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S lehkostí sobě vlastní dorazí Jiří Suchý do Varů na dnešní světovou premiéru dokumentu Olgy Sommerové Jiří Suchý – Lehce s životem se prát

KVIFF Talks

Klasik se vrací do Varů

Veronika Bednářová:

Sommerová. Taková nabídka se
neodmítá. Cením si na ní toho, že
její dokumenty svědčí o tom, že
dobře a předem ví, co točí a proč.
Z těch filmů to pak sálá.
Je něco, co v dokumentu nezaznělo
a vám to teď chybí?

V dokumentu toho nezaznělo
mnoho, ale nejsem tak prostý,
abych nevěděl, že celovečerní film
není seriál, a tak jsem vděčen za to,
že tam zaznělo, co tam zaznělo. Nechybí mi tam žádný archivní záběr;
dosud jsem si ostatně nesestavoval
hitparádu archivních záběrů.

zda musím sedět doma a psát
V dokumentu jsou mimo jiné části
novou komedii, nebo zda musím
vašich rozhovorů s Janem Werichem,
jet na zájezd, případně, pokud je
Jak dlouho jste ve Varech vlastně
Karlem Gottem, Stanislavem Štepkou
zkouškové období, musím trávit
nebyl? A těšil jste se sem?
dny v divadle, dvě patra pod zemí.
Jestli dovolíte, trochu vám pořadí
Taky musím ze své funkce úřadodotazů převrátím: v Karlových
Varech na festivalu jsem byl napo- vat a chodit na schůze, občas si pro
sled myslím v roce 1966, když jsme radost udělám nějakou litografii,
což bych nemusel, ale mně to nedá.
s Jiřím Šlitrem uváděli film Kdyby
Taky skládám muziku a píšu knihy.
tisíc klarinetů. Ale možná že jsem
tady byl ještě v roce 1969 se Zloči- To všechno se děje, jak to vyjde.
nem v šantánu. Dokonce si říkám, Jediné, co se opakuje s jistou pravidelností, je, že se musím v šest
že asi jo, ale paměť se pozvolna
stává mým nepřítelem a jsem velmi večer sebrat a jet do divadla, kde
mi v sedm začíná představení. Prorád, že zatím ještě umím zpaměti
těch dvanáct her, které máme v Se- tože s Jitkou Molavcovou hrajeme
v podstatě ve všech hrách, které se
maforu momentálně na repertoáru. A do Varů jsem se těšil, protože v Semaforu konají, je to naše nejpravidelnější činnost. Jo a ta druhá
jsem velmi zvědav, jakou podobu
odpověď: Tentokrát se těším na
má filmový festival dnes.
dovolenou, kterou mi posledních
třicet roků osud nedopřál. Letos se
Jak vypadají vaše dny? Když jsme se
mu vzepřu.
viděli v Praze, kromě večerních představení v Semaforu jste taky cosi maloval na výstavu, kterou jste následně
spěchal zahájit… Na co jste se teď na
konci divadelní sezony nejvíc těšil?

Aha, zase dvě otázky, které se tváří
jako jedna. Tak tedy mé pracovní
dny vypadají různě. Podle toho,

ze slovenského Radošinského naivního divadla a tak dále; líbí se mi.

Na mnohé z těch rozhovorů si stále
pamatuji. Spíš mi ale utkvěly ve
vzpomínkách rozhovory, které se
nekonaly před kamerou. Těch bylo
hodně a znamenaly pro mě moc.

Kara a Jaeden

„Vždycky jsem chtěl bejt dva,“ říkáte
ve ﬁlmu. Jak těžké to pro vás bylo,
když jste poté, co tragicky zemřel Jiří
Šlitr, v letech 1969–1970 „dva“ nebyl?

Myslím, že tenkrát jsem se rozhodl
skončit s divadlem a živit se hlavně
textařinou a grafikou. Nakonec
jsem ale neskončil, protože jsem si
uvědomil, že bych svým odchodem
splnil přání tehdejších držitelů
moci, a rozhodl jsem se, že jim tu
radost neudělám. •

Co vám natáčení dokumentu o vás
dalo a co vzalo?

Dalo mi přátelství a vzalo právě
dovolenou. Ale souhlasil jsem
s ním z jednoduchého důvodu:
protože mi tu práci nabídla Olga

Jaeden Martell

Jiří Suchý, Jiří Šlitr a obří číše na festivalu v roce 1966

Foto: ČTK

Legenda, která se nebere vážně, bojovník za krásu českého
jazyka a podle Miloše Formana největší žijící český
básník Jiří Suchý uvede dnes v půl sedmé v Karlovarském
městském divadle nový film, který o něm natočila Olga
Sommerová. Je to skoro zázrak; když jsme se viděli
v Praze, byl v obrovském pracovním zápřahu. „To víte,
mám sedm profesí,“ řekl, ale napočítali jsme jich nakonec
devět. Básník. Herec. Spisovatel. Režisér. Libretista.
Skladatel. Textař. Grafik. Ředitel fungujícího pražského
divadla, Semaforu. To všechno už víc než šedesát let.

