III
rozdíly i mladická naivita.
A taky fakt, že vůči sobě ne- 1. 7. | 14.00 Kinosál B
měli žádné předsudky: „Mě
osobně udivilo, že je kulturní 4. 7. | 19.30 Divadlo Husovka
odlišnosti typu zahalených

Ty ﬁlmy si pamatujeme hlavně
díky hláškám a různým bizarnostem. Z Dědictví se nám vybaví
Bohušova čapka, pštros nebo
výkřik: „Nová doba – host vyhazuje vrchního!“ Z Kouře tanečky
Šimona Cabana a píseň Je to
fajn a z Času sluhů proměna
Dany v podání Ivany Chýlkové ze
zakřiknuté studentky v protřelou
manipulátorku.
Zároveň však v sobě má většina snímků z karlovarské sekce
Bez cenzury, která zahrnuje
sedm československých titulů
z přelomu osmdesátých a devadesátých let, i silný kritický tón.
Dokládá to třeba ono Bohušovo
mrazivé „Tak, a teď si vás kúpim
všecky!“ v posledním záběru
Dědictví či byrokracie dusivé
normalizace v Kouři.
Asi nejzajímavější je ale
v tomto právě Čas sluhů režisérky Ireny Pavláskové. Přestože
měl premiéru těsně před sametovou revolucí, předpovídá
hodně z toho, co se stalo po ní.
Nabízí se u něj třeba otázka, proč se řada někdy dost
bezskrupulózních předlistopadových prominentů zejména
z ekonomické sféry přidala
k pohřbívání komunismu, přestože se měli relativně dobře.
A jedna z možných odpovědí
zní, že tyto elity prostě dokázaly

odhadnout, že budou mít díky
svému kulturnímu, sociálnímu
i ﬁnančnímu kapitálu v „nové
době“ dostatečný náskok, aby
uspěly ještě mnohem výrazněji.
Milan, manžel hrdinky z Času
sluhů Dany, dělá v podniku
zahraničního obchodu, z nichž
vzešlo spousta našich ekonomických a politických elit včetně
dnešního premiéra. A není
pochyb, že by i Milan díky svým
kontaktům v divokých devadesátkách uspěl.
Nešlo však jen o peníze a politickou moc, ale taky o vysněný
životní styl západních středních
a vyšších tříd. Po revoluci se
všichni chtěli chovat i vypadat
jako na Západě. Zemi zaplavilo
západní zboží a hlavně jeho
levnější napodobeniny. Taky se
třeba začalo chodit do hojně
otevíraných snack barů – a i v tom
ohledu měly předlistopadové
kádry, vzhledem ke svému
dřívějšímu kulturnímu kontaktu
přes železnou oponu, náskok.
Minimálně snack barům neříkaly
„šnek bary“ jako my ostatní.
Krásně je to opět vidět v Čase
sluhů: pro Danu je určitý status
„lepších kruhů“ hlavním cílem,
už před Listopadem opovrhuje
všemi, kdo „buržoazní“ životní
styl jen neuměle napodobují.
Je to fajn, dívat se na ﬁlmy ze
sekce Bez cenzury nejen jako na
sérii hlášek a bizarností. •

Divácká cena
Audience Award
deníku
Letošní novinkou je, že o Diváckou cenu deníku Právo budou
soutěžit pouze celovečerní ﬁlmy z aktuální festivalové sezony.
Pro letošek jde o snímky vyrobené v letech 2018 nebo 2019, jejichž
světová premiéra neproběhla dříve než před daty loňského, tedy
53. karlovarského festivalu.
Důvodem je snaha zviditelnit nové ﬁlmy, pro jejichž tvůrce je
uznání divácké popularity daleko cennější než pro tvůrce snímků
již prověřených časem. Starší či archivní, leckdy kultovní ﬁlmy,
které MFF KV každoročně uvádí, mívají pevné fanouškovské
základny; podobné ocenění proto jejich oblibu ovlivní výrazně
méně než u ﬁlmů z posledního roku.
Hlasujte a rozhodněte o nejlepším ﬁlmu MFF Karlovy Vary!
Máte jedinečnou příležitost ohodnotit ﬁlm, který jste právě viděli.
Po skončení ﬁlmu jednoduše natrhněte známku, jakou ﬁlm
hodnotíte. Pak odevzdejte tento hlasovací lístek při východu
ze sálu hosteskám nebo vhoďte do hlasovacího boxu.
Hlasování bude ukončeno po poslední večerní projekci.
Divácká cena bude předána v rámci slavnostního zakončení
festivalu.

hodnocení ﬁlmu

OC VARYÁDA, Kapitána Jaroše 375/31, Karlovy Vary

OCVaryada

ocvaryadakv

zde natrhněte

výborný

zde natrhněte

dobrý

zde natrhněte

průměrný

zde natrhněte

slabý
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Vizuál festivalu

Foto : Petr H o r ní k

Hrnky došly!
Festivalové vizuály tvoříte pětadvacet let. Bylo složité k nim na
začátku najít klíč?

Aleš Najbrt: V počátcích
jsme navazovali na znělky,
které pro festival připravovali různí režiséři. Osobně
zvlášť vzpomínám na ročník
2002, kdy David Ondříček
natočil znělku s Tros Sketos,
jejichž jsem členem. Když
přišel s nápadem použít
naše sketařská čísla, byl jsem
z toho v rozpacích. Říkal
jsem si, jestli už to není
samožerské a riskantní, že
budu ve znělkách hrát, a do
toho ještě dělat vizuál. Nakonec to ale dobře dopadlo
a lidi to bavilo. Za ta léta
jsme se zkrátka stali součástí
týmu, který festival připravuje. A když máte někoho
za partnera tak dlouho,
vaše zodpovědnost narůstá.
Přátelské vztahy v žádném
případě neznamenají nižší
nároky na naši práci.
Nároky na vás ale klade i veřejnost, která vaši práci často
a ráda hodnotí.

