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Richard Lowenstein natáčel hrané filmy, ale taky videoklipy pro INXS nebo U2. V poslední době se věnuje hlavně hudebním dokumentům: vedle Michaela Hutchence portrétoval třeba legendárního
melbournského kytaristu Rowlanda S. Howarda. Jeho snímek Mystify: Michael Hutchence uvidíte ve Varech ještě 3. 7. a 6. 7.

Kdo to má?

KVIFF Talks
Filmový byznys

Richard Lowenstein v hudebním dokumentu Mystify: Michael Hutchence
přibližuje soukromí frontmana slavné australské kapely INXS
Michael Hutchence byl nejslavnější australský muzikant
přelomu osmdesátých a devadesátých let. Zpíval hity,
chodil s Kylie Minogue i s Helenou Christensen, ovšem
taky trpěl depresemi a v roce 1997 se oběsil. Filmař
Richard Lowenstein se s ním přátelil od mládí. Vlastně
od stejné doby, kdy byl poprvé v Karlových Varech.
Šimon Šafránek
Kdy to bylo?

V roce 1984 jsem tu promítal svůj
debut Strikebound. Tehdy se ještě
karlovarský festival střídal s tím
moskevským. Pamatuju si, že to tu
bylo hrozně striktní: mohli jsme
být jenom v Thermalu, na večeře se
chodilo dolů a člověk si tam mohl
sednout jenom na předem určené
místo. Měli jsme stůl s australskou
vlajkou. A servírovali nám nějakou
příšernou nakládanou zeleninu.

potřebovali. Pak jsme ho rozdávali
zdejším kameramanům a asistentům. Tady se tehdy točilo na východoněmecké orwo, které vypadalo hrozně. No a vidíte – dneska
ten obrázek všichni milují!

Přijedeš a natočíš nás?“ Odpověděl
jsem, že je nemusím, ani tu pecku
jsem neslyšel. „Neboj, písnička je
super. A tady jsou letenky!“ Tak
jsem letěl, celý v černém, vypadal
jsem jako upír. Michael mě vítal
v havajce. A další den už jsme se
potápěli u korálového útesu! To
jsme my melbournští pankáči moc
neznali. Michael měl odzbrojující
povahu, nepřetvařoval se, moc
milý kluk. Příští týden jsme se potkali v Cannes, protože INXS hráli
ten víkend v Nice, a už to jelo.
Objevil jste o něm něco nového?

Zažil jsem s ním takové to klukovské přátelství. Vzal mě do klubu,
do restaurace. Dával mi zažít, jaké
Jak jste se dostal k Michaelovi?
to je, být hvězdou. Ale nikdy jsme
Naše melbournská muzika byla
nemluvili o nejistotách, minulosti,
jiná než u nich v Sydney. U nás
plachosti. Přes ten rokenrolový
řádil Nick Cave, bylo to hodně
eklektické, kontrakulturní. Michael mejdan jsme tomu nevěnovali
pozornost. Až když jsem začal
s INXS reprezentovali od začátku
zpovídat jeho přítelkyně, Kylie Mimainstream – a nad tím jsme se
my ofrňovali. Byli učesaní, nebrali nogue anebo Helenu Christensen,
vyjevila se mi jeho druhá tvář. Nedrogy. Jejich písničky byly moc
Co jste tu ještě viděl?
věděl jsem, že už v dětství bojoval
chytlavé, moc dokonalé. My jsme
Už cestou z Prahy jsme byli u vys depresemi, že za tou usměvavou
tržení z těch starobylých domů. To radši chodili na Caveovu kapelu
a tvůrčí tváří se skrývá tolik temjsme z Austrálie neznali. Měl jsem Birthday Party – to byly vždycky
učiněné atomové exploze, peklo na noty. Mluvil jsem skoro se všemi
po škole a snil o tom, že tu natolidmi okolo něj, ale zatímco spozemi. V dobrém!
čím drama. Nakonec se podařil
luhráči z kapely vzpomínali, jakou
alespoň klip Never Tear Us Apart
část písničky vymysleli, ty nejzaa pak ještě další dva. Některé zábě- Kdy se to zlomilo?
jímavější věci říkaly holky. Právě
ry se dostaly i do Mystify.
V roce 1984 jsem se pomalu balil
do Cannes. Už za pár dní jsem tam na téhle intimní stránce jsem pak
měl propagovat Strikebound. Zvoní Mystify postavil. Mejdanové historJak na to vzpomínáte?
ky s kokainem mě nezajímaly.
telefon, volá mi producent INXS,
Bylo to koncem osmdesátých let.
Nedal se tu sehnat filmový materiál že viděl mé videoklipy: „Něco
Kodak, a tak jsme ho přivezli hroz- takového bychom chtěli, jsme na
Jak jste si poradil s archivy?
pláži v severním Queenslandu.
ně moc – mnohem víc, než jsme
Už od začátku jsem ve filmu ne-

chtěl žádné mluvící hlavy. Protože
to potom pořád skáčete mezi
archivy a současností, což podle
mého ruší soustředění. Chtěl jsem
vzít publikum na výlet do osmdesátých let a zůstat tam.
Kde byl problém?

Peníze jsem sehnal díky tříminutovému teaseru, kam jsem nastříhal
všechno, co jsem měl. Všichni byli
nadšení, ale já jsem se bál. Vždyť
se přijde na to, že žádný archiv doopravdy nemám. Já měl sice tušení,
že něco existuje, volal jsem po
známých, kdo by to moh’ mít, ale
všichni kroutili hlavami. Tak jsem
se nakonec vydal na půdu.
A tam to všechno bylo?

Většina produkcí si nechává jen
finální sestřih a hrubé materiály
vyhazuje. Já je naopak schovávám,
protože jednou to třeba bude zlato.
Takže jsem snesl ty svoje zrezlé
plechovky a poslal je do laboratoře,
aby je zrestaurovali. Čekal jsem, že
tam budou ty klipy a možná něco
navíc. Oni mi pak volají, že našli
celé role, které si Michael točil na
ruční bolexku: s Kylie na člunu
a podobně! Úplně jsem zapomněl,
že to mám! On mi to dal a já to vyvolal v rámci jiných zakázek, abych
ušetřil, ale pak se na to zapomnělo.
Kylie a další mi pak ještě dávali
krabice s domácím videem: „Třeba
tam něco najdeš.“ Nakoupili jsme
na eBay staré videopřehrávače
a takhle jsme s tím pracovali. Celé
to byl tak trochu zázrak. •

Beki Probst založila a dlouho vedla
European Film Market na Berlinale,
který se stal jedním ze tří nejvýznamnějších ﬁlmových trhů světa. Ve Vodafone Lounge v Thermalu dnes od
15.00 s vámi promluví o zítřcích ﬁlmového byznysu a světa festivalů. Vstup
je zdarma, mluvit se bude anglicky.

Pobídky
se vyplácejí
Asociace producentů v audiovizi zveřejnila výsledky za rok 2018. Český
audiovizuální trh dosáhl obratem
8,2 miliardy korun historického maxima
a překonal rekord z roku 2003, tedy
před zavedením tzv. ﬁlmových pobídek
v Maďarsku. Ty tehdy znamenaly odliv
zahraničních projektů, Česko přestalo
být v evropském kontextu konkurenceschopné. Teď, když opět srovnalo krok,
ale hrozí další úpadek: naše pobídky ve
výši 20 procent jsou v Evropě nejnižší
a je potřeba je opět navýšit.
Mezi největší projekty, které se
u nás vloni natáčely, patří seriály
Carnival Row, Knightfall či World
on Fire a komiksový Spider-Man:
Daleko od domova (více na str. 5).
Vzhledem k natáčení nejdražšího
ﬁlmu v české historii Jan Žižka (zatím
stál 400 milionů) obraty českých nezávislých produkcí překonaly v roce
2018 miliardu a půl. Animovaný snímek
Hurvínek a kouzelné muzeum se
prodal do 95 zemí světa a dokument
Planeta Česko vidělo přes sto tisíc
diváků – více než leckterý hraný ﬁlm.
Mezi největší ztráty roku 2018 naopak
patří fakt, že se natáčení velepopulární
fantasy Zaklínač přesunulo – právě za
vyššími pobídkami – do Maďarska.
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Hlavní soutěž

Spojuje je otec, ale nemůžou být rozdílnější: Neža (vlevo, v podání Lizy Marijiny) a Irena (Urša Menart)

Nevlastní sestry,
co se nesnášejí
Slovinský režisér Damjan Kozole se do
Hlavní soutěže vrací po třech letech

„Před několika lety jsem se
nečekaně ocitl v situaci, kdy
se zdálo, že do mého života
vstoupí někdo nový. Kdosi,
s kým mě pojí společné
geny, ale o kterém jsem do
té doby nevěděl,“ říká režisér Damjan Kozole. „Byl to
divný pocit, byl jsem z toho
zmatený. A právě tento pocit
mě nakonec dovedl k tomu,
že jsem dal dohromady
příběh o dvou protivných
a tvrdohlavých, ale v jádru
hodných a zranitelných
nevlastních sestrách, které
se sotva znají. Navzájem se
nesnášejí, i když vlastně netuší proč.“

Zbývají soucit a humor

Foto: KVIFF

Irena nemůže vystát Nežu a Neža nemůže vystát Irenu. Příběh dvou
nevlastních sester, z nichž každá je úplně jiná, přivezl na karlovarský
festival slovinský režisér Damjan Kozole. Světovou premiéru má
soutěžní film Nevlastní sestra dnes od osmi večer ve Velkém sále.