Výkon Kary Hayward ve ﬁlmu
Ke hvězdám je letos ozdobou Hlavní
soutěže, Jaeden Martell tu má snímky
hned dva: Chatu a Podivuhodná dobrodružství Paula Harkera. Popovídat
si s oběma budoucími hereckými hvězdami Hollywoodu lze dnes od 11.00
ve Vodafone Lounge v prvním patře
Thermalu. Dvacetiletou Hayward si
můžete pamatovat z ﬁlmů Až vyjde
měsíc, Paterson nebo Místo u moře.
Šestnáctiletý Martell začínal v titulech
Miluj souseda svého či Půlnoční
dítě. Beseda bude vedena v angličtině,
vstup je zdarma, nepotřebujete akreditaci ani vstupenku.
Zítra na stejném místě od 14.15
bude série KVIFF Talks pokračovat
s americkou herečkou Patricií Clarkson. Letošní držitelka Zlatého glóbu
za seriál Ostré předměty převezme
v rámci slavnostního zakončení festivalu Křišťálový glóbus za mimořádný
umělecký přínos světové kinematograﬁi a zároveň ve Varech uvádí snímek Řidičský průkaz.

Programové změny
Dnes od 21.30 v Městském divadle
přibyla do programu nová projekce
ﬁlmu Olivera Laxeho Až přijde oheň.
Zítra si nově můžete zajít na dokument
Rona Howarda o operní legendě Pavarotti (od 22.00 v Národním domě)
či na argentinskou tragikomedii Benjamína Naishtata Rudá (od 22.30 ve
Velkém sále).
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Hlavní soutěž
„Hlavní postavy mého
filmu se jako v mlze ztrácejí
ve své vlastní touze,“ říká
režisérka Martha Stephens.
„Maggie touží po tom, aby
byla akceptována taková,
jaká je, ale zároveň chce být
vzornou dcerou, která naplňuje očekávání svých rodičů.
Iris zase vyhlíží jiný svět,
takový, co zaznívá z jejího
rádia, když ho v noci tajně
poslouchá pod peřinou.“
Touhu jako klíčovou charakteristiku můžeme najít
dokonce i u Irisiny alkoholické matky. Ta je plná hořkosti z vlastních nenaplněných dívčích snů. Už nikdy
nezažije velkou romantickou
lásku, po které v mládí
toužila, už nikdy neopustí
páchnoucí farmu, které se
její manžel věnuje pomalu
víc než jejich vztahu.
Kara Hayward (vlevo) a Liana Liberato jako dvě kámošky na oklahomském venkově
„Touha je součástí naší
lidskosti. Neustále si uvědomujeme, co v našich
životech chybí,“ pokračuje
Martha Stephens. „Metafyzičtí myslitelé čtou naše
nekonečné hledání nějakého
naplnění jako důkaz, že
toužíme po něčem víc, než
co nám může nabídnout náš
svět. Vědci zase pozorují, že
Poté, co měl film Ke hvězdám americké
Zbyněk Vlasák
Všechno se ale změní
v okamžiku, kdy se ve městě když nakonec dosáhneme
režisérky Marthy Stephens úspěšnou premiéru Už na začátku snímku se spo- i ve škole objeví tajemná
toho, co chceme, uspokojí
nás to jen na chvíli a rychle
lečně s dívkou Iris ocitáme na Maggie. Tvrdí, že její otec
na Sundance, zamířil si to hned do Hlavní
malé oklahomské farmě, kde fotografuje celebrity pro ča- si vybereme něco nového, po
soutěže karlovarského festivalu. Černobílý
kromě ní bydlí její alkoholic- sopis Life a ona že už má do- čem můžeme toužit.“
ká matka a dobrosrdečný, ale mluvenou práci letušky, díky
snímek, který se odehrává v šedesátých letech
které se bude moci podívat
trochu jednoduchý otec. Iris
O dívčím přátelství
v Oklahomě, už stihl zaujmout i americké
do celého světa. A navzdory Martha Stephens natočila
nosí brýle, staromódní účes
a má problémy s inkontinen- očekávání se Maggie nesblíží autentický, ale zároveň snový
kritiky. Například The Hollywood Reporter
cí. Přičemž ani jedno z toho jí s nafoukanými hvězdami
snímek o dívčím přátelství,
mluví o „nepopiratelném emocionálním
třídy, ale právě s nemluvnou dospívání a emancipaci,
ve školním kolektivu zrovna
Iris. Je však otázkou, kdo
který je kromě jiného krástahu“, The Movie Cricket zase o „fantastickém nepomáhá k oblíbenosti;
z nich dvou potřebuje víc
naopak, ve třídě je jasným
ný na pohled; černobílou
hereckém obsazení“.
pomoct.
outsiderem.
barvu tu podtrhuje úžasné

Vzhůru ke hvězdám!

Foto: KVIFF (2x)

Americký ﬁlm o touze má krásné světlo a skvělé obsazení

Vést pohřební ústav na Filipínách není nic jednoduchého

S mrtvolou v posteli
Filipínka Dwein Baltazar natočila snímek
o jednom pohřebním ústavu a osamělosti
Na filmech je úžasné i to, že se s nimi podíváte do prostředí, kam byste
se normálně nedostali. Třeba do pohřebního ústavu na Filipínách. Právě
jeden takový vede ve snímku režisérky Dwein Baltazar Óda na nicotu,
který letos bojuje v Hlavní soutěži, věčně podrážděná Sonya.
2

Zbyněk Vlasák

světlo. A samozřejmě, jak už
bylo řečeno, režisérka měla
šťastnou ruku i při výběru
herců.
Zakřiknutou Iris si zahrála Kara Hayward a Maggie
ztvárnila Liana Liberato.
Karu Hayward si můžete
pamatovat z Až vyjde měsíc
Wese Andersona, z Patersona od Jima Jarmusche nebo
z oscarového Místa u moře.
Lianu Liberato třeba ze
Spisovatelů nebo ze seriálu
Lehké jako pírko. Zajímavé
je i obsazení Tonyho Halea
do protiúlohy přísného otce
Maggie, který nepřekvapivě
nefotí herečky typu Marilyn
Monroe, ale pracuje jako
fotograf výhradně v oblasti
zemědělství.
Toužit po filmu Ke hvězdám už nemusíte dlouho. Ke
zhlédnutí bude poprvé dnes
od osmi večer ve Velkém
sále. •
Ke hvězdám
4. 7. | 20.00 Velký sál
5. 7. | 13.00 Pupp
6. 7. | 17.00 Kino Drahomíra

Fakt navíc
Herecká star ﬁlmu Ke
hvězdám Kara Hayward
nepřijíždí do Varů poprvé,
před sedmi lety tu
doprovodila jiný snímek
s „vesmírným“ názvem
Až vyjde měsíc od Wese
Andersona.