Aleš Najbrt (vlevo) oslovil kolegu Jakuba Spurného, aby vymyslel, jak bude letos festival vypadat
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Aleš Najbrt: Já už jsem
trochu okoralý. Už tolikrát
jsem zažil, že se na naši práci
snesly povrchní, rychlé,
často negativní soudy. Už
mě to nechává chladným.
A obecně to každoroční
Studio Najbrt poprvé vytvářelo tvář festivalu
referendum vkusu vnímám
pozitivně. Když se někdo
v roce 1995, kdy se na plakátu objevila
naší prací takhle vášnivě zakoupající se retrohvězda. Šlo o 30. ročník –
bývá, je to vlastně fajn. Která
jiná grafická práce dokáže
a pro Aleše Najbrta předznamenal dalších
vzbudit tolik zájmu?
25 let tvorby festivalových vizuálů. Zprvu
Jakub Spurný: Já teprve
vycházely ze znělek, postupně designéři dostali okorávám… Když něco vytvoříte, patří k tomu kladné,
volnější ruce a v posledních letech přišli
ale i záporné reakce. Pokud
by vizuál na Facebooku
i s velmi minimalistickými variantami.
dostal sto lajků a v komenKaždý rok přitom vzniká komplexní vizuální
tářích bylo ticho, byl bych
styl. Aleš Najbrt s kolegou Jakubem Spurným zklamaný – mnohem víc,
než když čtu stovky komenvyprávějí, o co jim šlo letos.
tářů, v nichž nám spousta
lidí není nakloněna. Mám
dojem, že práce by měla
Jan Škoda
Jakub Spurný: Je to podob- zasáhnout. Míra provokativné jako s filmovým plátnem. nosti je v pořádku, nejhorší
Jaká je geneze letošního vizuá- Když nemusíte, většinou si
je vytvořit něco tak samolu, který opět rozpoutal vzruše- v kině nesedáte do první
zřejmého, že ani nemá smysl
né debaty nejen na sociálních
řady, potřebujete odstup.
na to reagovat.
sítích?
A mně by ani nevadilo,
Aleš Najbrt: Reakce se navíc
Aleš Najbrt: Především
kdyby pohled na vizuál
mění v čase. Jsou jiné při
jsme navázali na předchozí
nebyl příjemný. Když jdete
odhalení vizuálu, jiné během
ročník. Opět jsme pracovali do kina, nikdo vám nezaru- festivalu a po něm.
s typografií a číslem, což je
čí, že vám bude pouštět sme- Takovou zkušenost máme
motiv, na kterém se dloutanu do očí. Je jedině správ- s 47. ročníkem, který lidé
hodobě shodujeme s vedeně, že to má v sobě nástrahy, brali za čistou provokaci.
ním festivalu. Loni vizuál
překážky, které musíte přeTehdy jsme na plakát dali
vyjadřoval určitou nostalgii
konat. Je to napínavé.
jen číslo 47 v písmu Helvepo celuloidu a filmovém
tica a data jednotlivých dní,
Loni na vizuálu pracoval váš
materiálu, ale v maximálně
ve kterých se festival konal.
současné podobě. Letos jsme kolega Marek Pistora, který
Postupem času ale naši myšv tom rámci chtěli pokračo- vyvíjel i novou typograﬁi a tvář lenku přijali. Motivem
našeho Festivalového deníku.
vat. A Jakub vymýšlel jak.
49. ročníku zas bylo „prasátPodle čeho vybíráte autory?
Jakub Spurný: Přišel jsem
ko“. To po představení vzbuAleš Najbrt: Už dlouho mají dilo velký odpor, ale během
s pruhy, které připomínají
filmové snímkování, optický všichni ve studiu možnost
festivalu si ho lidé zamilovali
zkoušet štěstí a přicházet
efekt související s filmem
a stáli fronty na hrníčky,
a obrazem. V základní verzi s návrhy. Nějakou dobu děkterých byl najednou
lala vizuály Zuzana Lednicje v pruzích schované číslo
nedostatek.
ká, Marek stál i za 49. roč54 – ročník letošního festiJakub Spurný: Doteď se po
níkem. Jakub je s námi rok
valu. Někdo ho nemusí obtom hrnku ptají!
jevit, ale celek má upoutávat a půl a jeho nápad se nejvíc
Kdy s prací každý rok začínáte?
líbil Jiřímu Bartoškovi, kteoči, a to i ve statické, „neAleš Najbrt: Začínáme
rému vždy představujeme
pohyblivé“ podobě. Vizuál
pracovat v září, v říjnu. V lisvíc variant. Možnost prazkrátka má rozpohybovat
topadu jsou hotové první
oči. A vlastně i nadzvednout covat pro festival máme už
návrhy, přichází schvalování
dlouho, takže je fajn, že se
ze židle. Být jednoduchý
a uzrávání vybraného detu neotiskuje pořád jeden
a zároveň silný.
signu. V únoru začínáme
člověk. Díky tomu je to pro
Říkal jste, že je fajn se na něj
nás stále vzrušující a snad to pracovat naplno a končíme
dívat trochu s odstupem…
těsně před zahájením. •
i přitahuje pozornost.

zvláštní vydání deníku Právo
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Nositelka Oscara Julianne Moore, hvězda ve vašem (varském) kině

Vyražte ven,
konečně jsou tady!
Na festival letos míří Julianne Moore, Casey Affleck, Patricia Clarkson
a desítky dalších filmových osobností. Narazíte na ně u červeného
koberce, na projekcích i na oblíbených KVIFF Talks. Kdy a kde byste
měli být?
Jan Škoda
Festivalové hvězdy začnou
na dnešní slavnostní zahájení přijíždět v 16 hodin.
Oscarovou vítězku a letošní
držitelku Křišťálového glóbu
za mimořádný umělecký
přínos světové kinematografii Julianne Moore na červený koberec před hotelem
Thermal doprovodí režisér
Bart Freundlich a herec
Billy Crudup. Celá hvězdná
trojice pak uvede snímek Po
svatbě. Hned zítra se však
Moore a Freundlich představí i na projekci pro veřejnost – ve 21.30 doprovodí
projekci snímku Otisky prstů
v Karlovarském městském
divadle. V sobotu diváci
uvidí i kultovního japonského tvůrce Šinju Cukamota
(Tetsuo), který v 11.30 ve
Velkém sále uvede svůj nový
film Zabíjení.
Cukamoto bude mít v neděli v 11 hodin KVIFF Talk
v Kinosále A. Neděle
30. června ale bude patřit
i jiné velké festivalové hvězdě. Do Varů se vrací držitel
Oscara a Ceny prezidenta