Zbyněk Vlasák

Otec a syn, kteří se oba vyrovnávají se ztrátou blízké osoby trochu jinak

Poslední vzkaz
Bulharsko ve Varech zastupuje tragikomedie o rodičích
a dětech nazvaná Otec
Rumunsko je ráj, Polsko sázka na jistotu, hodně se mluví o Maďarsku.
Naproti tomu Bulharsko nepatří na mapě východoevropských
kinematografií zrovna k nejvyhledávanějším místům. Až v poslední
době to mění režisérská dvojice Kristina Grozeva a Petar Valčanov.
Jejich soutěžní novinka Otec má dnes ve Varech světovou premiéru.
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Zbyněk Vlasák
Vasil je už starší muž, výtvarník, který se snaží vzpamatovat ze ztráty své ženy
Ivanky. Na pohřeb přijíždí
i jeho syn Pavel, který má

Irena je kadeřnice a zrovna se rozvádí se svým na
první pohled sympatickým,
ale ve skutečnosti násilnickým manželem. Odstěhovala
se od něj a potřebovala by
trochu pomoct s nájmem.
I když je její sídlištní byt mimořádně ošklivý a stěny má
tenké tak, že Irena v podstatě žije se svými sousedy, plat
ze salonu krásy náklady na
něj nepokryje.
Neža je její nevlastní
sestra, jejich společný otec
utekl od Ireniny matky
kvůli mladší a pohlednější
Albánce. A mezi oběma
sestrami panuje dlouhodobá
nevraživost. Výbušná a nespoutaná Neža je vzdělanější
i ambicióznější a přijíždí do
Lublaně studovat. Ale nakonec nemá v zásadě jinou
možnost než se nastěhovat
právě k Ireně.
„Ten film vypráví o lidech, kteří nejsou schopni
projevit své city, náklonnost
k druhým,“ říká Damjan
Kozole. „Způsob, jakým
komunikujeme se svým
okolím, vždy odráží naše
touhy, strachy a frustrace.
Když to děláme arogantním,
agresivním způsobem, často
tím jen skrýváme vlastní
zranitelnost.“

z nichž těží psychopati
a šílenci. Jediné, co nám
tudíž zbývá, je soucit. Soucit
a humor.“
Snímek Nevlastní sestra
má jednu zvláštní spojitost
s českým filmem. Malou roli
Nežiny albánské matky si
v něm zahrála makedonská
herečka Labina Mitevska,
kterou si můžete pamatovat jako tajemnou Vesnu
z kultovních Samotářů Petra
Zelenky a Davida Ondříčka.
Mitevska zároveň u filmu vystupuje jako producentka.
Kozole, který ve Varech
soutěžil už před třemi lety se
snímkem Noční život, svou
novinku postavil hlavně
na oněch dvou ústředních
charakterech a jejich stýkání
a potýkání, ale silný je i sociální podtón, který se tu
vkrádá nenápadně, ale o to
přirozeněji. •
Nevlastní sestra
2. 7. | 20.00 Velký sál
3. 7. | 13.00 Pupp
5. 7. | 11.30 Kino Drahomíra

Fakt navíc

Napětí mezi sestrami sestěhováním rozhodně neklesne,
navzájem se urážejí, ponižují. Bude se muset stát něco
zásadního, aby k sobě našly
cestu. Co je nakonec spojí,
naznačuje sám Kozole: „Žijeme v nebezpečných časech,

Představitelka Ireny Urša
Menart není jen herečka,
ale taky scenáristka
a režisérka – a podílela
se i na scénáři Nevlastní
sestry. Takže si psala na tělo
i nejednu nadávku.

doma těhotnou manželku.
A nejenže Pavel své ženě
o smrti matky neřekl, aby ji
v jejím požehnaném stavu
nerozrušil (tvrdí jí, že natáčí
v jednom vzdáleném městě
reklamu), ale ani Vasilovi
ještě nestihl oznámit, že se
má připravit na roli dědečka.
Na jeden film se to zdá jako
dost komunikačních lapsů,
ale ono jich v průběhu stopáže ještě pár přibude.
„Film Otec je pro mě postkomunistická tragikomedie
právě o nedostatečné komunikaci,“ říká Petar Valčanov,
polovina bulharského režisérského dua. „To téma jsme
se snažili prozkoumat hned
na několika rovinách: mezigenerační, genderové… Komunikace tu nefunguje mezi
rodiči a dětmi – ani v rodině
jako celku. Nepomáhají
nové technologie, selhává
komunikace v zaměstnání,
komunikace s minulostí,
přítomností i budoucností.
Dokonce také ta, kterou vedeme sami se sebou a s našimi vlastními pocity.“
Vše se zhorší v okamžiku,
kdy se Vasil od sousedky
dozví, že se mu Ivanka snažila těsně před smrtí dovolat
z nemocnice, že mu ještě
chtěla něco důležitého sdělit.
Přes naléhání svého racionálního syna se Vasil nenechá
odbýt a vyrazí za místním
senzibilem, aby se dozvěděl,
co to bylo za vzkaz. Uvěřitelně a nenásilně se tak před
publikem rodí další a další
tragikomické situace.
„Neschopnost efektivně
komunikovat v nás probouzí
akorát pocity viny a frustraci, což tomu všemu zrovna

nepomáhá. Je to začarovaný
kruh, který jsme se ale na
konci filmu pokusili prolomit,“ dodává Valčanov.

Úspěšná dvojička
Valčanov tvoří režisérskou
dvojici s Kristinou Grozevou
dlouhodobě. Na festivalech
uspěla už jejich Lekce. Kultovním se ale stal až snímek
Sláva o prostém železničním
dělníkovi, který nalezne
v kolejišti obrovské množství peněz a rozhodne se je
poctivě vrátit. To mu ovšem
způsobí nekonečné množství
trablů, ztrátu vlastní důstojnosti a celé to má nakonec
dost tragické vyústění.
Otec až tak na dřeň jako
Sláva nejde, ale řada absurdních situací a smyčka nedorozumění postupně se utahující kolem hrdinů, která si
říká o závěrečnou katarzi, to
oba filmy spojuje. •
Otec
2. 7. | 17.00 Velký sál
3. 7. | 10.00 Pupp
5. 7. | 9.00 Kino Drahomíra

Fakt navíc
Kristina Grozeva a Petar
Valčanov jsou nejlepšími
bulharskými ﬁlmaři všech
dob! Aspoň podle ČSFD,
kde si jejich Sláva drží mezi
snímky bulharských režisérů
suverénní první místo s hodnocením 84,2 procenta.
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Srdce ve Varech
procesí… A gesta a detaily
v druhém plánu – třeba
opuštěné Vítovy boty.

Foto: KVIFF

Foto: Petr Horník

Osobnost dne

Měli jste nějaká omezení při
natáčení v klášteře v Divejevu?
Jak štáb přijali obyvatelé
městečka?

V celém Rusku jsme se
snažili být co nejmíň nápadní. Film je natočený na
digitální fotoaparát, zvuk byl
zaznamenáván na mikroporty nebo mikrofon skrytý
v tašce… Já i kameraman Jiří
Málek umíme rusky a to nám
pomohlo při občasných rozhovorech s místními. Kdybychom to pojali klasicky – kamera na konstrukci, asistent
s odraznou deskou, zvukař
s tágem –, nenatočíme skoro
nic. I pro intimní podobu
filmu to bylo výhodné.

Spolužáci z DAMU: Karel Roden a Ivana Chýlková v Čase sluhů

Divoký začátek
devadesátek.
Jste zváni!

Jak na tenhle intimní způsob
natáčení reagovali protagonisté? Stanovili si nějaká
omezení? A mohli výsledek
„autorizovat“?

Ukázka z Dálavy a další filmy Martina Marečka jsou k vidění na portálu DAFilms.com

Se štábem
by to nešlo
Osm let po úspěchu snímku Pod sluncem
tma přichází Martin Mareček s komorní
dokumentární road movie Dálava.
Běží v soutěži dokumentů.
Vít a jeho syn Gríša se vydávají na cestu autem z Brna až za Moskvu,
kde žije chlapcova matka a sestra. V průběhu filmu pak postupně
vyvstává skutečný důvod jejich putování. Původně chtěl přitom režisér
Martin Mareček s dvojicí protagonistů natočit úplně jiný snímek.

Kde se vzal nápad natočit
o Vítovi s Gríšou právě
dokument?

takové kritické přátelství
a z něho asi vzniká důvěra.
Ve ﬁlmu je nádherný moment,
kdy Vít chová v náručí cizí
miminko: ukáže to zase další
rozměr jeho otcovství. Vznikaly
při natáčení okamžiky, kdy jste
si řekl, tohle je ono?

Víta jsem potkal před více
než pěti lety v hospodě.
Chtěl jsem s ním konzultovat námět, který se týkal
finančního poradenství.
Určitě situace, kde se vyjeOn byl tenkrát aktivista
vuje a proměňuje vztah Víta
a bojovník proti „finančním a Gríši: scéna přípravy ohně,
šmejdům“, ač byl původně
sám poradcem. Když jsem
se ho zeptal, co ho k té
práci přivedlo, rozpovídal
se… Začali jsme jeho příběh zpracovávat, až z toho
během roku vznikla skoro
třísetstránková kronika jeho
života. Na motivy tohohle
„dokurománu“ jsem dokonce psal scénář hraného
filmu. Ale v jednom momentu jsem udělal radikální
krok zpět a rozhodl se pro
minimální přístup – zachytit
jen jeden odstín toho komplikovaného příběhu a natočit jednoduchý film s Vítem
a jeho synem Gríšou.

Ze závěrečných titulků plyne,
že název ﬁlmu inspirovala Jungova Červená kniha. Jak?

V titulcích jsem tím chtěl
vyjádřit určité poděkování a naředit ta nastupující
firemní loga. Mám k tomu
nákupu na tržišti a „deteki malou legendu, ale nechci
tivní“ linie, setkání s rodinou ji tlačit do popředí. Nejraději
Kapustinů v obrovitém rusbych k Dálavě nedával příliš
kém paneláku, které se završí odhalující rozhovory a ani
trojhlasou písní. Ale i jednot- s ní nechci moc jezdit po
livé obrazy, do nichž postavy debatách. Otázky typu „Co
vstoupí: kluk s krabicí na
se stalo po natáčení?“ chápu,
hlavě na vesnické silnici,
ale spíš bych si přál, aby se
nadpozemské hejno havranů, diváci ptali sami sebe, co
které se vznese z klášterního s filmem při jeho sledování
komplexu, pátrající Gríša
zažili. Doufám, že Dálava
uprostřed náboženského
takhle obstojí. •

Jak jste získal jejich důvěru?