„K tomu jsem se ale stavěl marádkou ulehá i do jedné
dost rezervovaně,“ vzpomípostele. Samota je pryč, ale
ná kameraman Daza. „Ztrá- neodbytný lichvář už zase
Postarší Sonya už je zjevně
tou barvy vždycky přijdete
bouchá na dveře…
hodně dlouho sama, komuo důležitý nástroj vyprávění
Filipínská Óda na nicotu,
nikace s ostatními jí moc
film něžný, smutný, ale s konejde, ať už se jedná o truch- příběhu. Uvažovali jsme
mickými prvky, má dnes na
lící zákazníky, nebo místního o monochromatickém poMFF Karlovy Vary mezinápouličního prodavače jogur- jetí, potíž ale byla v našich
rodní premiéru. •
tů, v němž našla zalíbení. Ani omezených rozpočtových
možnostech. Nakonec jsme
s otcem, se kterým žije ve
se rozhodli vypomoct si
stejném domě, kde v suterénu skladuje mrtvoly, už skoro přímo na place a zapojit
Óda na nicotu
barvy, jež nabízel starý dům
nepromluví, vlastně mu jen
chystá každý den večeři a pak ze španělského koloniálního 4. 7. | 17.00 Velký sál
období, kde jsme natáčeli.
kouká z okna na pravidelně
Barva filmu se tak pohybuje 5. 7. | 10.00 Pupp
se vracející déšť.
mezi starým dřevem a naPak ale Sonya řekne
svíceným rozkládajícím se
samotě ne, a když není na6. 7. | 14.00 Kino Drahomíra
tělem, přičemž kompozice je
blízku nikdo, kdo by se s ní
vesměs co nejjednodušší.“
bavil, pustí se hrdinka do
V jednoduchosti je ovšem
konverzace s jednou z mrtv tomto případě velká síla.
vol. Dokonce si domýšlí
Fakt navíc
Štěstí začne Sonyu opouši odpovědi. No a najednou se
tět, zato její mrtvola zůstává.
ústavu začne dařit. S pozůKameraman Neil Daza podle
stalými se dveře netrhnou – Sonya ji připevní k dřevěné
svých slov chtěl, aby snímek
a i místní lichvář vypadá, že desce, aby mohla být u kažvypadal, jako kdyby pořád
mu o splacení Sonyina dluhu dodenní rodinné večeře.
zapadalo slunce – a aby
Dvojici se dokonce podaří
zas tolik nejde.
publikum cítilo zápach
rozmluvit otce. A hlavní
mrtvoly.
hrdinka se svou novou kaOknem rakve
„Natáčení s Dwein Baltazar
není nikdy fádní,“ říká režisérčin dvorní kameraman
(dělal s ní už tři filmy) Neil
Daza. „Sdílíme stejný přístup k filmování: experimentuj, improvizuj a cestou se uč
nové věci.“
A na experimentování,
hlavně u vizuální složky,
která je tu výjimečná od prvního záběru, opravdu došlo.
Tak například: děj sledujeme
jakoby oknem rakve, které je
v rozích zaoblené. Původně
taky tvůrci uvažovali o tom,
natočit Ódu na nicotu černobíle.
Režisérka Dwein Baltazar si za jednu z postav vybrala i mrtvolu
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4. července 2019

val jsem se na její Tajnosti
a lži, dávalo mi to smysl. Má
stejného agenta jako Gwen,
která tak už o mém filmu
věděla. Sešli jsme se, ale nevěděl jsem, jakou roli bych jí
mohl nabídnout: „Mám tady
jenom Gwen, což je shoda
jmen, a nejspíš ti nebude
sympatická.“ Naštěstí to
přijala. Jednoho ze Sheiliných nápadníků pak hraje
Barry Adamson, punkový
hudebník! Nikdy předtím
nehrál, ale je to přece performer, tak by to mohlo vyjít.
A vyšlo. Připomínalo mi to
Nicolase Roega, když obsadil
Arta Garfunkela nebo Micka
Jaggera.
S hudebníky vůbec spolupracujete rád, že?

Zvlášť u Takových krásných
šatů jsem měl dřív než
o příběhu, o scénáři, jasno
o konkrétní muzice. Chtěl
jsem totiž pracovat s Timem
Ganem ze Stereolab a jeho
kapelou Cavern of Anti-Matter. Aby mě dostal do
nálady na psaní, poslal mi
svá dema. Šlo o osmnáctiminutové kompozice plné
hučení. To mě pak začaly
napadat věci!

Červená je barva oblečení a krve, říká režisér Peter Strickland

S ponožkou
by to nešlo

Vaše předchozí ﬁlmy byly plné
odkazů. Jak jste s nimi pracoval
tady?