Kara Hayward

MFF KV Casey Affleck, aby
uvedl snímek Světlo mého života, který napsal, režíroval,
produkoval a po boku nového hereckého talentu Anny
Pniowsky si v něm i zahrál
hlavní roli. Oba tvůrci se
projdou po červeném koberci před projekcí, která začne
ve 14 hodin ve Velkém sále.
V 16.30 se pak v Kongresovém sále uskuteční jejich
společný KVIFF Talk – ten
je přístupný i bez vstupenky
a akreditace.
Ani v pondělí 1. července byste neměli minout
zmíněné setkání s filmaři.
Dlouholetí režiséři festivalových znělek Martin Krejčí
a Ivan Zachariáš pohovoří
o své tvorbě ve 14 hodin ve
Vodafone Lounge. Martin
Krejčí, herec Jaeden Martell
a producent Josh Godfrey
potom v úterý 2. července ve
14 hodin promítnou ve Velkém sále dlouho očekávaný
fantaskní snímek Podivuhodná dobrodružství Paula
Harkera. Pondělní večer
bude patřit velké delegaci
nové minisérie Bez vědomí,
kterou Zachariáš natočil pro
HBO. Ve 22.30 ji přijedou
do Thermalu uvést i herci
Táňa Pauhofová, Martin
Hofmann, Lenka Vlasáková
či Martin Myšička.
Ve středu bude událostí
projekce snímku Kouř. Festival jej promítá v sekci Bez
cenzury a začne ve Velkém
sále ve 22. 30. Uvedení doprovodí i taneční show bratří
Cabanů.
Řadu hvězd očekává festival ve čtvrtek 4. července.
Jiřího Suchého doplní na
červeném koberci před
divadlem jeho dlouholetá

Clarkson. Její KVIFF Talk
začne ve 14 hodin ve Vodafone Lounge. V 16 hodin
uvede držitelka Zlatého
glóbu za seriál Ostré předměty v Městském divadle
dojemný film Řidičský průkaz. Ve stejný den se v 18.30
v Malém sále představí herec
Bolek Polívka, který na festival přiváží ikonické Dědictví
aneb Kurvahošigutntág.
Velké finále nastane na
slavnostním zakončení v sobotu 6. července, kde Patricia Clarkson převezme Křišťálový globus za mimořádný
umělecký přínos světové
kinematografii. Cenu prezidenta MFF KV během večera převezme také legendární
český kameraman Vladimír
Smutný. Příjezdy hvězd začnou opět v 16 hodin.
Na festival se přitom
mnoho hvězd světové kinematografie vrací. Kanadský
režisér Denis Côté uvede
nový snímek Antologie města
duchů, v němž si pohrává
s konvencemi zásvětních
příběhů. Režisérské duo Veronika Franz a Severin Fiala,
které zde před čtyřmi lety
uvedlo šokující snímek Dobrou, mámo, přiváží novou
noční můru, nazvanou
Chata. A děsit bude i režisér
Peter Strickland, jenž doveze
snímek Takové krásné šaty
o vraždícím kusu oblečení.
Na festival se vrací také
přední ukrajinský režisér
Sergej Loznica, tentokrát ve
dvojroli porotce i režiséra.

Z českých hvězd můžete
potkat třeba herečku Elišku
Křenkovou, která v soutěžní
sekci Na východ od Západu
uvede mysteriózní drama
Tiché doteky a spolu s Terezou Voříškovou si zahraje
v divadelním představení
Amerikánka v Karlovarském
městském divadle. Festival
dále přivítá hvězdu letošní
znělky Jiřinu Bohdalovou
Foto : KVI FF ( 3 x)

Foto: Petr H orník

Chytání festivalových hvězd

Šinja Cukamoto

nebo herečky Jenovéfu Bokovou, Milenu Steinmasslovou či Ester Geislerovou.
Z herců dorazí například
Alois Švehlík, Ladislav Mrkvička, Jiří Schmitzer nebo
Stanislav Majer. Z režisérů
se počítá s Jiřím Mádlem,
Rozálií Kohoutovou,
Jiřím Strachem, Radimem
Špačkem, Irenou Pavláskovou, Ondřejem Trojanem,
Helenou Třeštíkovou, Jurajem Jakubiskem či Filipem
Renčem. •

kolegyně Jitka Molavcová,
aby v 18.30 ve světové premiéře uvedli dokument Jiří
Suchý: Lehce se s životem
prát. Rušno ovšem bude i na

Patricia Clarkson

koberci před Thermalem.
Tam míří početná delegace
k soutěžnímu snímku Ke
hvězdám. Přivítat můžete
před projekcí ve 20 hodin
vycházející hvězdu Karu
Hayward, známou z filmů
Až vyjde měsíc nebo Místo
u moře. Kromě ní dorazí
i režisérka Martha Stephens
či herečka Liana Liberato.
Dvacetiletá Kara Hayward
a šestnáctiletý herec Jaeden
Martell (Podivuhodná dobrodružství Paula Harkera,
Chata nebo horor To) budou
mít navíc v 11 hodin ve Vodafone Lounge KVIFF Talk
o kariérách dětských herců
v Hollywoodu.
V pátek 5. července si můžete přijít poslechnout jednu
z hlavních hvězd letošního
ročníku, herečku Patricii
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Foto: K VIF F ( 5 ×)

5 nej programového oddělení

Bílý bílý den

Nejsrdečnější
ﬁlmy
Dafne

Sandra
Hezinová
dramaturgyně
festivalu

zahrnovat všeobjímající
trpělivou láskou.

Ne každý je schopen nezištné lásky. V letošním programu se ale s hrdiny a hrdinkami, kteří mají otevřená
srdce, můžete na plátnech
setkat hned několikrát.
Tohle je láska režisérky
Claire Burger možná pojednává o rodinné krizi,
současně ale ukazuje, jak
Mario, otec od rodiny, dokáže svou ženu a dvě dcery

Srpnová madona nás
seznamuje s třicátnicí Evou,
která zůstává v rozpáleném
letním Madridu, aby našla
nejen cestu sama k sobě, ale
i k mužům ve svém okolí.