Znali jsme se dlouho, mluvili o všem otevřeně a občas
se i dobře pohádali. Máme

Plody chaosu počátku devadesátých let. Právě ty mapuje
letošní sekce Bez cenzury.
U příležitosti třicátého výročí
sametové revoluce uvádí sedm
snímků, které vznikaly buď ještě
na sklonku komunismu, anebo
reagovaly na změny ve společnosti bezprostředně po nástupu
demokracie. Výběr tím pádem
zahrnuje docela širokou
a hlavně rozmanitou škálu
ﬁlmů: od těch, co kompletně
vznikly ještě za komunistické
totality a Rudé právo je stihlo –
kladně – recenzovat (a to klidně
ještě 16. listopadu 1989, což je
případ snímku Čas sluhů Ireny
Pavláskové), až třeba po Dědictví aneb Kurvahošigutntág
Věry Chytilové s premiérou
v prosinci 1992.
V diskusích s tvůrci a v úvodech k ﬁlmům citujeme z dobových kritik a rozhovorů. A je
víc než zajímavé je pozorovat:
jednou „kritický osten“ mířil na
předrevoluční nesvobodu, jindy
porevoluční gründerské prostředí. Ireny Pavláskové se publikum

Road movie Dálava vrhá světlo na nedořešenou rodinnou minulost Víta a jeho syna Gríši

po sobotním Čase sluhů ptalo
na někdejší systém výroby
a schvalování. Úvodem k nedělnímu ﬁlmu V žáru královské lásky
(režie Jan Němec) jsem se zase
snažil publikum připravit na to,
co ho čeká: experiment mísící
Klímovu knižní předlohu (román
Utrpení knížete Sternenhocha)
s herectvím exota Viléma Čoka
či Žižkovským vysílačem.
Po včerejší projekci Renčova
Requiem pro panenku nás
dnes ve 12.30 v Malém sále
Thermalu čeká sklepácky
podminovaný táborový pobyt
s ﬁlmem Pějme píseň dohola
(režie Ondřej Trojan), pozítří pak
„rytmikál nového věku“ Kouř
režiséra Tomáše Vorla; ten rovnou ve Velkém sále. Proslýchá
se taky, že projekci nejkultovnějšího českého porevolučního
ﬁlmu doprovodí i nějaké to
překvapení na scéně. A možná
přijde i Arnoštek…

Pavel Sladký
ﬁlmový publicista a moderátor
diskusí Bez cenzury

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

průběžné hodnocení
Foto: KVIFF

Vojtěch Rynda

Základní pravidlo je, že
zúčastnění respektují společné hřiště, na kterém se
domluvíme a jehož hranice
jsou bezpečné. Třeba Gríša
mi několikrát řekl, že nebude
před kamerou nikým jiným,
než kým se cítí. Na cestu si
vzal sluchátka, že se s tátou
nebude bavit, když nebude
muset. Na přítomnost malého štábu s nenápadnou
kamerou a mikroporty si po
chvíli zvykne skoro každý,
kdo přistoupí na domluvenou hru a je uvolněný. Pak se
jen režijně políčí na situace
a gesta, které se opakují. Důležitá je věrohodnost. Každý
film se snažím vyprávět
v souladu s tématem i naladěním protagonistů. Nikam
nic příliš netlačit, dát věcem
čas. Ale to neznamená, že
se každý musí cítit pořád
„dobře“ a stavět si pomníček.
A autorizace? Film jsem jim
poslal – a nezakázali ho.

1

Forman vs. Forman

1,10

2

Pavarotti

1,17

3

Papicha

1,17

4

Tout le monde debout / Láska bez bariér

1,21

5

Yesterday

1,24

6

Il Campione / Šampion

1,24

7

Light of My Life / Světlo mého života

1,25

8

Nech je svetlo / Budiž světlo

1,26

9

Gisaengchung / Parazit

1,27

Mystify: Michael Hutchence

1,28

10
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Vyjádření
Foto: Jan Handrejch

KVIFF Talks

Vedení MFF
KV k podpoře
karlovarského
festivalu společností
Česká zbrojovka:

čí. „Před domem, kde jsme to
točili, začínala turistická trasa
po stopách Jacka Rozparovače a paní Helen byla z té naší
rychlosti tak zmatená, že si
při odchodu začala s turisty
podávat ruku a děkovat jim
za spolupráci. Asi si myslela,
že jsou taky ze štábu. Ale byla
hrozně milá.“
Helen Mirren byla extrém, ale ani na jiné hvězdy
nebývá mnoho času. Jejich
agenti a různí jiní manažeři
je drží zkrátka. Navíc za
znělku není žádný honorář.
„Například Jude Law neměl
dovoleno v záběrech řídit
auto, protože nebyl na natáčení pojištěný. Ale nakonec
řekl: Fuck it! – a odřídil to.
Byl v klidu, bavilo ho to,“
prozradil Zachariáš.

Mezinárodní filmový
festival Karlovy Vary se
jako akce s dlouholetou
tradicí spojuje s tradičními českými značkami.
Česká zbrojovka, založená
v roce 1936, patří k těm,
které představují základy
domácího strojírenského
průmyslu. Právě tradiční české firmy a značky,
včetně České zbrojovky,
pomohly v loňském roce,
po odchodu generálního
partnera pouhé tři měsíce
před začátkem přehlídky,
zabezpečit její konání
a festival pro filmaře
i diváky udržet.
Česká zbrojovka podporuje celou řadu kulturních
akcí, věnuje prostředky
charitativním nadacím
a fondům solidarity a pomáhá tak potřebným ve
složitých životních situacích. Pravidla podnikatelské činnosti deklaruje ve
vlastním veřejně dostupném etickém kodexu.
Vedení MFF KV si váží
spolupráce s tradičními
českými firmami, jako je
i Česká zbrojovka, které
poskytují podporu nezbytnou pro zachování
kvality filmového festivalu
pro všechny návštěvníky
a také vytvoření filmařské
platformy, která desítkám
tvůrců otevírá cestu k další
umělecké realizaci. •

Za Křemílkem do archivu
Protagonistkou letošní
znělky je herečka Jiřina
Bohdalová. Martin Krejčí
spot natočil za jeden den.
Nejhorší prý bylo vyrešeršovat hlasy Křemílka,
Vochomůrky a Rákosníčka,
které ve znělce zazní: „Bylo
to 45 hodin materiálu – na
konci už mi z toho hrabalo.
O to víc obdivuju, že to paní
Bohdalová dokázala všechno
hudba z jednoho japonského namluvit.“
Oba tvůrci tu letos mají
hororu.
i své vlastní projekty. Krejčí
„Měli jsme na to dvacet
uvede dnes ve dvě odpoledminut a jen díky pečlivé
ne světovou premiéru svého
přípravě, kdy jsme všechno
amerického filmu Podivunazkoušeli s dublem a na
hodná dobrodružství Paula
zem nakreslili čáry, kde má
Harkera. A Ivan Zachariáš
Helen Mirren chodit, a taky
odpremiéroval úvodní dva
díky tomu, že je velká profedíly svého seriálu Bez vědosionálka, jsme to zvládli za
minut devatenáct,“ řekl Krej- mí včera večer. •

Nápady na znělky prý k Martinovi Krejčímu (vlevo) a Ivanu Zachariášovi přicházejí na poslední chvíli – třeba ve sprše

19 minut s Helen Mirren
S diváky si povídali tvůrci kultovních karlovarských znělek

Zbyněk Vlasák

„Jedno z nejpříjemnějších
natáčení bylo s Johnem Malkovichem. Sešel se s námi
Jak vlastně nápad jednotné
v Bostonu den předem, dal
linie festivalových znělek
vznikl? „Bylo to v roce 2008, si s námi kafe, pak nám
udělal projížďku po městě
sešel jsem se kvůli tomu
s Kryštofem Muchou a Jiřím a následně nás pozval na
Bartoškou,“ vzpomínal Ivan večeři, hrozně se opil a začal
se nám svěřovat s různými
Zachariáš, „a společně jsme
konspiračními teoriemi, javymysleli koncept krátkých
filmů s lidmi, kteří ve Varech kože Guardian je řízen KGB.
dostali cenu… Jako s každým A jak je hrozně chytrej,
bylo těžké mu je vyvracet,“
novým nápadem nečekáte
vyprávěl Zachariáš.
úspěch, čekáte průser, ale
naštěstí to snad funguje.“
Diváky i moderátora ŠiTočí se na ﬁlm
mona Holého zajímalo, jak
Znělky se točí černobíle,
se jednotlivé znělky točily.
a byť je to každým rokem

komplikovanější, i na filmový materiál. Dalším pravidlem je, že by se v nich měly
objevit dialogy a že by měly
být vtipné.
Drobnou výjimkou byla
znělka s britskou herečkou
Helen Mirren, kterou režíroval Martin Krejčí a která je
laděna spíše do mysteriózního žánru. Je v ní i použita