V hororové komedii Takové krásné šaty se
britský režisér Peter Strickland věnuje všem
odstínům touhy
Takové krásné šaty jsou divoce barevný, expresivní film. Bankovní
úřednice Sheila v podání Marianne Jean-Baptiste si ve zvláštním domě
módy opatří rudé šaty, které žijí vlastním, poněkud násilným životem.
Peter Strickland (Pestrobarvec petrklíčový, Berberian Sound Studio)
v Takových krásných šatech mixuje tradiční britský sociální realismus
s estetikou sedmdesátkových hororů a kafkovskou absurditou.
Šimon Šafránek

Touhu taky?

Vždycky mě fascinovala!
Zažíváme teď puritánské
časy, a i když jsou pro to
nějaké důvody, v kině byNejdřív jsem měl v hlavě
chom měli mít prostor pro
obraz elegance, jak ty rudé
šaty plachtí vzduchem. To by zkoumání lidské touhy. Ať
už s někým žijeme, anebo
s ponožkou nešlo. Potřebone, vždycky nějak toužíme.
val jsem něco, co se dokáže
A tahle žhavost mě zajímá
hezky hýbat. Přitom má jít
mnohem víc než násilí, to
o zakletý předmět – a tak
není žádné speciálně lidské
vnímám i šaty samotné.
chování.
Vezměte si jenom oblečení
z druhé ruky. Kdo je nosil?
Žije, nebo to nosím po
Jak lehce se vám kráčí po
někom mrtvém? Jak se cítítenké hranici mezi hororem
me, když se oblečeme? Jak
a komedií?
nás šaty mění a formují? Jak Nesedal jsem si ke stolu
nám pomáhají utéct od pro- s tím, že jdu napsat hororoblémů? Je tam samozřejmě
vou komedii. Mám hlavní
i fetišismus.
postavu a vytyčený směr, ale
zbytek se odehraje po vlastní
ose. Některé scény si prostě
A rudá barva?
samy řeknou o komediální
Červená pro mě není jenom
barvou oblečení, je to i sym- tón, protože kdybych je pojal
seriózně, budou působit
bol krve. Odtud jsem pak
strašně lítostivě. Humor funvycházel k dalším lidským
tekutinám. Menstruační krev, guje jako katarze.
která může ulpět na šatech,
a zejména pot – ať přeneseně, Do hlavní role jste obsadil Mariprotože většina oblečení se
anne Jean-Baptiste z ceněných
dneska vyrábí v těch sweatTajností a lží, výraznou roli má
shopech, nebo i doslova. Jistě, také Gwendoline Christie ze
jde o niterné, intimní věci,
seriálu Hra o trůny. Bylo snadkteré spoustu lidí odpuzují.
né sehnat tak pestrou paletu
Ve spoustě filmů vidíte krev
talentů?
prýštit z rány, ale skvrny po
Na Marianne mě upozornil
jiných tekutinách? Tahle
herec Toby Jones, když jsem
tabu mě právě zajímají, rád je se mu zmínil, že hledám
rozkrývám.
britskou padesátnici. PodíCo vás poutá k šatům, ústřednímu objektu vašeho ﬁlmu?

To je právě to! Tady jsem se
opravdu snažil být originální, ale ukazuje se, že existuje
spousta filmů o zakletých
šatech. Znám Toba Hoopera,
ale jeho Dnes v noci jsem
nebezpečná jsem nikdy neviděl. Vím o nějakém německém a nizozemském filmu,
existují Krvavé housle. Jak
mě všichni obviňují z plagiátorství, příště bude asi jednodušší vrátit se k přímým
odkazům! •
Takové krásné šaty
4. 7. | 22.30 Kinosál B

Divácká cena
Audience Award

Foto: KVIFF

Srdce ve Varech
Foto: Petr Horník

Osobnost dne

Umírající kyjevský biograf v dokumentu Panorama

Ať žije nostalgie!
Filip Šebek
Na letošním festivalu mi
schází jedna věc: setkání
s naším bývalým kolegou
z Festivalového deníku Milošem
Fikejzem. V rámci pracovního
shonu šlo v posledních letech
o setkání sice letmá, ale vždy
velmi milá a obohacující. Pokud
by ve světě ﬁlmu existovali,
podobně jako ve fotbale, skupiny
ultras, těch nejskalnějších
fanoušků, byl by Miloš
jednoznačně jedním z jejich
šéfů. S jak láskyplnou vášní,
a přitom nesmírnou erudicí
dokázal svou trochu překotnou
dikcí popisovat zážitek z právě
zhlédnutého ﬁlmu…
V drtivé většině případů
šlo o staré bijáky, klasická díla
světové kinematografie, filmy,
které vznikly v době, kdy většina
dnešních návštěvníků festivalu
ještě byla na houbách. Takové
filmy Miloš miloval, nedal na ně
dopustit – a věděl o nich téměř
vše. A pokud je nestihl ve Varech, počkal si na ně ve svém
domovském kině Ponrepo.
Tam, kde (naštěstí ještě i dnes)
můžete zažít ten magický okamžik, kdy se před promítáním
nejdřív roztáhne opona… Někdo
by možná řekl, že byl v tomto