Srdečné hrdiny přitom
nenacházíme jenom v hraných, nýbrž i v dokumentárních filmech. Například
v Dálavě Martina Marečka,
kde se otec se synem vydávají do Ruska. Čas společně
strávený v autě se přitom
stane zátěžovou zkouškou
jejich vztahu. •

Tohle je láska

Srpnová madona

Dálava

#jsemhvezdakviff

Foto: KVIFF

Instagramiáda

Fotka loňské absolutní vítězky @marcelapecova

Padesátý čtvrtý ročník karlovarského festivalu je tady
a ani letos nebude chybět už
tradiční soutěž Festivalového deníku Instagramiáda.
Každý den vyhlásíme téma
a vaším úkolem bude je co
nejoriginálněji, nejzábavněji
a nejkreativněji ztvárnit na
Instagramu. Tvorbě se meze
nekladou, a tak popusťte
uzdu fantazii a vrhněte se na
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Ženou s velkým srdcem je
také protagonistka italského
snímku Dafne, která, ač má
Downův syndrom, se stává
styčným bodem rodiny, jež
zažívá těžké chvíle.

Obdobně i zemitý Ingimundur z islandského dramatu Bílý bílý den prožívá
bolestivou ztrátu, v tomto
případě milující manželky,
zcela bezmezně však zbožňuje svou čipernou a zvídavou vnučku, jejíž společnost
mu dokáže prosvětlit den.

focení. Festivalový fotograf
Tomáš Tesař pak každý den
vybere tři nejpovedenější
snímky a my jejich autory
oceníme věčnou slávou na
stránkách deníku a taky
dvěma vstupenkami na film.
Výherce dne získá navíc
i stylový merch, který se
skvěle hodí jak do města,
tak do lesa. Ale pozor,
denně úderem páté odpole-

dní uzavíráme výběr, takže
s nahráním fotek rozhodně
neotálejte.
Pravidla jsou tedy jasná,
můžeme odstartovat první
kolo, v němž se bude soutěžit o lístky na film Amazing
Grace (29. 6., 21.30, Malý
sál). Snímek vypráví životní
příběh legendární zpěvačky
Arethy Franklin, jejíž hity
jako Respect nebo I Say a Little Prayer v redakci zbožňujeme. Zajímavostí filmu je,
že na své uvedení čekal přes
čtyřicet let. Naštěstí všechno
dobře dopadlo, a tak si díky
němu můžeme kouzlo zpěvačky znovu připomenout.
Aretha byla bezpochyby
hvězda, tak ukažte, jak umíte
zazářit vy. Lepší příležitost
než karlovarský festival
těžko hledat. Na Instagramu
označte své fotografie jako
#jsemhvezdakviff – a třeba
právě vy se jí stanete. Na
konci festivalu navíc vybereme absolutního vítěze, který
získá speciální balíček. Letošní Instagramiádu tedy považujeme za zahájenou! •

twitter.com/festdenik
facebook.com/KVIFF
instagram.com/festdenik
denicek@kviff.com
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NAKUPTE NA MALL.CZ
Foto: Ja n H a nd re jc h

KVIFF Talks

A DALŠÍ CENY
ZA STATISÍCE KORUN.

Na Caseyho Afflecka se můžete těšit v neděli od 16.30 v Kongresovém sále

Filmaři
na dosah ruky
Už dvanáctý rok si ve Varech
můžete zajít na KVIFF Talks

Zbyněk Vlasák

známé jméno, ale taky už
přes padesát let spolupraV roce 2008 do Varů zavítal covnice Martina Scorseseho.
britský herec Christopher
A má doma tři Oscary.
Lee, který se zapsal do naší
Schoonmaker pojala svůj
paměti například jako Saru- KVIFF Talk jinak než Lee,
man z trilogie Pán prstenů.
rozhodla se přítomné diváky
A diváky na své Master
vtáhnout do střihačského
Class, jak se tehdy besedám
řemesla. Festival ten rok
s hosty říkalo, šokoval hned organizoval poctu pro jejího
několikrát.
manžela Michaela Powella
Jen s nepatrným přízvua jeho režisérského kolekem třeba vystřihl árii Kegu Emerika Pressburgera.
cala ze Smetanovy Prodané
Schoonmaker si vzala jejich
nevěsty. Následně se vyznal
film Život a smrt plukovníka
z lásky taky k Mé vlasti,
Blimpa a Scorseseho Zuřízvláště k Vltavě. Vzápětí
cího býka a záběr po záběru
začal vyprávět o Masarykovi, rozebírala jejich vzájemné
Benešovi a československých propojení. Na konci už na
parašutistech, kteří se vydali místě nezbyl nikdo, kdo by
do protektorátu zabít Heypovolání střihače neměl tak
dricha. Tři z nich prý znal
trochu za kouzelnické.
za války v Anglii osobně.
Samozřejmě, někdy na
A v podobně strhujícím
KVIFF Talku vyleze na
stylu se pak nesla celá hodi- zpovídaného i něco, o čem
na. Když došlo na divácké
mluvit tolik nechce. Třeba
dotazy, první tazatel Leeho
pochválil za skvělé vystoupení: „Pověst o vašem úžasném
vypravěčském talentu nelhala!“ Britský herec ovšem
hbitě zareagoval: „Vím zcela
přesně, co chcete říct. Mluvím prostě strašně moc!“
Laťka pro KVIFF Talks
byla hned první rok nastavena opravdu vysoko.

když se loni amerického
herce Tima Robbinse zeptali
na Kačera Howarda, propadák, který získal čtyři Zlaté
maliny. Robbins ovšem zachoval dekorum a odpověděl
s úsměvem: „Pamatuju si na
první den natáčení, kdy jsem
na place poprvé potkal člověka v kostýmu toho kačera.
Řekl jsem si: Wow, jsem
v průšvihu!“
Přece jen ale radši vzpomínal na svůj nejslavnější herecký výkon – ve Vykoupení
z věznice Shawshank, filmu,
který napoprvé v kinech
navzdory oscarovým nominacím příliš neuspěl a diváky
si našel teprve postupně.
„Podle mě byl problém
v názvu. Pamatuju si spoustu
lidí, kteří za mnou chodili
a ptali se: Šinšank co?“ smál
se spolu s karlovarským
publikem Robbins. „Sám
jsem si uvědomil, že se to
povedlo, až po letech, kdy se
Shawshank stal nejpopulárnějším mezi uživateli IMDb
a přeskočil i Kmotra.“
Také letos se můžete
těšit na hvězdné KVIFF
Talks. Kromě už zmíněných
Caseyho Afflecka a Patricie
Clarkson vám svůj čas věnuje talentovaná herečka Kara
Hayward, japonský režisér
Šinja Cukamoto nebo česká
režisérská dvojice Ivan Zachariáš a Martin Krejčí. •
Foto: KVIFF