Ceny Filmové nadace
Díky tomu má uvedení
Karavanu na prestižním
festivalu jisté.
„Obecně nemám ráda
filmy, které jen opakují předvídatelná klišé a nesnaží se
podívat na jakékoliv téma
nějak nově, překvapivě.
Hrdina našeho filmu nebude chlapec s Downovým
syndromem, ale dítě s těžší
formou autismu, což je pro
rodiče nesrovnatelně náročnější situace,“ říká režisérka,
jejíž syn se s „downem“
narodil.
„O autismu je rozšířeno
snad ještě víc mýtů a klišé
než o Downově syndromu,
pro mě tedy bylo podstatné
být, stejně jako u Báby,
autentická, nic nepřikrášlovat, jít na dřeň vlastní zkušenosti. Do této role navíc
Filmová nadace raději odměňuje méně autorů vyššími částkami, aby byla její podpora citelnější
chceme obsadit opravdu
postiženého chlapce. Je to
pro mě klíčové z hlediska
dosažení autenticity.“
Kirchnerová chce vyprávět příběh, který by v sobě
měl i přes tíživé téma leha Kristina Májová v road
Filmová nadace ocenila nejlepší scénáře.
kost, rebelství, pocit svobody
movie Karavan vysílají do
Mezi šestici autorů podepsaných pod čtyřmi
i humor – byť hořký. „I proto
Itálie českou matku a jejího
postiženého syna. V katego- jsem dospěla k žánru road
texty rozdělila 660 tisíc korun.
rii Hvězda zítřka pro autory movie. Karavan nebude jen
filmem pro úzké publikum
do 33 let zvítězily scénáře
artových filmů,“ říká a doticky náročnější tituly,“ říká Slavnosti pěti lišek, v němž
Vojtěch Rynda
Eliška Kováříková vykresluje dává: „Zkoušela jsem i jiné
Helena Uldrichová, předsedkyně správní rady nadace pět generací Elišek, a Všichni varianty příběhu, které by
Filmová nadace, jejímiž
více pasovaly do škatulky
a vedoucí Filmového centra se sejdeme v Treptowském
partnery jsou Barrandov
východoevropské sociální
parku, kde Klára-Noemi
České televize.
Studio, energetická skupina
Bělorová vypráví o cizincích drama, ale taková forma
Slavík za mříží Jiřího
innogy a Česká televize, za
na mě působila odtažitě.“
v dnešním Berlíně.
Mička je inspirován osudy
čtrnáct let existence rozděPokud se film podaří zaZuzana Kirchnerová
kněze Václava Filipce, prolila mezi sto scenáristů více
financovat, natáčet se bude
vyhrála před deseti lety
následovaného komunisnež deset milionů korun.
s krátkým filmem Bába sekci příští léto a premiéra by
tickým režimem. Zuzana
„Letošní oceněné scénáře
mohla být na jaře 2021. •
Cinéfondation v Cannes.
Kirchnerová, Tomáš Bojar
představují převážně temaFoto: Petr Horník

Na divácké besedě ze série KVIFF Talks
jste se tentokrát mohli setkat s režiséry
festivalových znělek Ivanem Zachariášem
a Martinem Krejčím. Došlo na konspirační
teorie i Jacka Rozparovače.

Karavan má na benzin

OC VARYÁDA, Kapitána Jaroše 375/31, Karlovy Vary
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Zvláštní uvedení

Pavoučí muž se střetne s tajmným Mysteriem (Jake Gyllenhaal)

Spider-Man
na Karlově mostě
Marvel poprvé zamířil do Varů! Komiksové
studio dnes večer promítne ve Velkém sále
snímek Spider-Man: Daleko od domova, který
se točil v Praze a v Liberci a v němž si zahráli
i moderátoři České televize.

Jan Škoda
Patnáct let po Hellboyovi zamířil do Česka filmový štáb
dalšího superhrdinského
snímku. Studio Marvel loni
v září v Praze a v Liberci to-

čilo scény blockbusteru Spider-Man: Daleko od domova,
který navazuje na události
ve filmu Avengers: Endgame
a v němž se Peter Parker
musí vyrovnat (pozor,
spoiler!) se smrtí Iron Mana.
A také vyrazí s kamarády na
výlet do Evropy, konkrétně
do Berlína, Londýna, Benátek a Prahy, která tak hraje
sama sebe.
Na plátně se herci Tom
Holland či Zendaya procházejí po Karlově mostě nebo
po náměstí Míru, vidět je
i interiér vinohradského
divadla. Ve filmu zní také
čeština, a v jednu chvíli se
v něm dokonce objeví reportér České televize Michal
Kubala, aby sdělil šokující
zprávu, že se v Praze objevili
superhrdinové. A nejenom
v ní. Prahu hraje i Liberec,
kde hollywoodský štáb točil
záběry z „Pražského festivalu světel“ a kde Pavoučí muž
šplhá po novogotické radnici
na náměstí Dr. E. Beneše.
Liberecké natáčení bylo
pro místní událost. Pavlína
Sacherová z Liberec Film
Office Festivalovému deníku
sdělila, že se ve městě natáčelo hlavně po večerech v září
loňského roku. „Stala se
z toho příjemná společenská
událost. Komparz i některé
služby byly nabrané z místních zdrojů,“ sdělila Sache-

rová. Přípravy na natáčení
trvaly několik měsíců a štáb
měl v Česku utratit kolem
čtvrt miliardy korun. V Liberci přitom mohli fanoušci
natáčení přímo sledovat.
„Původně mělo být náměstí kompletně uzavřeno,
lidé ale nakonec mohli štáb
částečně pozorovat při práci.
Produkce měla schválenou
výjimku z nočního hluku
a obyvatelé, kteří byli filmem
bezprostředně omezeni,
dostali od filmařů kompenzaci,“ dodala Sacherová.
Někteří podle ní ve městě
potkali i hvězdu Toma Hollanda, štáb byl ubytován
přímo ve městě.
Snímek Spider-Man:
Daleko od domova je dalším

pokračováním volně provázaných filmů marvelovského
komiksového univerza,
které nedávno kulminovalo
snímkem Avengers: Endgame. Tomu už na světových
tržbách chybí necelých
30 milionů dolarů k tomu,
aby sesadil Cameronova
Avatara z pozice nejvýdělečnějšího filmu všech dob
(2,78 miliardy dolarů).
Další snímky z univerza
Marvel ještě neoznámil, nicméně už natáčí sólový snímek Black Widow a připravuje další pokračování Black
Panthera, Doctora Strange
a Strážců Galaxie. Ve snímku The Eternals by si potom
měli zahrát Angelina Jolie
a Richard Madden. •

Ve filmu uvidíte i zpěvačku Zendayu

Foto: Jan Handrejch

Soutěž dokumentárních ﬁlmů

Renomovaná dokumentaristka Laila Pakalniņa natočila během své kariéry přes dvacet filmů.
Do Varů jezdí často a ráda.

Bílé lžičky, černá ropa

někdy i každý den. Museli
jsme nosit přilby a ochranné
oděvy – ta prostředí jsou
nebezpečná. Když jsme
natáčeli na ropné plošině
v Ázerbájdžánu, došlo tam
deset dnů předtím k tragickému výbuchu, při kterém
zahynuli lidé. Bílé lžičky,
černá ropa.

Když pozorujete lidi ve ﬁlmu, je
to obvykle z bezpečné vzdálenosti – jste za oknem nebo se
na ně díváte z ulice. Proč?

Nemusíte chodit blízko,
abyste viděli. Někdy musíte
udělat krok zpátky a teprve
pak spatříte celý proces.
A nemám na mysli jen výrobu, ale život obecně. Jak
se lidé pohybují, jak reagují.
V životě neexistuje nuda.
Není divu, že váš ﬁlm chvílemi
Možná lidé dělají nudné věci,
připomíná horor. Vzhledem
zejména když tvrdnou v kině
k objemu práce, která je zapona nudném filmu. Ale život?
třebí k výrobě jediné lžičky, je
děsivé vidět ji po několika vteři- Ten není nikdy nudný. I když
čekáte na autobus nebo na
nách odhozenou.
To bylo naším cílem. Vlastně let, můžete si vlastníma
očima vytvořit celou kompoje teď jedním z mých úkolů
zici a jen pozorovat.
sledovat, jak diváci tenhle
film pochopí. Naším cílem
nebylo natočit mainstreamo- Na MFF KV jste byla už vloni,
vý ekologický film. Od samé- hovořila jste o pobaltském
ho začátku jsme chtěli nato- poetickém dokumentu. V těchčit něco zcela vlastního.
to ﬁlmech nebyly žádné mluvící

hlavy, které by vysvětlovaly,
na co se máme dívat. Ve Lžičce
dokonce mluvené slovo schází
úplně. Pořád si myslíte, že není
potřeba?

Myslím, že film má vlastní
jazyk. Jednou jsem byla ve
Varech s krátkým dokumentem a z nějakého důvodu ho
promítali společně s českým
filmem o nějakém slavném
místním zpěvákovi. Dovedete si představit, že můj film
byl úplně jiný – někdo se mě
dokonce zeptal, jestli jsem
profesionální filmařka! Tak
uvidíme, co se stane tady, ale
vždycky musíte začít s něčím
malým. Mohla to být klidně
vidlička, ale říkala jsem si, že
lžička prostě bude lepší. •
2. 7. | 11.30 Kinosál B

Slavná lotyšská dokumentaristka Laila
Pakalniņa natočila o tom, kde udělali soudruzi
z NDR chybu, celovečerní ﬁlm beze slov
Stejně jako ve svém dokumentu Prádlo,
sledujícím den v životě řidiče náklaďáku, který
vozí prádlo do nemocnice, a filmu Přívoz
o lodi, která převáží lidi z jednoho břehu na
druhý, lotyšská režisérka Laila Pakalniņa
opět sleduje to, co ostatní přehlížejí: malé
plastové lžičky. Ty zažívají skutečné výsluní
v dokumentárním snímku Lžička, zaměřeném
na to, jak vlastně taková lžička vzniká.
Marta Bałaga
Měla jste v plánu kvůli ﬁlmu
tolik cestovat? Od Norska po

bovala být globální. Výroba
plastu vyžaduje spoustu
logistiky a některé z fází
ani nevidíte! Zejména mě
překvapila továrna na lžičky
v Číně, kde se v obrovské
míře pracuje manuálně.
Každou hranu lžičky tam
ohlazují ručně.
Bylo těžké se na některá místa
dostat?

Ve většině případů jsme potřebovali zvláštní povolení,
protože všude existují nějaká
Čínu, od raﬁnerie po restauraci, obchodní tajemství. Ropa
skutečně nepotřebuje propaten záběr je úctyhodný.
Obvykle ráda točím v Lotyš- gaci! Museli jsme procházet
sku, ale u Lžičky jsem potře- bezpečnostními kontrolami,
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Foto: KVIFF (2x)

Bez cenzury
Vůbec poprvé se naopak ve
ﬁlmu objevila Aňa Geislerová –
stejně jako Jenovéfa Boková
v Občanském průkazu.