ohledu trochu nostalgický. A jiný
by mohl dodat, že obracet se
převážně do minulosti je nesmysl a cesta proti proudu času.
A vůbec, nepřipadá vám, že má
slovo nostalgie v současnosti
pejorativní nádech a užívá se
nejčastěji s negativními konotacemi?
Podle mě je to chyba. Jako
příklad bych uvedl případ
starých biografů. V soutěžním
dokumentu Panorama můžeme
sledovat Valentina s Volodymyrem, kteří téměř celý svůj život
strávili v zázemí legendárního
kyjevského kina. Svět promítací
kabiny se za ty desítky let stal
natolik silnou součástí jejich
životů, že ho často neopouštějí
ani ve chvílích volna. O tom, co
budou dělat, až jejich stařičký
biograf sežere globalizovaná
zábava uniﬁkovaných multiplexů,
raději nepřemýšlejí.
Ovšem nemusíme chodit až
do Kyjeva. Vždyť kolik klasických
biografů se speciﬁckou poetikou
ještě v devadesátých letech
fungovalo v Praze? A dnes?
Doufám, že se nenaplní slova
Míry Janka, který mě vloni na
festivalu v souvislosti s ﬁlmy
Jiřího Brdečky přesvědčoval, že
„na poetiku dneska nejsou peníze – a nakonec ani diváci“. •

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

průběžné hodnocení
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

1,23

6

Apollo 11

1,23

7

Systemsprenger / Narušitel systému

1,24

8

Nech je svetlo / Budiž světlo

1,25

9

Il Campione / Šampion

1,26

10

Gisaengchung / Parazit

1,26

OC VARYÁDA, Kapitána Jaroše 375/31, Karlovy Vary

OCVaryada

ocvaryadakv
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Ještě včera Beatles znali všichni, dnes si jejich písničky pamatuje jenom Jack (Himesh Patel)

Svět podle Curtise
V novém ﬁlmu Richarda Curtise a Dannyho
Boyla Yesterday hrají hlavní roli písně Beatles
Filmy britského režiséra a scenáristy Richarda
Curtise můžete snadno zavrhnout jako laciné
kýče. Ale mnohem lepší je vstoupit do jeho
světa, kde nejvyšším zákonem je – láska.
Ostatně skvěle to už v roce 1967 vyzpívala
nejlepší kapela všech dob: All you need is love.
A právě písně Beatles hrají hlavní roli v jeho
novém filmu Yesterday. Natočil ho Danny
Boyle a tady ve Varech ho můžete vidět ještě
dnes ve 22.30 ve Velkém sále.

asistentek. V případě Curtise
je zkrátka nutné přijmout
zásadní pravidlo: láska hory
přenáší.
Navíc stejně jako jeho
ostatní filmy má i tenhle víc
poloh. Znalec repertoáru
Beatles ocení použití úryvků
z jejich textů v replikách
hlavních postav, milovníka
hudební historie zas pobaví
třeba narážky na obaly slavných desek. Vůbec nejzajímavějším rozměrem téhle
milostné pohádky je pohled
na současný hudební průmysl, v němž není přípustné
pojmenovat desku podle
bezvýznamné londýnské
ulice Abbey Road, tím méně
podle marketingově neuchopitelného seržanta Peppera.
A jméno v písni Hey Jude je
lepší nahradit modernějším
dude…
Právě v těchhle okamžicích si nejde nevzpomenout
na Terryho Gilliama, který
prohlásil, že dnes už by skupina Monty Python vzniknout nemohla, protože by
jim žádná televize na světě
nedala takovou míru umělecké svobody. A o Beatles to
platí dvojnásob.
Takže si važme jejich
písní, které vznikly ve svobodných šedesátých letech
a přežily dodnes, protože jak
se říká ve filmu, pojmenovaném po jedné z nejlepších
písní všech dob: „Kdyby na
světě nebyli Beatles, byl by to
o mnoho horší svět!“ •

dokonale, vznikla krásná
romantická komedie, opřená
o nesmrtelné písně Beatles.
Anebo taky další slaďák
o nepravděpodobném vztahu celosvětově hvězdného
písničkáře Jacka a jeho bývalé manažerky, která se živí
jako učitelka; ostatně v Curtisových filmech je běžné,
že se hollywoodské herečky
Yesterday
zamilovávají do londýnských
knihkupců a britští premié- 4. 7. | 22.30 Velký sál
rové do svých prostořekých

Honza Dědek

Lane či Judeovi – ovšem
jen jeden z nich umí zpívat.
A tak se z neúspěšného poS filmy Richarda Curtise
uličního zpěváka přes noc
je to jako s magickým reastává největší písničkář všech
lismem – člověk zkrátka
dob, který strčí do kapsy
musí přijmout, že možné je
i Eda Sheerana, který si ve
všechno. Tak třeba cestovat
filmu velmi přesvědčivě začasem jako ve filmu Lásky
hrál sám sebe.
čas. Nebo vymazat ze světa
Podobně jako v případě
Beatles: v důsledku globálLásky nebeské, která v magicního výpadku elektrického
kém čase adventu představuproudu neexistují jejich
je bezpočet poloh lásky, měl
desky, Google se zmůže jen
na odkazy týkající se hmyzu duchovní otec Mr. Beana
i tentokrát skvělý nápad:
či legendárního auta z koncernu Volkswagen. Najednou v Yesterday vytvořil cosi jako
jsou jen tři lidé na světě, kteří paralelní svět – ideální scénu
pro hromadu komických
znají jména John Lennon,
Paul McCartney, George Ha- situací. A protože ty umí
Richard Curtis za pomoci
rrison a Ringo Starr a jejich
písně o Eleanor Rigby, Penny skvělých dialogů rozehrát
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Znalci repertoáru Beatles ocení použití úryvků jejich textů
v replikách postav

Foto: KVIFF

Divácká soutěž
Foto: KVIFF (2x)

Horizonty

Narušitelka systému Benni (Helena Zengel)