Chcete se Caseyho Afflecka zeptat na jeho Oscara
a Patricie Clarkson na její Zlatý glóbus? Nebo vás
zajímá něco úplně jiného? I letos si s hvězdami
festivalu můžete popovídat na besedách KVIFF
Talks. Nepotřebujete k tomu vstupenku ani
akreditaci, jen se zpravidla mluví v angličtině.
Že chcete k otázkám nějakou inspiraci?
Tak se pojďme podívat, co jsme s KVIFF Talks
zažili za předchozích jedenáct ročníků.

Oscary i Maliny
Podobně pozitivní ohlas
vzbudila o dva roky později
ta, od níž by se to možná
nečekalo: střihačka Thelma Schoonmaker. Ne tolik

Scorseseho střihačka Thelma Schoonmaker ve Varech
v roce 2010 předvedla skoro všechny své kouzelnické triky
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Festival zahájí Beatles
Letošní ročník festivalu zahájí večerní koncert v neodolatelném
podání – skladby Beatles zahraje Český národní symfonický orchestr
pod vedením strhujícího dirigenta Carla Davise. Koncert pro vás
připravujeme za podpory partnera UNIPETROL.

Mezinárodní filmový festival
v Karlových Varech i letos
zahájí koncert pro širokou
veřejnost, na nějž bude vstup
zdarma! Skladby Beatles
rozezní prostranství před
hotelem Thermal dnes od
22.45, navíc v neotřelém
provedení – Beatles zahraje
Český národní symfonický
orchestr, sestávající ze zhruba 70 členů.
O nezapomenutelný zážitek se pak nepochybně postará ve Varech již dobře známý
energický dirigent Carl
Davis, přítel „brouka“ Paula
McCartneyho. Zazní známé
hity jako Here Comes the Sun,
She Loves You nebo Help!.
A pokud nebudete mít Beatles
dost, zítra od 9.00 můžete
zhlédnout komedii Dannyho
Boyla. Název si vypůjčila od
jedné ze skladeb, které zazní
i dnes večer: Yesterday.
Koncert připravuje karlovarský festival společně
s partnerem festivalu UNIPETROL. Ten si pro návštěvníky připravil i relaxační
zónu s nabídkou občerstvení, Benzina Stop Cafe. Můžete si tam odpočinout v pohodlných lehátkách nebo
sedacích vacích a k tomu
si dát třeba hotdog nebo
čerstvou fairtrade kávu, a to
i v ledové variantě. Najdete
ji naproti poště u ulice T. G.
Masaryka denně od 10.00 do
22.00. •

Foto: KVIFF

Foto: KVIFF

Den s festivalovými partnery

Doprovodný program!
Od ranních hodin se
lidem – tak jako každý
rok – otevírají přes dvě
desítky míst oficiálních
partnerů karlovarského
filmového festivalu. Pro
návštěvníky mají připravený pestrý doprovodný
program. Jejich stanoviště
najdete rozesetá po celém
historickém centru Varů –
od Poštovního dvora až po
stanové městečko. Těšit se
můžete na soutěže a kvízy
o skvělé ceny, dárky, degustace, besedy, workshopy,
líčení, procházky, pro-

gramy pro děti, fotostěny,
virtuální realitu, setkání
s tvůrci filmů a herci, autogramiády, ale taky projekce, talk show, stand-upy,
zážitkové programy, koncerty nebo DJs. A pakliže
už toho všeho na vás bude
moc, můžete využít jejich
četná odpočinková místa
a občerstvení.
Vše potřebné se dozvíte v tištěném programu,
na webu www.kviff.com
nebo v aplikaci Vodafone
KVIFF Guide 2019 (iOS/
Android). •

Pilsner Urquell

Šimon Šafránek

Oﬁciálním pivem festivalu je
letos poprvé Pilsner Urquell. Pro
návštěvníky si přichystal tři speciální zóny, kde vás čeká plzeňský
ležák. Načepují vám jej (do skla!)
zkušení výčepní, nebude chybět
škola čepování, občerstvení od
skupiny Ambiente, fotostěna či
virtuální prohlídka pivovaru. Stany
najdete u Thermalu, retro auto
Pilsner Urquell pak na jeho terase.

Foto: KVIFF

Zpříjemněte si pohyb po Varech
s jízdními koly Specialized z půjčoven, které provozuje zdarma
cykloprodejna Ski a Bike Centrum
Radotín. Jejich stanoviště najdete
u hotelů Thermal i Pupp, u Karlovarského městského divadla
a také u stanového městečka.
Letos poprvé si tu můžete půjčit
také elektrokola Vado. V provozu
denně od 8.00 do 23.00.

Foto : P i l s ner U rqu el l

Vary na kole

Foto: KVIFF

Foto : S peci a l i zed

Stojí za návštěvu
Proﬁmed nově
Růžový kontejner Proﬁmed POP
UP, který je návštěvníkům už dobře
znám, nově naleznete v ulici Stará
Louka mezi Vřídelní kolonádou
a Grandhotelem Pupp. Pro produkty prémiových značek SWISSDENT, KORRES či Tweezerman
se tu můžete zastavit nejenom
v případě, že jste doma zapomněli
zubní pastu nebo opalovací krém.
Denně od 10.00 do 19.00.

Horizonty

Adam Driver míří na hlavu. Jak jinak chcete zabít zombie?