Aňa byla hodně drzé stvoření, její sveřepost se mi ale pro
postavu Trávy hodila, vzal
jsem ji do hry. Aňa s Jenůfou
mají společné to, že přišly na
casting náhodou. Že si sice
chtěly zahrát ve filmu, ale ani
jedna z nich si v té době nepředstavovala, že by se herectví stalo jejím povoláním.
Tím byly autentické a svoje.
Hrály trochu levou zadní –
a to bylo pro jejich postavy
požehnáním.
Odkud pochází „šmidra
vydra“?

Dobrá otázka, to bych taky
rád věděl.
Jak se vůbec na ﬁlm díváte teď,
se skoro třicetiletým odstupem?

Režisér Ondřej Trojan nyní točí černou komedii Bourák, která je pro něj návratem do devadesátek

Krásný, natěšený,
radostný období
Režisér Ondřej Trojan o tom, co pro něj
znamená film Pějme píseň dohola, který festival
uvádí v sekci Bez cenzury, o hraní levou zadní
a o tom, proč měl z režie obavy.
Jan Škoda
Do příprav vašeho celovečerního debutu Pějme píseň dohola
zasáhla sametová revoluce.
Změnil se scénář, na němž
pracovali Jan Hřebejk a Petr
Jarchovský, hodně?

Kluci napsali scénář, který
jsem ještě před revolucí
začal přepisovat. Pějme píseň
dohola měl být víc politický
film, chtěl jsem jím přispět
k tomu, aby se ten bolševickej systém rozložil. Ale
po sametové revoluci jsem
scénář zase poněkud odpolitizoval. Protože kopat po
revoluci do komunistů by už
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nebyla žádná odvaha. Takže
jsem se víc vrátil k původní verzi, jak ji napsali Petr
s Honzou.

Těší mě, že Pějme píseň dohola nezestárlo. Prototypy
těch filmových postav se ve
společnosti vyskytují dodnes. Diváci si do nich lehce
můžou promítnout někoho
ze svého okolí.
Změnil se nějak dětský tábor
u Miřetína, kde jste točili?

K mému překvapení si
docela uchoval původní
charakter. Některé staré budovy dokonce zůstaly pietně
zachovány – třeba klubovna
vedoucích, kde jsme točili
táborovou diskotéku.

chtěl tváře známé z normalizačních seriálů, to byla dost
specifická práce. Mísily se
pocity nadšení z prvního celovečeráku s obavami z toho,
jestli mám na takovou práci
dostatek talentu, jestli neselžu jako tvůrce.
Režíroval jste i komika Jiřího
Šaška, pro kterého byla role
správce Čady tou poslední.

Jiří Šašek byl jedním
z herců, kteří za normalizace nesměli hrát. Pracovat
Ten film je podobenství naší s ním bylo kouzelné. Pro
společnosti v sedmdesátých něj byla práce před kamerou po tolika letech zákazů
a osmdesátých letech ukávelká radost a satisfakce.
zané na vzorku lidí, kteří se
shodou okolností potkali na Původně jsem chtěl obsadit
celou v šedesátých letech
pionýrském táboře. Moje
filmy vždycky reflektují spo- populární dvojici Šašek –
Vostřel, ale Darek Vostřel
lečenskou situaci v daném
už byl moc nemocný, takže
období. V tom je to podobjeho roli jsem – den před
né, dnes i tenkrát. Tím, že
jsem do filmu obsadil hlavně natáčením – svěřil Ladislavu
Brothánkovi.
neherce, protože jsem neS čím máte spojené
natáčení?

Scénář Pějme píseň dohola byl původně mnohem více politický

Jeden z distributorů se
nechal slyšet, že ﬁlm provázel
až nespravedlivě přehlíživý
postoj publika. Co pro vás
znamená letošní uvedení
ve Varech?

Já dostávám každý rok pozvání, abych Pějme píseň
dohola uvedl na nějakém
letním promítání. Na áčkovém festivalu jsem s ním
ale poprvé, takže se těším.
Který snímek pro vás nejlíp
vystihuje náladu a ideály
devadesátých let?

Bylo to krásný, natěšený, radostný období. Trochu zmatek, spousta nadějí, hodně
svobody… Na vaši otázku
ale neumím odpovědět. Neznám z té doby žádný film,
který by mě přenesl do pocitů a nálad, které jsem v první
polovině devadesátých let
zažíval. Film, který by naši
generaci v té době zachytil,
tu podle mě chybí.
Čím do vaší ﬁlmograﬁe zapadá
černá komedie Bourák, kterou
právě točíte?

Jsme s bídou v jedné třetině… Chtěl jsem vždycky
točit hlavně komedie, ale po
komedii Pějme píseň dohola
jsem shodou okolností realizoval dvě dramata a tragikomedii. Takže Bourákem se
vracím žánrově k něčemu,
s čím jsem v devadesátých
letech začínal. Není to ze
sentimentu, prostě se to tak
seběhlo. •

zvláštní vydání deníku Právo
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Foto: Petr Horník

Nenechte si ujít!

Nora Fingscheidt si už ve Varech stihla oblíbit hotel Thermal – a hlavně brutalismus

Z průšvihu
do průšvihu

Foto: Petr Horník

Devítiletá Benni jde z průšvihu do průšvihu a z jednoho sociálního
zařízení do druhého. Je nezvladatelná, zatížená traumaty i tím, že ji
její vlastní matka nechce. Německá režisérka Nora Fingscheidt si už
na začátku castingu vybrala skvělou dětskou herečku Helenu Zengel
a natočila s ní drásavého Narušitele systému. Ten dostal letos na
Berlinale Cenu Alfreda Bauera.

Federico Bondi napsal Carolině Raspanti scénář na tělo

Omlátím jim to
o hlavu

Veronika Bednářová

Zbyněk Vlasák

tvrdé slovo – Systemsprenger: představíte si někoho,
kdo systém vyhazuje do povětří. A přitom hlavní postavě mého filmu je devět.

sama přespávala, žila a pracovala. A mimoto jsem se
setkala asi s šedesáti lidmi,
Co znamená „narušitel systékteří to dělají. A všechny
mu“?
tyhle zkušenosti jsem ve
Není to něco, co bych sama
filmu využila. Vychovatelé
vymyslela, není to ale ani
byli většinou empatičoficiální termín. SpojeProč jste vždycky chtěla točit
tí a mysleli to dobře, ale
ní „narušitel systému“ se
ﬁlm o divoké holčičce?
běžně užívá mezi sociálními Asi proto, že jsem byla sama u některých bylo vidět, že
trochu ztrácejí síly a jejich
pracovníky – označuje prodivoká. Navíc moc podobblémové dítě, pro které se
ných postav dnes ve filmech zásobárna trpělivosti se stále
nedaří najít nový domov:
nenajdete. Většinou se v nich zmenšuje.
nechtějí ho rodiče, nezvláda- promenádují roztomilé,
jí ho v dětských domovech
tiché holčičky s velkýma
Právě trpělivost je ve vašem
ani na dětské psychiatrii.
očima, které jen zvědavě
ﬁlmu Narušitel systému klíčový
Takový jedinec se pak jen
koukají okolo. Nejsou na
aspekt. Nakonec to s Benni
stěhuje z jednoho zařízení
plátně vůbec aktivní.
všichni vzdají.
do druhého.
Lidé ze sociálních služeb se
na ty děti musí napojit, aby
Jsou oni „narušitelé systéVíte, kolik takových dětí v Němu“ známkou toho, že němec- jim mohli pomoct, ale zároveň je potřeba, aby si pro
mecku je?
ký sociální systém nefunvlastní dobro zachovali odJak říkám, je to neoficiální
guje?
stup. Jinak se z toho zblázní.
termín, neexistují na to
Ano, pro některé děti netabulky, ale odhaduje se, že
funguje, hlavně pro ty, které Například by si problémové
jde přibližně o pět procent
nelze zařadit do předem da- děti neměli brát domů. Je to
otázka rovnováhy a většina
z těch dětí, které nežijí v ro- ných škatulek. V Německu
dině.
milujeme byrokracii; když se lidí, které jsem potkala,
s tím poměrně složitě záobjeví problém, jako první
pasí.
hledáme řešení v rámci
Proč jste si vybrala zrovna
existujících institucí. A to
tohle téma?
bohužel ne vždy pomáhá.
Vždycky jsem chtěla udělat
Vy byste si asi Benni domů
Chybí nám cit pro improvi- vzala.
snímek o malé divoké holzaci. Vezměte si Benni – po
čičce. Pak jsem po letech
Určitě! A vymýšlela bych,
mnoha peripetiích na konci jak to udělat, abych ji mohla
točila dokument o ženách
najde místo, které jí vyhovu- adoptovat. Pořád doufám, že
bez domova. Bylo to depresivní, ty ženy před sebou je, ale pravidla říkají, že musí by to nějak fungovalo, že by
neměly žádnou perspektivu. pryč. A přes pravidla nejede ji šlo zachránit. Že by nakovlak.
Na noclehárnu tehdy přišla
nec neskončila na ulici nebo
i jedna čtrnáctiletá dívka –
na drogách. •
a já si pomyslela: Jak se tak
Váš snímek je právě hodně
mladá holka vůbec může
o úřednících a vychovatelích,
do podobné situace dostat?! s nimiž Benni postupně přijde
Narušitel
A někdo mi řekl: To je „nado styku.
systému
rušitelka systému“… Nevím, Na film jsem se připravovala
jak ten termín zní v češtině, čtyři roky, v těch zařízeních, 2. 7. | 16.00 Pupp
ale v němčině je to hrozně
jimiž Benni prochází, jsem