Cílová rovinka
divácké soutěže
V neuvěřitelně těsném hlasování o Diváckou
cenu Práva (strana 3) jde o setiny hlasů.
S průměrnou známkou 1,10 vede dokument
Heleny Třeštíkové Forman vs. Forman.
Vojtěch Rynda
Narušitel systému vstoupil do top
10 sedmým místem a vyšoupl
tak špionážní minisérii Bez vědomí. Titulnímu narušiteli je teprve
devět a je to dívka. Benni je
křehká jen navenek; do špryclů
systému německých sociálních
služeb kope ze všech sil a nekřičí po ničem jiném než dostat se
zpátky k mámě a sourozencům.
Dojemný autorský debut Nory
Fingscheidt s fenomenální Helenou Zengel už je zakoupený pro
česká kina.
Systém narušují i členové
nemajetné rodiny, kteří se vetřou
do domu bohatého byznysmena v Parazitovi – ten prozatím
žebříček uzavírá. Mix thrilleru,
černé satiry i dramatu se odvíjí
nepředvídatelně zcela v duchu
dosavadní tvorby režiséra Pon
Džun-hoa (Okja, Ledová archa,
Mutant) a podle tuzemského
distributora Aeroﬁlms jde o nejzábavnějšího vítěze festivalu
v Cannes od Pulp Fiction. V kinech bude od 12. září. Komedií
je i italský Šampion (s Parazitem
se dělí o 9. místo). Ten vypráví
o Christianovi, hvězdě fotbalového klubu AS Řím. Mladík se
vyznamenává jak na hřišti, tak
bohužel i v excesech mimo ně.
Jediným soutěžním ﬁlmem v top
10 je osmé Budiž světlo režiséra
Marka Škopa. Společensko-kritické drama ze slovenské vesnice přijde do distribuce začátkem
podzimu.

Páté místo sdílejí dva zcela
odlišné snímky. Zatímco dokument Apollo 11 nabízí padesát
let po přistání na Měsíci fascinující a dosud nezveřejněné
materiály z archivu NASA,
hudebně-romantická komedie režiséra Dannyho Boyla
a scenáristy Richarda Curtise
Yesterday (v našich kinech už
běží) se zamýšlí nad tím, jak by
vypadal svět, kde by neexistovali
Beatles. Bramborovou medaili
má opět komedie, tentokrát ze
sociálně citlivé sekce Lidé odvedle: frankofonní Láska bez bariér
(tuzemskou distribucí prošla
loni) vypráví o neodolatelném
svůdci a bájném lháři Jocelynovi,
který kvůli dobytí nejnovějšího
objektu zájmu usedne dokonce
na invalidní vozík.
A i druhé místo je rozdělené
mezi dva snímky. Nakažlivě
energický debut Alžířanky
Mounii Meddour Papicha se
obrací do 90. let, kdy v Alžírsku
začal přituhovat náboženský
konzervativismus. Titulní hrdinka
se jím ale nemíní nechat svazovat… Svazovat žánry se pak
nenechal slavný tenor Pavarotti,
jemuž vzdal ve stejnojmenném
dokumentu poctu specialista na
hrané životopisné ﬁlmy Ron Howard (Rivalové, Těžká váha, Čistá
duše). A biograﬁckým dokumentem je i Forman vs. Forman –
trůní na samé špici žebříčku a po
celém Česku bude k vidění od
konce července v rámci distribuční platformy KineDok. •
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Foto: Jan Handrejch

Jiný pohled
jsem se naučila plavat, potápěla do hloubek až deset
metrů! S mámou jsme jezdily do Řecka – a tam jsem
se potápěla pořád, až do
celkového rozmočení končetin a spálení čela a zad.
Z téhle nabídky jsem tedy
byla nadšená. Pořád se mě
ptali, jestli se na to opravdu
cítím, a tak mi to všechno
začalo šrotovat v hlavě: Co
když budu někde uprostřed
jezera, s Finy, kterým nebudu rozumět ani slovo, a pod
hladinou se zapletu do sítí
a utopím se na place?
Kde se vůbec točilo?

Trénovala jsem v Praze
v potápěčské jámě, ale
natáčení probíhalo u lotyšského jezera Kāla ezers
a v něm. Ostatní podvodní
záběry vizí a snů se dělaly
v bazénu v Lotyšsku. Pro
jistotu tam byli dubléři,
pro mě i pro Pekku, což mě
trochu vyděsilo i uklidnilo
zároveň. V jedné scéně mě
představitel mého partnera
Pekka Strang tahá ze sítí na
dně, takže jsem tam opravdu musela být přichycená.
Měla jsem zkrátka hrát
mrtvou. Točili jsme v říjnu,
tak mě hodně šetřili. Moje
dublérka sice byla schopná
vydržet pod vodou klidně
osm minut, jako „utonulá“ se ale neustále klepala
zimou – byla totiž zvyklá na
ponory v teplém moři. Měla
sice svaly, ale jinak byla
kost a kůže. Pak se zeptali
mě, jestli do toho půjdu.

„Bavit se s kámošema o filmech je nejvíc!“ říká Ester Geislerová, která do Varů jezdí často a ráda

Všechno
je to v hlavě
Herečka Ester Geislerová má ve filmu
Psi nenosí kalhoty jen několik scén, přesto
se na roli ženy, která utone v jezeře, musela
připravovat tři měsíce. Většina jejích
záběrů se totiž točila pod vodou.

Jan Škoda
Ve ﬁlmu Psi nenosí kalhoty
strávíte skoro veškerý čas pod
vodou. Uměla jste se potápět
už před natáčením?