Poprask v zapadákově
Fantastičtí herci a lakonický, suchý humor
jsou ozdobou komediálního zombie hororu
Mrtví neumírají od Jima Jarmusche
8

Ikonický punkrocker
amerického filmu Jim JarMěsíc svítí fialově a den
musch měl vždycky slabost
s nocí se nestřídá úplně tak, pro žánrové kino, ostatně
jak má. Policajti Cliff (Bill
vyrůstal na filmových netvoMurray) a Ronnie (Adam
rech studia Universal. Ale ať
Driver) jsou z toho zasmuuž šlo o krimi (Mimo zákon),
šilí, ale jinak to v zapadáDivoký západ (Mrtvý muž),
kově zvaném Centerville
nebo upíry (Přežijí jen minezajímá vůbec nikoho.
lenci), žánr byl pro JarmuFarmář s červenou čapkou
sche jenom výchozím
(Steve Buscemi) nadává
bodem pro vlastní předuž i na černotu svého kafe.
stavivost. A zejména hrací
Funebračka Zelda (Tilda
plochou pro originální
Swinton) podniká cvičení se hrdiny, mlčenlivé samotáře
samurajskou katanou, zas hlubším morálním kódem
tímco poustevník Bob (Tom a často i láskou k poezii.
Waits) pobíhá po lesích
Jarmuschovy filmy zároa parta městských hipsterů
veň obvykle působí trochu
pod vedením Seleny Gomez jako mimo čas a prostor, na
parkuje před jedinou místní hranici mezi obyčejností
benzinkou.
a mytickým světem nadžiV Centerville mají jedno
votních postav, ztvárněných
občerstvení a jeden penzion. brilantními herci, nezřídka
Ovšem i úhledný hřbitůvek. z hudebního světa.
Ale když padne noc, z místTaky snímek Mrtví
ních hrobů začnou vylézat
neumírají nese množství
hladoví umrlci. Jak se to
režisérových typických
stalo? Kvůli těžbě v polárrysů, především pokud jde
ních oblastech se Země vyo fascinaci repeticí; časté
chýlila ze své osy a všechno
opakování často mění výzačíná bláznit, padají zaveznam vážné situace na kodené jistoty.
mediální, absurdní. Dosud

nikdy ale Jarmusch nezněl
tak aktuálně a nazlobeně,
rezonuje v něm zejména
blízkost ekologické katastrofy. „Mám hrůzu z toho,
jak kolabuje příroda,“ svěřil
se letos v Cannes, kde měli
Mrtví světovou premiéru.
Je pak vcelku přirozené, že
k angažovanému tématu
zvolil omámené zombie,
zakleté v pohledech na mobilní obrazovky nebo srkání
kávy, jak to měli rádi jako
živáčci. Jde taky svým způsobem o poctu Georgi Romerovi, který v šedesátých
letech vrátil zombie do hry
hororem Noc oživlých mrtvol, jímž kritizoval návyky
konzumní společnosti. •
Mrtví neumírají
28. 6. | 13.00 Pupp
30. 6. | 16.00 Národní dům
2. 7. | 13.00 Národní dům
4. 7. | 9.00 Velký sál

zvláštní vydání deníku Právo

28. června 2019

Foto: KVIFF

Foto: ČT K

Zahajovací ﬁlm

Stačí, když se jen dívají... Michelle Williams a Julianne Moore.

Delegace k filmu Po svatbě Julianne Moore, Bart Freundlich, Michelle Williams (tu jedinou dnes večer neuvidíte) a Billy Crudup.
Manželé vezou do Varů symbolicky také film, při kterém se seznámili – Freundlichův debut Otisky prstů z roku 1997.

Cena za křehkost

vznik celého nápadu popisoval: „Když jsem se setkal
s producentem, který k tomu
filmu vlastnil práva, přemýšleli jsme, jak jej znovuobjevit
a zároveň neztratit magii
původního příběhu. Dívali
jsme se pak na ten film společně s Julianne. U scény
jedné z těch mužských postav mi najednou řekla: ‚Tak
tuhle roli bych ráda hrála!‘
A tím v nás ten nápad začal
klíčit. Snažil jsem se zjistit,
co by to udělalo s celým
příběhem, jaké nutné změny
bych s ním musel provést.
Uvědomil jsem si, že to
je ideální způsob nového
vymezení projektu – mění
nejen pohlaví hlavních hrdinů, ale i velkou část vyprávění.“

Jiné ženy s jinými osudy
Julianne Moore je však na
svou roli v lidsky vybudovaném milostně-rodinném
trojúhelníku hrdá. A má

proč: silné ženské charaktery, jež by měly tak velkou,
protože i finanční kontrolu
nad svým životem, na plátně
moc často nevídáme. Její
Theresa má totiž všechno:
„Zaplnila svůj život manželem, dětmi, prací, a když
má učinit zásadní rozhodnutí, učiní je: vstoupí do
osobního kontaktu s úplně
cizí ženou a s úplně jiným
osudem.“
Těžko říct, která z obou
protagonistek má ve filmu
„hlavní roli“, ale jsou to každopádně jejich zcela odlišné
herecké techniky, které dělají
z novinky Po svatbě unikátní
zážitek; třeba jen ty momenty, kdy proti sobě obě sedí
a jen se na sebe zkoumavě
upřeně dívají… Kredit
režiséru Freundlichovi pak
patří mimo jiné právě za to,
že věnoval oběma dámám
velký prostor v projevení síly
a zároveň neuvěřitelné
křehkosti. •

Dnes večer představí Julianne Moore
ve Varech svůj srdeční projekt; jmenuje se
Po svatbě a nabízí fascinující genderový twist
Není to jednoduchý film a jde v něm o hodně.
Invenčně přepsaný scénář snímku Po svatbě,
inspirovaný stejnojmenným dánským
melodramatem režisérky Susanne Bier
z roku 2006, obrací karty hlavních
protagonistů do ženského gardu.
Veronika Bednářová
Do světel reflektorů se vedle
nositelky Oscara Julianne
Moore, která zde hraje
sebevědomou, bohatou
a mocnou newyorskou
byznysmenku, staví klidná,
posmutnělá pracovnice v in-

dickém sirotčinci Michelle
Williams, herečka na Oscara čtyřikrát nominovaná.
V režii Barta Freundlicha
jim ve vztahovém propletenci zdatně sekunduje Billy
Crudup, držitel americké
divadelní Ceny Tony a také
host letošního zahájení.