Má výbornou paměť, a navíc
jí repliky připadaly povědoPro Bondiho je Dafne druhý mé, takže nebylo těžké si je
zafixovat,“ dodává a hlavní
celovečerní film vzniklý
herečka jej doplňuje: „Myz jediného vjemu na italské
slím, že jsme si s Dafne
křižovatce: „Seděl jsem
podobné. Máme příbuznou
v autě v zácpě a viděl na
povahu i charakter, v mnoha
přechodu starší ženu, jak
přechází ruku v ruce se svou ohledech se chováme totožně. Trošku jsem si ji
dospělou dcerou s Downopřetvořila podle sebe, ale
vým syndromem. Nevím
taky si ona trošku přetvořila
vlastně, jestli to byla dcera,
mě. Optimismus je jedna
ale ten výjev mě obrovsky
zasáhl. Začal jsem přemýšlet, z věcí, ve kterých jsme úplně
jaké to je, starat se o takové- stejné.“ Ptám se, co je tedy
pro lidi s „downem“ v souho člena rodiny. Jak se jim
časnosti nejtěžší: „My, co
asi žije? Bylo to pro mě tak
máme downa, potřebujeme
dojemné, že jsem si začal
hledat další informace, kon- víc času, než dosáhneme
cíle. To ale neznamená, že
taktovat různé organizace
toho nejsme schopni! Jen se
a nakonec jsem se rozhodl
na nás nesmí tolik spěchat,
natočit o tom film,“ vysvětčemuž hodně lidí nerozuluje první impulz pro vznik
projektu, ke kterému si sám
napsal scénář. Stojí na jednoduchém syžetu: rodině,
kde žije i dospělá a v podstatě soběstačná Dafne, náhle
zemře maminka a starost
o dceru s Downovým syndromem zůstává na letargickém otci. Dafne však velmi
brzy vycítí, že to je naopak
ona, kdo se bude muset postarat o starého tátu; postupné „přehození“ rolí vrcholí
dlouhou pěší cestou za matčiným hrobem.

mí,“ vysvětluje Carolina.
„Ráda bych jim tuhle svou
filmovou zkušenost trošku
omlátila o hlavu a ukázala
všem, kteří v nás nevěří
a myslí si, že se neumíme
zapojit do normální společnosti, že to jde – a v pohodě!“ dodává.

Želví procházka
Poslední motiv filmu, dlouhá cesta za hrobem, prý
v námětu ani ve scénáři původně nebyl. „Napadlo mě
to až o prázdninách, když
jsem byl na dovolené v malé
vesničce a viděl tam muže,
jak vodí na procházku svou
želvu. Byl přesvědčený, že
má srdeční problémy, a že
se tedy musí každý den na
několik hodin provětrat.

Denně s ní chodil na vzduch,
což bylo celé trošku šílené.
Ale zase: díky tomu mě
napadla ta scéna s dlouhou
cestou,“ vzpomíná Federico
Bondi a vidí tuhle pouť jako
metaforu nového vztahu
otce a dcery. „Schválně jsem
ji naplánoval už na začátek
natáčení, i když ve filmu je
až na konci: chtěl jsem, aby
se herci dobře poznali mezi
sebou.“
Hodně diváků o snímku
tvrdí, že při jeho sledování
úplně zapomněli na to, že
má hlavní postava Downův
syndrom, což režisér považuje za největší poctu. A Carolina? Ta dál, stejně jako její
postava Dafne, pokračuje ve
své práci v supermarketu,
kde má spoustu přátel. •

Napsal jsem to
Překvapivě radostná, nakažlivě optimistická
pro Carolinu
a tak trochu hromotluk je prodavačka
„Poté, co jsem našel Carolinu, napsal jsem jí prvních
ze supermarketu Dafne, hlavní hrdinka
pár verzí scénáře v podstatě
stejnojmenného snímku italského režiséra
na tělo,“ vysvětluje režisér,
„díval jsem se na ni, na
Federica Bondiho. Ten svůj pečlivě napsaný
interakci s její rodinou,
a natočený film, který zažil nadšené divácké
s jejími kolegy i kamarády.
Mluvili jsme spolu o jedpřijetí už na letošním Berlinale, přijel do
scénách, ale nic
Karlových Varů představit osobně. Doprovodila notlivých
se neučila přímo ze scénáře,
spíš jsme si jen tak povídali.
jej i protagonistka Carolina Raspanti.
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festivalový deník

IQOS LOUNGE ve Varech
Užijte si „festival bez kouře“ – IQOS LOUNGE nabízí dospělým
návštěvníkům relaxační zónu s občerstvením, která se vždy v pět
odpoledne mění v talk show Libora Boučka se zajímavými hosty.
Dospělí kuřáci tu navíc mají možnost si IQOS zdarma vyzkoušet,
a dokonce si ho na celý den zapůjčit.

V parku vedle hotelu Thermal je denně od 11 dopoledne do půlnoci otevřen
IQOS LOUNGE, navštívit ho
však mohou jen návštěvníci
starší 18 let. Dospělí kuřáci
si tady mohou IQOS zdarma
vyzkoušet, a dokonce si ho
na celý den zapůjčit. Prostor
toho ovšem nabízí ještě víc,
slouží taky třeba jako relaxační zóna s kávou, pohoštěním
a proseccem zdarma.
Každý den až do pátku se
navíc IQOS LOUNGE proměňuje v živé pódium s originální talk show. Hostitelem
a moderátorem je herec Libor
Bouček. Jako hosté v jeho talk
show (začíná vždy v 17.00)
vystoupí známé osobnosti ze
světa hudby, umění, módy
i filmu – konkrétně dnes to
bude ZORYA, TMBK a Eliška
Křenková. Do konce festivalu
se tu potom vystřídá další
víc než desítka zajímavých
osobností. Libor Bouček tak
vyzpovídá mimo jiné Jakuba
Prachaře, Jiřího Langmajera
nebo třeba zpěvačku a jednu
ze členek tria 3v1 Martinu
Pártlovou.
Pro komfort dospělých
uživatelů IQOS je řada míst
na festivalu, a to i uvnitř
budov, IQOS FRIENDLY,
zařízení je v nich tedy možné
používat bez omezení. Za
všechny jmenujme třeba
pop-up klub Kaiser 54 nebo
F-Bar. Kompletní seznam
těchto míst naleznete na
www.iqos.com. •

Zajímá vás, jak nevidomý čte, co
všechno umí asistenční pes nebo
jak se žije lidem se zdravotním
postižením? Nejen to můžete
zjistit ve stanu Nadace Sirius
naproti hlavní poště na ulici T. G.
Masaryka. Seznámit se tu můžete
také s internetovým charitativním
projektem Patron dětí, který je
zaměřený na pomoc zdravotně
a sociálně znevýhodněným
dětem a jejich rodinám v ČR.
Denně od 10.00 do 19.00. •

Užijte si bohatý program
ve festivalovém MALL.CZ
PARKU – dnešní program
nabídne třeba projekt Čtení
tě mění (od 14.00 s Tata
Bojs), vaření s Veronikou
Koko Šmehlíkovou (15.00)
či soutěž Vyhraj to! s Tomášem Zástěrou (od 18.00).
Užít si můžete také relax
v trávě – ať už u LED kina
pod širým nebem, nebo
s výpůjčkou lehátek, dek,
pétanquu, badmintonu
nebo knížek. Občerstvit
se můžete speciálním snídaňovým menu, ale taky

Vyhraj kolo
Každý den můžete zdarma využívat půjčovny kol Specialized, nyní
si ale o jedno takové můžete i zasoutěžit! Stačí se v Karlových Varech vyfotit na kolech Specialized
nebo s Teem Kováčem a nasdílet
fotku na Instagram s označením
@specializedcz. Tvůrci dvou nejoriginálnějších příspěvků budou
odměněni festivalovým speciálem
Specialized Crosstrail. Sledujte
Instagram @specializedcz nebo
@teodorkovac. •

Foto: KVIFF

Lidé odvedle

MALL.CZ PARK
hamburgery či hot dogy
(včetně veganských) od
Tommy’s food trucku. To
vše ve Smetanových sadech,
denně od desáté dopolední
do desáté večerní, přičemž
dopoledne jsou věnována
zejména dětem. Veškeré
informace o programu
najdete na Festival.mall.cz.
A nezapomeňte, že na každém lístku do kina najdete
unikátní slevový kód – při
nákupu nad 2000 Kč díky
němu v aplikaci MALL.CZ
dostanete až do 14. 7. slevu
200 Kč. •

Zažili jste
Foto: Specialized

Foto: KVIFF

Stojí za návštěvu

Foto: KVIFF

Foto: KVIFF

Den s festivalovými partnery

Den s ČRo
Aneta Langerová včera v rámci
Dne Českého rozhlasu odehrála
koncert v Poštovním dvoře, nabitý
program ČRo tím však zdaleka
nekončí. Na Sadové kolonádě
můžete dál vždy od 9.00 (o víkendu
od 10.00) do 18.00 přihlížet živému
vysílání Radiožurnálu. Programem
provází Jan Pokorný a vždy na
desátou dopolední si do studia zve
známé hosty. Těšit se můžete třeba
na kameramana Vladimíra Smutného nebo Jiřího Suchého. •

Jiný pohled
Šimon Šafránek

Osm dětských vojáků stráží betonové ruiny kdesi v kolumbijských horách

Do srdce džungle
Intenzivní válečné drama Monos katapultuje
režiséra Alejandra Landese mezi největší
ﬁlmařské objevy letošního roku
8