Jako malá jsem se, ještě než

Neváhala jsem, trénovala
jsem a byla jsem natěšená
a zvědavá. Šoupli mě tam
a problém s klepáním vyřešila moje tuková vrstva.
Mohla bych točit pod vodou
celý den a nic.
Jak dlouho teď pod vodou
vydržíte?

Naposledy to byly dvě minuty a po natáčení jsem se
k prolomení tohohle rekordu už nedostala. Je taky
rozdíl, když se potápíte ke
korálům, nebo pod vodou
hrajete. To se totiž musíte
navíc zorientovat, kde je
světlo, kamera – a vlastně
i jak se máte tvářit a sladit
se všemi složkami. Nejde
jen o to, že musíte vydržet
bez vzduchu. Byla to ale
nádherná spolupráce, asi
nikdy jsem nezažila tak součinný štáb, kde se všichni
soustředili na výsledek, ale
zároveň nezapomínali, aby
se u toho cítili dobře.
Světovou premiéru jste měli
na festivalu v Cannes…

Splněný sen! Užila jsem si
to se vším všudy, jako v pohádce, se vším paráděním,
zíráním na lidi a na lodě,
tancováním na večírku na
jachtě, šampaňským na
pláži. Panuje tam takové
zvláštní tetelení, celý filmový průmysl a filmoví
nadšenci a teoretici na jednom místě. Občas se totiž
stává, že vás po premiéře
přepadne taková popremiérová prázdnota. Velké

očekávání, natěšenost, film
skončí, lidé zatleskají a tím
to trochu hasne. Téměř
s celým štábem filmu jsme
ale v Cannes bydleli společně v jedné vile, snídali
i večeřeli jsme spolu. Chytrý
tah producentky Helen
Vinogradov, se kterou jsme
tak měly čas pokecat i večer
„doma“. S Vráťou Šlajerem
a Dannym Holmanem
z Bionautu jsme si to přijeli
užít a strávili jsme tam hezkej čas. Zároveň si člověk
uvědomí, jak malá země
jsme.
Teď uvádíte ﬁlm ve Varech.
S jakým pocitem?

S radostí, protože ten film
mám opravdu moc ráda
a konečně ho můžou vidět
nejen čeští diváci, na jejichž reakce jsem zvědavá,
ale i moji kámoši a rodina.
Zároveň trochu nepatřičně,
protože v tom filmu je moje
postava důležitá, ale hodně
schovaná. Ve Varech jsem
byla už s Krví zmizelého
a s Černým dortem. Na
většinu ročníků jsem ale
přijížděla jako normální
fanoušek, nadšenec, poprvé
asi v šestnácti. Deset let
jsem vynechala, protože
jsem studovala Akademii
výtvarných umění a měla
jsem dvojčata, jezdím sem
ale moc ráda, zažívám tady
hezká setkání. Lidé, kteří
jsou kreativní, se tady cítí
dobře. A ty filmy! Bavit se
s kámošema o filmech je
nejvíc! •

Foto: KVIFF (3x)

Na co půjdem

Satanské
tango

Konfuciánský
sen

Šimon Šafránek

Filip Šebek

Jiří Suchý –
Lehce s životem
se prát

Tenkrát v Maďarsku

Výchova po čínsku

Veronika Bednářová

Struktura oprýskaného kravína
kdesi na maďarských pláních.
Déšť a vítr. Dobytek vychází,
kopuluje a postává v bahně.
V téměř osmiminutovém záběru se pak stádo dá do líného
pohybu. Kamera je sleduje,
objevuje vesnici, lidmi jako kdyby
narychlo opuštěnou. Domorodci
se objeví až později – stejně
jako dva falešní proroci. V sedmi
a půl hodinách svého veledíla
Béla Tarr inscenuje svoje známé
dlouhé záběry s pomalými, precizními jízdami. Obraz je zároveň
skličující i vrcholně poetický.
A to jak díky příběhům lidského
úpadku a touhy po lepším životě,
tak zejména díky bravurní režii
výjevů, jež připomínají rozsáhlá malířská plátna. K tomu je
nutné přičíst podmanivý hudební
podkres Tarrova dvorního skladatele a též herce Mihálye Víga,
který působil i v novovlnných
kapelách Trabant a Balaton.

Energická matka Čchao-jen
se po hlavě vrhla do studia
konfucianismu, což by samo
o sobě jistě nebylo nic špatného.
V současné Číně, orientované
na výkon nebo podlézání komunistickým funkcionářům, spíš
naopak. Problém nastává, když se
snaží vštípit toto učení čtyřletému
synovi. S vervou sobě vlastní ho
každé ráno nutí memorovat Konfuciovy výroky a pak ho pošle na
měsíc (!) na konfuciánský tábor.
To už je na jejího muže trochu
moc a manželský vztah má
k harmonii daleko. Velmi zdařile
natočenému debutu ale dávají
tyto neshody kýženou dynamiku a univerzální téma o hledání
způsobů, jak svému dítěti dát
do života to nejlepší a za jakou
cenu, takže rozhodně nenudí.