Tuhle roli bych
ráda hrála!
Film Susanne Bier s Madsem
Mikkelsenem z roku 2006
byl úspěšný tak, že jej akademie nominovala na Oscara
za nejlepší cizojazyčný film.
Snímek Po svatbě, který ve
Varech uvidíte, ale není prostým americkým remakem.
Vznikl spíš na motivy původní dánské předlohy a je
to společný projekt režiséra
Freundlicha a jeho manželky
Julianne Moore, která jej
také spoluprodukovala.
Ve studiu L.A. Times na
festivalu v Sundance, kde
měl film letos v lednu světovou premiéru, Freundlich
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Pocta Miloši Fikejzovi
Foto: M il oš F ike jz (4 x)

V prvním patře hotelu Thermal si můžete
prohlédnout výstavu černobílých portrétů
dlouholetého fotografa a zároveň fanouška
karlovarského festivalu Miloše Fikejze.
Jakub Švejkovský
„Miloš byl velký profesionál
a milovník filmu. Zároveň
skromný a laskavý člověk
a pro nás v redakci festivalového katalogu taky báječný
kolega a kamarád s tak trochu anglickým smyslem pro
humor,“ vzpomíná na Miloše Fikejze, mimo jiné odborníka na českou a slovenskou
kinematografii a knihovníka
Národního filmového archivu, editorka katalogu MFF
Marie Grofová.
Ta začala Fikejzovu expozici připravovat bezprostředně poté, co její kolega
letos v lednu podlehl vážné
nemoci.
Na výstavě uvidíte více
než šest desítek varských

snímků zahraničních i domácích osobností, mezi
kterými nechybí Leonardo
DiCaprio, Morgan Freeman,
Mia Farrow, Whoopi Goldberg, Robert Redford, Václav
Havel, Miloš Forman, František Vláčil, Otakar Vávra
a další.
Marie Grofová dodává:
„Každý, kdo ve filmovém
světě něco znamenal, musel
o Miloše Fikejze někdy
zavadit. O tom, že s fotografovanými osobnostmi uměl
navázat blízký kontakt,
svědčí i jeho ‚intimní portréty‘.“
Vernisáž výstavy proběhne zítra ve tři odpoledne
v 1. patře Thermalu, fotografie si můžete prohlédnout
kdykoli během festivalu •

Robert Redford s manželkou Sibylle, 2005

DiCaprio, Redford
či Forman objektivem
Miloše Fikejze

Bratry Coeny na výstavě neuvidíte, ale v Milošově archivu jsou

Výstava Intimní portréty vzdává hold v lednu zesnulému
fotografovi spjatému s karlovarským festivalem

Salma Hayek, 1997

Václav Havel, 2004
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„Těšíme se především
na kouzlo jeho osobnosti.
Tím on dokáže strhnout
nejen diváky, ale i všechny
ostatní,“ slibuje si od nepřehlédnutelného umělce
manažer Českého národního
symfonického orchestru Jan
Vítek.

banjo nebo klávesy. Český
národní symfonický orchestr
tak dnes večer vystoupí se
zhruba sedmi desítkami
hudebníků.
Těšit se můžeme na největší hity britské kapely.
Po úvodním úryvku z Yellow
Submarine přijdou na
řadu šlágry jako A Hard
Povolení z Liverpoolu,
Day’s Night, Yesterday, She
žlutá ponorka
Loves You, Let It Be nebo All
a ohňostroj
You Need Is Love a Can’t Buy
V roce 1991 Davis s už
Me Love.
zmíněným Paulem McCartKoncert, který je pro
neym vydal album Liverpool všechny návštěvníky festivaOratorio – a i díky této spo- lu zdarma, začíná ve 22.45,
lupráci dostal Davis od člena potrvá asi hodinu a zakončí
Beatles svolení zaranžovat
jej tradiční ohňostroj. •
hudbu legendární liverpoolské čtveřice pro orchestr.
Tradiční obsazení symYesterday
fonického tělesa se ovšem
pro tuhle příležitost trochu
29. 6. | 9.00 Velký sál
promění: housle, trubky
a pozouny doplní baskytara, 4. 7. | 22.30 Velký sál
elektrická i akustická kytara,
Foto: KVIFF

Foto: KVIFF

Zahajovací koncert

Loňský zahajovací koncert věnovaný Miloši Formanovi dirigoval stejně jako letos Carl Davis

Beatlemanie ve Varech
Dnes večer She Loves You, A Hard Day’s Night,
Let It Be a Hey Jude!
Tyhle i mnoho dalších slavných hitů kultovních
Beatles rozezní dnes večer od 22.45 v rámci
slavnostního zahajovacího koncertu okolí
hotelu Thermal. Notoricky známé hity divákům
zahraje Český národní symfonický orchestr
pod dirigentskou taktovkou (stejně jako loni
i předloni) Carla Davise.
Jakub Švejkovský

Dirigent s Řádem
britského impéria
Loni řídil zahajovací koncert věnovaný Miloši Formanovi a písním z jeho
filmů spolu s Liborem Peškem i Američan Carl Davis.

Letos se dlouho zdálo, že
rodák z New Yorku a krom
jiného osobní přítel Paula
McCartneyho nebude kvůli
nabitému pracovnímu programu schopen do lázeňského města dorazit. Nakonec
se ale dobrá věc podařila,
a festivaloví návštěvníci se
tak dnes večer mohou opět
těšit na dirigenta ověnčeného Řádem britského
impéria.
Carl Davis se kromě dirigování věnuje taky komponování. Je autorem hudby
pro víc než stovku televizních pořadů – třeba pro
sérii BBC o Winstonu Churchillovi, detektivní klasiku
Pes baskervillský anebo seriál
na motivy nejslavnějšího
románu Jane Austen Pýcha
a předsudek. Možná vůbec
nejvíc se ale proslavil dodatečně skládanou hudbou
k němým filmům.
Foto: KVIFF

Letošní zahajovací koncert
se tematicky váže k festivalovému snímku Yesterday
slavného britského režiséra
Dannyho Boyla (Trainspotting, Milionář z chatrče,
127 hodin). K Boylovu nejnovějšímu počinu napsal
scénář další bard světové
kinematografie Richard
Curtis (Notting Hill, Láska
nebeská nebo Deník Bridget
Jonesové). Film Yesterday

vypráví příběh neúspěšného
hudebníka Jacka. Ten si po
celosvětovém blackoutu jako
jediný pamatuje písničky od
Beatles – a to jej raketově
vystřelí do pozice globální
hvězdy.