„Chtěl jsem ten film tvarovat jako horečnatý sen,“
nechal se Landes slyšet letos
V kolumbijských horách
na festivalu Sundance, kde
je mlha, vlhko a bahno.
U dezolátní betonové struk- měli Monos premiéru –
a kde taky snímek zístury tu vartuje jednotka
kal Zvláštní cenu poroty
dětských, v lepším případě
adolescentních vojáků. Jsou v soutěži mezinárodních
filmů. Jde o vcelku přesnou
mezi nimi kluci i holky,
oslovují se zásadně přezdív- charakteristiku. Landes má
kami: Šmoula, Rambo a po- schopnost vyprávět sugestivně, z úvodních obrazů
dobně. Jednotka se má povyloženě kape studená vlhstarat o zajatou americkou
kost a osamělost. Vyprávění
doktorku a nově jim taky
nás vtahuje do zažitých
byla svěřena dojnice jmérituálů skupiny, kde fungují
nem Shakira. Její mléko by
mělo být klíčové pro zdravý sexuální vztahy a rituální
násilí. Svítící tyčinky, brýle
růst po zuby ozbrojené
omladiny. Shakira ale jejich na noční vidění a houbičky
vyrostlé z kravinců posouosud ovlivní jinak.
vají výjevy i mysl hrdinů
Monos jsou teprve drunebezpečně blízko šílenství.
hým hraným snímkem dePo nenadálém útoku pak
větatřicetiletého Alejandra
Landese, rodáka z brazilské- mezi vojáčky propukne
nefalšovaný chaos. „Šlo
ho São Paula. V roce 2007
mi o hypnotický stav, kdy
natočil dokument Cocalero
nepotřebujete vědět, jestli
o bolivijském prezidentovi
guerilla stojí nalevo, nebo
Evo Moralesovi, v hrané
tvorbě debutoval o čtyři roky napravo,“ vysvětluje režisér
s tím, že dnešní konflikty
později kusem Porfirio.

po celém světě ztratily jasné
obrysy světových válek
z minulého století, kde bylo
jasně rozlišitelné, kdo je
padouch a kdo hrdina.
Své hrdiny vybíral Landes
z 800 kolumbijských dětí.
Pro třicet z nich zorganizoval tréninkový tábor: dopoledne měly cvičení herecká,
odpoledne vojenská. „Ve
skupině se pak začala formovat vlastní dynamika:
kdo s kým kamarádí, kdo
s kým flirtuje – společnost
v miniaturním vydání.“
Urgenci a intenzitu Monos
dotváří sugestivní hudba
britské skladatelky Micachu. •
Monos
2. 7. | 21.00 Kino Čas
4. 7. | 11.30 Velký sál
6. 7. | 22.30 Kino Drahomíra
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NAKUPTE NA MALL.CZ
Foto: KVIFF (5x)

5 nej programového oddělení

A DALŠÍ CENY
ZA STATISÍCE KORUN.

Karel, já a ty

Nejvíc
cool ﬁlmy
Kouř

Anna
Purkrábková

Červená, nebo modrá pilulka? Na začátku tisíciletí jsme
všichni chtěli být cool jako
Neo. Od té doby uplynulo
dvacet let, my už možná
tolik cool nejsme, ale Neo je
pořád nejvíc. Matrix slaví
dvacetiny a my s ním.
Děti mrtvých je zombie
horror z prostředí pravověr-

ného Štýrska. Řízky a alpská
panoramata máte v ceně,
a k tomu navíc skupinu na
smrt vyhladovělých Syřanů.
A proč je tak cool? Protože je to adaptace románu
Elfriede Jelinek, který se
sice těžko čte, ale na film se
kouká skvěle.
Fotbal je cool, a tím
pádem je cool i nejslavnější
fotbalový rebel všech dob
Diego Maradona. Nový
dokument od Asifa Kapadii,
který nás před čtyřmi lety
dojal svou Amy.

Karel, já a ty je skvělý
nový český film, který vznikl
nedostatku finanční podpory navzdory. Cool jsou
všichni, kteří se na něm
podíleli s neutuchajícím
odhodláním.
Cítíte vůni startek? Podupáváte v rytmu diska? Dere
se vám z úst výkřik „Arnoštek je prostě boží“? Tak to
jste tu správně. V kině letos
uvidíte Kouř, který není
cool jen proto, že je prostě
fajn, fajn, fajnovej! •

Děti mrtvých

Matrix

Diego Maradona

koordinátorka
programu

Instagramiáda

1. místo @jahodys

#sushivary

2. místo @fabianovaradka

3. místo @dianafinkcova

Sluší Varům sushi?
Vary krásné, Vary oslnivé.
Kdo nebo co rozsvěcuje
vaše dny na festivalu, už
víme. Děkujeme za kreativní
ztvárnění #svetlomehokviff
a blahopřejeme vítězům,
kteří si dnes mohou vyzvednout po dvou vstupenkách
na film Světlo mého života
amerického režiséra a hvězdy
festivalu Caseyho Afflecka v
redakci Festivalového deníku
v prvním patře hotelu Thermal od 11 hodin. Dnes pro
vás máme připraveno zbrusu

nové téma, a sice inspirované
Japonskem, konkrétně jeho
kuchyní. Ukažte nám,
jak podle vás vypadají
#sushivary. Nemusí se přitom jednat jen o tuhle vyhlášenou delikatesu, fantazii
se meze nekladou. Čas máte
do dnešní páté odpolední,
pak festivalový fotograf
Tomáš Tesař vybere nejlepší
tři z vás. Výhrou nebude nic
jiného než dvě vstupenky na
film japonského tvůrce Šinji
Cukamota s názvem Zabíjení

(3. 7., 22.00, Kongresový sál)
a drobnost pro toho nejlepšího k tomu. Na konci festivalu
pak vyhlásíme krále soutěže,
který od nás získá pořádný
balík pruhovaných doplňků.
Tak šup šup na sushi! •

twitter.com/festdenik
facebook.com/KVIFF
instagram.com/festdenik
denicek@kviff.com
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Na co půjdem

Podivuhodná Šampion
dobrodružství Zbyněk Vlasák
Paula Harkera Co se děje po zápase

Na okraji

Veronika Bednářová
Pestrobarevný svět dospívání
Jako by nestačilo, že je Paulovi třináct, že ho kdysi opustila máma
a že žije jen s otcem a jeho radami.
Ještě jsou tu ty chlupy všude na
těle… A tak Paul uteče z domova,
aby našel matku i sám sebe. Je to
útěk tragikomický, poetický a nádherně pestrobarevný; své místo
v něm má zlý cirkusový principál,
tančící kamarádka Aristiana i vysněná narozeninová párty. Film buduje svět dospívajících, smysluplný svou podivností. Snímku vévodí
výkon vycházející americké star
Jaedena Martella. Americký debut
českého režiséra Martina Krejčího
se vám bude líbit – i s chlupama.

Christian Ferro je klíčovou postavou útoku AS Řím s brilantní
fotbalovou technikou, ale taky
neukotveným mladíkem s rozkolísaným životním stylem. Stačí
málo, aby Christian svůj talent
pohřbil. Šéf římského klubu se
proto rozhodne zaplatit mu doučování. Italský režisér Leonardo
D’Agostini se inspiroval životními
osudy známých fotbalových
průšvihářů – Balotelliho, Ibrahimoviče či Cassana. A navíc
se domluvil s římským AS (ﬁlmů,
kde hrají fotbalisté za reálné kluby,
zas tolik není). Svět sportovních
hvězd, jemuž dominují nekonečné peníze, večírky, počítačové
hry a Instagram, režisér nazírá
střízlivýma očima obyčejného
učitele – i ten se tu ovšem nadšeně projede v Christianově nablýskaném ferrari.

2. 7. | 14.00 Velký sál
4. 7. | 12.30 Malý sál

3. 7. | 19.00 Národní dům

6. 7. | 10.00 Národní dům

5. 7. | 10.00 Národní dům
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V žáru
královské
lásky

Letní hokej

Klec

Jakub Švejkovský

Vojtěch Rynda

Sport mezikulturní sondou

Kočka, myš a taky
svazek klíčů

Při pobytu v Neapoli jsem si
nemohl nepoložit otázku, proč
se stále traduje otřepané úsloví
„vidět Neapol a zemřít“ a co tím
chtěl vlastně básník říci. Prý se to
týká popravčího místa v pevnosti
nad městem, kde byli odsouzenci
před popravou natočeni směrem
k Neapoli. Možná ale jde jen
o ironii poukazující na zdejší neskutečný nepořádek, hory odpadků na každém kroku, pouliční
zloděje, camorru či špínu. Vždyť
ještě v roce 1973 si zde užili epidemii cholery. Přesto je Neapol
fascinujícím městem s nesmírně silným geniem loci. Včetně
jejího východního předměstí,
kde žijí hlavní antihrdinové působivého soutěžního dokumentu
Nazarena Manuela Nicolettiho.
Z trojice těchto outsiderů vás myslím nejvíce zaujme potetovaný
boxer v bizarní papírové masce
s rohy.

Zbyněk Vlasák

Gigantické obchodní centrum
Megamall, sever Maroka – na tamějším veřejném kluzišti se hraje
hokejový zápas mezi místním
marockým výběrem a mladíky
z východočeského Náchoda. Takový výjev není žádná přitažená
sci-ﬁ, ale jen jedna ze scén nového dokumentu Rozálie Kohoutové
a Tomáše Bojara. Tvůrčí dvojici
se podařilo na pozadí exotické
sportovní výměny vytvořit pozoruhodný observační snímek
konfrontující dvě rozdílné kultury. Každá skupina chlapců sice
pochází z úplně jiného prostředí,
vedle hokeje je ale taky dost věcí
spojuje – třeba absence předsudků, takže nacházejí překvapivě
hodně společných témat. Speciﬁcké kulturní formování se
ale přece jen nakonec přihlásí
o slovo – třeba v debatě o vztahu
k praseti.

3. 7. | 9.00 Kinosál B

2. 7. | 9.30 Malý sál

Filip Šebek
Krása v ošklivosti

Postmoderní šílenost
Bezprostředně po návratu z emigrace, na konci jara 1990, se
novovlnná legenda Jan Němec
pustila do natáčení rozdivočelé
adaptace románu Ivana Klímy
Utrpení knížete Sternenhocha. Němec ho uchopil opravdu
svérázně: do hlavní role knížete
obsadil Viléma Čoka, který tu
týrá a zavírá do kobky kněžnu
Ivanu Chýlkovou za to, že mu byla
nevěrná s Bolkem Polívkou. Toho
pak kníže nechá sežrat lvy. A to
vše v rychlém tempu ﬁlmařovy
imaginace, ve futuristickém
prostředí Žižkovské věže či hotelu na Ještědu… Patřilo k době,
že na takhle ze řetězu utrženou
postmoderní šílenost přišlo do
kin z dnešního pohledu neuvěřitelných 320 tisíc diváků.

4. 7. | 19.30 Divadlo
Husovka

Dva lidé, sklepní byt a masivní
mříže na oknech i dveřích. Marek
Epstein ve scénáři ke klaustrofobickému thrilleru Klec
vycházel z reálného zážitku
své vlastní babičky, která rozhodně není jedinou seniorkou, již
podobný incident postihl. Paní
Galová trpí osamělostí a pocitem,
že už ji nikdo nepotřebuje; dokonce i faráře, o něhož s láskou
pečovala, přeložili jinam. Když
se do její přízně vlísá vzdálený
příbuzný, ráda ho proto pozve
k sobě domů. Úlisný mladík si ale
rozhodně nepřišel jen popovídat…
Režisér Jiří Strach ukazuje
Jiřinu Bohdalovou a Kryštofa
Hádka, s nimiž nespolupracuje
poprvé, v polohách, v jakých jsme
je myslím ještě nikdy neviděli,
a z dynamiky, jaká probíhá mezi
jejich postavami, běhá mráz po
zádech.

4. 7. | 15.30 Malý sál
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Kurz tvůrčího psaní

Příběhobraní 4
Vysmátá trojice sedí na schodech před Městským divadlem hned vedle
červeného koberce. Čekají na svého posledního člena, který si po
promítání filmu Objížďka odskočil.
René Nekuda

dená forma nezaručují automaticky úspěch. Vždycky to
chce „něco navíc“, co vyplý„Byl to ten typ ženy, na
vá z aktuálního společenskékterou myslí ženatí muži,“
ho kontextu. Rok 1945 je rok
rozzářeně popisují jednu
z postav. „Tohle je podle mě zlomový a černobílé filmy
se ve velkém vrhly na relavěčný film. Jak je možný, že
tivizování dobra a zla (jak
funguje i po tolika letech?“
příznačné!).
pokračují.
Objížďka to bere dost
Tohle zase rozesměje mě.
z gruntu a tvůrci zde neUniverzální příběh je něco,
chávají hlavního hrdinu Ala
co zkoumám už devět let.
trpět kvůli sérii nešťastných
Samozřejmě nejsem sám,
náhod, jež ho den za dnem
Joseph Campbell hledal
oddalují od jeho vysněného
tzv. monomýtus a Vladimír
Propp zas zkoumal celosvě- setkání se svou láskou. Jedna
smrt je v tomto příběhu
tovou pohádkovou mytologii. Oba přišli se zajímavými málo a jakýkoliv krok k očišmodely, které sedí na většinu tění vede k dalšímu, mnohem hlubšímu propadu.
příběhů a které se dají poMistrně gradující děj
psat několika málo prvky.
Omlouvám se za vzdělávací a celkem slušně napsané dialogy nás provedou až k moodbočku: Campbell byl
rálnímu poselství na konci.
dobrý kamarád George LuOsud si v tomto případě
case a Hvězdné války věrně
kopírují jeho šablonu mono- vybral Ala jako svoji hračku
a my se máme ptát, zda je
mýtu. A jak jsou úspěšné!
to v pořádku. Zda měřítka
Nicméně ověřená struktura a řemeslně dobře odve- morálky dokážou rozeznat

smolaře, který se snažil
udělat dobrá rozhodnutí
a rozhodně ho nepoháněly
zlé úmysly.
Vtom se ze záchodu vrací
čtvrtý do party a na tváři má
úlevný výraz. „Tak co, jdeme
na pivo? Věděli jste, že tenhle film remasterovala firma
George Lucase? To je ten od
Hvězdných válek.“
No tak mi řekněte: Je
tohle osud, náhoda – nebo
nějaká vymyšlená šablona?
Dnes budeme po filmu
Monzun zkoumat právě zmíněnou univerzální strukturu
příběhů. Začínáme v cca
10.40 před kinem Drahomíra. A zítra se vrhneme na
hledání inspirace ve svém
životě, tím navážeme po
dopolední projekci filmu
Carte Blanche v Lázních III.
Přijďte, naše undergroundové setkávání s názvem Příběhobraní je tu opravdu pro
všechny! •

Akce Industry

Jak uspět
na mezinárodním trhu
Z dnešního bohatého Industry programu by si filmoví
profesionálové neměli nechat ujít vyhlášení vítěze
Ceny Eurimages Lab Project. Od 11.00 bude v kině
Čas soupeřit osm slibných
filmových projektů realizovaných mimo tradiční filmařský rámec. „Představené
projekty se často pohybují
na pomezí kinematografie
a jiných uměleckých forem
a jejich prezentace by měla
zajímat především zástupce
filmových festivalů, uměleckých institucí a studenty
filmových škol,“ říká vedoucí Industry Hugo Rosák.
Ocenění je spojeno s finanční odměnou 50 tisíc eur.

Od 13.00 bude ve Vodafone Lounge probíhat
panelová diskuse s názvem
Potenciál českého filmu na
zahraničních trzích: výzvy
a příležitosti. Diskuse, po-

telka German Filmu Simone
Baumann, festivalová konzultantka Ludmila Cviková,
producent Vratislav Šlajer
či filmový teoretik Petr
Szczepanik.

řádaná Asociací producentů
v audiovizi (APA) a moderovaná filmovým publicistou
Tomášem Baldýnským,
si klade za cíl pojmenovat
klíčové faktory, které by
umožnily českým producentům uspět na mezinárodním
trhu, přilákat zahraniční
publikum, festivaly, televizní stanice a distributory
a učinit z českého filmu
a televizní dramatické tvorby
mezinárodně uznávanou
značku. Zúčastní se mj. ředi-

Příznivci dokumentární
tvorby si od 14.00 jistě nenechají ujít tradiční prezentaci
Docs in Progress v kině Čas.
Producenti a režiséři osmi
vybraných dokumentů ze
střední a východní Evropy,
Balkánu, bývalého Sovětského svazu a Blízkého východu
tu představí projekty, které
jsou v současné době ve fázi
výroby nebo postprodukce.
Nejslibnější z nich obdrží
cenu spojenou s částkou pět
tisíc eur.
(fiš)
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Martinu Horynovi z programového oddělení se včera narodila dcera Emílie. Dvanáctidenní Julia,
dcera filmových profesionálů Louise H. Johansen a Pavla Strnada (na snímku), už dorazila osobně.
Foto: Petr Horník

Foto: KVIFF

Dojaté Heleně Třeštíkové vstoje aplauduje a k životnímu jubileu gratuluje celý Velký sál včetně
Jakuba Hejny, který s ní režíroval film Forman vs. Forman. Včera měl ve Varech českou premiéru.

Foto: Petr Horník

Foto: Jan Handrejch

Kviffíčka

Včera bylo zase horko. Snad už to dneska skončí.

Tým KVIFF podporuje Patrona dětí. Přijďte i vy do stanu Nadace Sirius, najdete jej naproti poště.

Soutěž bez cenzury, díl čtvrtý
Foto: Jan Handrejch

Dnes přijíždějí

Absolutně neodolatelné džínové elasťáky už čekají na svého nového majitele

Je to fajn, fajnový…
Kultovní film režiséra
Tomáše Vorla Kouř z roku
1990 baví už několikátou
generaci. Děj „rytmikálu
totalitního věku“ je zasazen
do prostředí začouzených
oceláren. Mladý inženýr
Mirek, který do továrny přichází, aby vypracoval projekt
na snížení emisí, je ubytován
v nevábné noclehárně.
Tam se s dýdžejem
Arnoštkem, který je „prostě
boží“, sice nepotká, zato vy
tam můžete snadno najít

festivalový deník
festival daily

Arnoštkovy nezapomenutelné legíny. Napovíme, že
hledaná ubytovna má velkou
kočkovitou šelmu ve znaku.
Nebudeme vás ovšem nutit
trávit tam ani minutu, natož
noc: elasťáky jsou k nalezení
ještě před vchodem.
Až je najdete, co nejdřív nás
vyhledejte v redakci Festivalového deníku v prvním
patře hotelu Thermal a my
vám k nim přidáme ještě
dva lístky na zítřejší projekci
filmu Kouř.

Thomas Heise

Martha Stephens

Michal Hogenauer

Dnes do Varů dorazí režisér
Čaj I-siang a herečka Čang
Tchung-si, kteří do Hlavní soutěže přivážejí čínský snímek
Portrét mozaikou. O Křišťálový
glóbus bude na festivalu soutěžit i americký snímek Ke hvězdám, jehož režisérka Martha
Stephens dnes rovněž přijíždí.
Dalším dnešním čerstvým hostem je Felipe Ríos, režisér chilsko-argentinského snímku

Muž budoucnosti, taktéž zařazeného do Hlavní soutěže.
Film Podivuhodná dobrodružství
Paula Harkera, uváděný v Hlavním programu – mimo soutěž,
přijíždí zastupovat herec
Jaeden Martell, kterého máte
možnost vidět také ve snímku
Chata. Do soutěže dokumentárních ﬁlmů přiváží svůj snímek
V náruči Morfeově režisér
Marc Schmidt.

Dalším dnešním festivalovým
hostem je režisér Michal Hogenauer, jehož celovečerní debut
Tiché doteky je zařazen v sekci
Na východ od Západu. Ve stejné
sekci se letos promítá řecký
Zizotek, druhý celovečerní ﬁlm
režiséra Vardise Marinakise,
jejž dnes rovněž přivítáme
ve Varech.
Přijíždí i rumunský režisér
Marius Olteanu. Jeho vztahová
studie Monstra je zařazena do
sekce Jiný pohled. A konečně
německý režisér Thomas
Heise dnes do sekce Imagina
přiveze svůj tříapůlhodinový
opus Domov je prostor v čase.

Marc Schmidt

Čaj I-siang

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