Jack je jediný, kdo ve filmu Yesterday nezapomněl hity od Beatles

Americký umělec zahltí Vary šlágry nejslavnější kapely všech dob

11

Foto: Petr H orník

Foto: Ja n H a nd re jc h

Kviffíčka

Foto : J a n H a nd re j c h

První spokojení návštěvníci už vědí, ve kterém kině stráví následující dva dny
Foto : Petr H o r ní k

Z jindy poklidného Thermalu se stává lidské mraveniště

Herečka Julianne Moore s režisérem Bartem Freundlichem a prezidentem festivalu Jiřím Bartoškou

Dnešní večer vyvrcholí slavnostním zahájením, které opět nazkoušeli bratři Cabanové

Dnes přijíždějí
Foto: Ja n Han d rej ch

Vyhrajte bez cenzury

V roce 2012 jste hledali knihu Miloše Formana, letos je o něm na festivalu dokument

Už od roku 2010 pro vás tým revoluce – a festival ho přiFestivalového deníku připomíná sekcí Bez cenzury.
pravuje rozptýlení v podobě V jejím rámci promítne
zábavné street game. Vaším
úkolem je vždy najít předměty poschovávané různě
po Karlových Varech.
Začalo to pátráním po
Kukym a pokračovalo
ročníky, kdy jste hledali
„ztracené“ tričko Johna
Malkoviche, tenisový míček
wimbledonské vítězky Petry
Kvitové, sluneční brýle Vojty
Dyka nebo kompletní sbírku
cédéček skupiny Lucie.
Režisér Mark Cousins
Letos v listopadu oslavía jeho ztracená pláštěnka
me třicáté výročí sametové

festivalový deník
festival daily

Foto : J an Ha nd rej ch

Kdo hledá, najde
sedm filmů, které vznikly
na rozhraní osmdesátých
a devadesátých let a staly se
symbolem konce socialismu
a nástupu kapitalismu v Československu. Nechybí mezi
nimi Dědictví, Kouř nebo
Requiem pro panenku.
A právě předměty symbolizující jednotlivé filmy
vám letos poschováváme
po Varech. Spolu s nalezenou rekvizitou získáte
i dvě vstupenky na jeden ze
snímků z této sekce. Takže
se připravte a zítra můžete
podle indicií vyrazit za první
z nich. Lovu zdar!

Jan-Ole Gerster

Gastón Solnicki

Veronika Franz

Pro Křišťálový glóbus si letos
přijde hvězda ﬁlmu Po svatbě
Julianne Moore. Snímek uvedou společně s režisérem Bartem Freundlichem. Dvojice na
karlovarském ﬁlmovém festivalu
dále představí Freundlichův
režijní debut Otisky prstů.
Z hlavní soutěže přijíždějí na
světovou premiéru své snímky
uvést režisér německého ﬁlmu
Lara Jan-Ole Gerster, režisér
britského snímku Monzun Hong
Khaou a režisér španělského
ﬁlmu Srpnová madona Jonás
Trueba společně s herečkou
a spoluautorkou scénáře

Itsaso Arana. Mimo soutěž se
dále představí snímek režiséra
Martina Krejčího Podivuhodná
dobrodružství Paula Harkera.
Své ﬁlmy ze sekce Na východ
od Západu uvedou režisér snímku Mamonga Stefan Malešević,
režisérka snímku Agův dům
Lendita Zeqiraj a režisér ﬁlmu
Poslední návštěva Abdulmohsen Aldhabaan. Soutěžní dokumenty reprezentují režisér Liou
Fejfang se snímkem Mizející
vesnice a režisérka Laila Pakalniņa s dokumentem Lžička.
Co se týká českých ﬁlmů,
přijede protagonista snímku

Letní hokej, bývalý komentátor
Martin Hosták. Film Neviditelný
život Eurídice Gusmãové ze
sekce Horizonty uvede režisér
Karim Aïnouz. Sekci Jiný pohled zastupuje režisér snímku
Zázrak neznámého světce Alaa
Eddine Aljem, letošní členové
hlavní poroty: herečka ze snímku
Zázrak Sargasového moře Angeliki Papulia a režisér Sergej
Loznica (Proces) a dále členové
dokumentární poroty: režisér
Gastón Solnicki (Introduzione
all’oscuro) a režisér a producent
Andreas Horvath (Lillian).
Za sekci Zvláštní uvedení se
představí režisér Ivan Zachariáš s prvními dvěma díly špionážní minisérie Bez vědomí.
Sekci Půlnoční ﬁlmy reprezentuje ﬁlm režisérů Veroniky Franz
a Severina Fialy Chata.

Alaa Eddine Aljem

Ivan Zacha riáš

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

Oﬁciální deník 54. ročníku MFF KV, zvláštní vydání deníku Právo. Vychází denně od 28. 6. do 6. 7. 2019. Vydává Borgis, a. s., Slezská 2127/13, 121 50 Praha 2, IČ 00564893. ISSN 1211-2119, MK ČR5701. Šéfredaktorka:
Veronika Bednářová (Reﬂex). Zástupce šéfredaktorky: Zbyněk Vlasák (Salon, Právo). Editorka: Iva Pospíšilová. Vedoucí vydání: Filip Šebek. Fotoprodukční: Markéta Černá. Asistentka: Zuzana Kučerová. Korektor: Jan Štěpánek. Redaktoři:
Dominik Kalivoda, Vojtěch Rynda, Šimon Šafránek, Jan Škoda, Martin Špaček, Jakub Švejkovský. Překladatelka: Pavla Horáková. Editor (English Section): Iva Roze. Reporters: Marta Balaga, Eliška Havlíčková, Michael Stein, Will Tizard.
Graﬁcká úprava: Marek Pistora / Studio Najbrt. Inzerce: Maya Palová, tel.: 602 118 507. Distribuce: Vladimír Veselý, tel.: 602166 672. Redakce: Hotel Thermal, I. P. Pavlova 11, Karlovy Vary, tel.: 359 002 525, e-mail: denicek@kviff.com.
Tiskne: Czech Print Center, a. s.