Šťavnatý Suchý

4. 7. | 15.30 Kino Čas

4. 7. | 18.30 Městské divadlo

5. 7. | 17.00 Kino Drahomíra

5. 7. | 13.00 Národní dům

6. 7. | 14.00 Kinosál B

6. 7. | 22.30 Kinosál B

6. 7. | 10.00 Kino Čas

97 divadelních her, texty k 1400
písním, hudba k 500 písním. Ne
vždycky jednoduchý život i přes
šedesát let výjimečně sršaté
a košaté práce Jiřího Suchého,
korunované už dávno zlidovělými
hláškami a samozřejmě semaforskými hity, které si jako lidovky
zpívají i současné děti předškolního věku. To všechno a ještě trochu osobního života napasovala
režisérka Olga Sommerová do
osobitého, informačně bohatého celovečerního dokumentu
Jiří Suchý – Lehce s životem se
prát, který může mladším sloužit
jako zábavná učebnice českých
divadel malých forem – a starším
jako připomenutí Suchého kulturní kontinuity i občanské integrity.

5

zvláštní vydání deníku Právo

4. července 2019

Režisérka Agnès Varda začínala jako fotografka. Péče o výtvarnou stránku všech jejích filmů včetně
toho posledního budiž toho dokladem. Varda podle Agnès zítra v Kongresovém sále.

Foto: Jan Handrejch

Foto: KVIFF

Horizonty

Eva Zaoralová, umělecká poradkyně MFF KV a autorka článku, se na včerejší focení pro Festivalový
deník oblékla do stylových proužků

Agnès Varda: inspirace,
tvořivost, sdělnost
Dokument Varda podle Agnès, který si
odvezl Zlatou kameru z letošního Berlinale,
je posledním snímkem slavné průkopnice
francouzské nové vlny. Agnès Varda v něm
krom jiného definuje zásady svého přístupu
k tvorbě v dokumentárním filmu.
Zemřela letos 29. března.
Eva Zaoralová
Nevím už, jestli jsem film
Cléo od pěti do sedmi (1962)
viděla v kině, anebo spíš
na projekci pro studenty
FAMU. Jisté je, že díky němu
se u nás jméno francouzské režisérky Agnès Varda
počátkem 60. let minulého
století stalo pojmem. Film-pravda, verismus, je patrný
už v jejích prvních filmařských pokusech, zejména
v jejím obecně méně známém prvním filmu La Pointe
Courte (1956). Hraný příběh
dvojice představované herci
Silvií Monfort a Philippem
Noiretem, známými do té
doby jen z divadla, je v něm
propojen s dokumentaristicky ztvárněným prostředím
rybářského venkovského
městečka.
Všeobecnou pozornost
ale vzbudila Agnès Varda
teprve příběhem mladé
zpěvačky Cléo, zachycujícím
s takřka chronologickou
přesností její úzkostné čekání na diagnózu, která možná
dá jejímu životu nečekaný
směr. Autenticky působícím
záznamem bezcílného bloumání mladé ženy pařížskými
ulicemi, plnými lhostejných
lidí, stejně jako pocitovým
naladěním a duchem antikonformismu film zapadal
do okruhu prvních děl reprezentantů „francouzské
nové vlny“. Patřili tam v té
době třeba taky François

za nějž si režisérka odvezla
z Benátek 1985 Zlatého lva,
a Sandrine Bonnaire navíc
cenu za nejlepší herecký
výkon: hrdinčina potřeba
naprosté svobody a nezávislosti jí brání přijímat
i dobře míněnou nabízenou
pomoc, a tak dává přednost
životu tulačky – i s rizikem
smrti.

Neuvěřitelně tvořivá režisérka kromě toho cítila
potřebu mít vždy na paměti
toho, kdo bude myšlenku
a estetickou stránku jejího
vyjádření sdílet. K tomu
směřovala všechna její činnost, při níž se nebránila
experimentu: vyzkoušela
například i možnosti digitálního filmu. Nikdy neza-

pomínala, že začínala jako
fotografka, proto při veškerém svém konání věnovala
nesmírnou péči obrazovému ztvárnění každého díla
a jeho výtvarné stránce.

Zády ke kameře

natáčení některých filmů,
často doprovázeným svědectvím a vzpomínkou přímých
účastníků. Část díla věnuje
vlastním názorům, své metodě, ale i úvahám o poslání
filmu a smyslu umění v širším významu.
Dokument, který mohou
zhlédnout také diváci
54. MFF KV, se stal současně posledním dílem Agnès
Varda – zemřela v Paříži
ve věku devadesáti let
nedlouho po jeho dokončení, 29. března.

Za svůj dlouhý život byla
Agnès Varda odměněna
řadou festivalových cen:
poslední z nich byla Zlatá
kamera z letošního Berlinale. Tam také osobně představila svůj nový dokumentární film Varda podle Agnès
(Varda par Agnès). Sedíc na
režisérském křesle zády ke
kameře, hovoří k hledišti za- Varda podle Agnès
plněnému diváky. Dává jim
nahlédnout do vlastní tvůrčí 5. 7. | 16.00 Kongresový sál
dílny a vrací se k okolnostem

Truffaut, Claude Chabrol
nebo Jean-Luc Godard.

Zlatý lev z Benátek
Další bohatá tvorba Agnès
Varda je dokladem toho, že
po celý život zůstala věrná
zásadám, s nimiž do filmu
vstupovala. To platí pro
její tvorbu hranou (Štěstí,
Bytosti, Jedna zpívá, druhá
ne, Bez střechy a bez zákona;
herecky i režijně se však podílela také na filmech svého
manžela Jacquese Demyho
Paraplíčka z Cherbourgu
a Slečinky z Rochefortu),
ovšem také, a snad ještě víc,
pro její slavné snímky dokumentární (Ženská odpověď,
Black Panthers, Murs, murs,
Všichni možní sběrači a já,
Agnèsiny pláže nebo Visages,
villages). Sama tyto zásady
mnohokrát v průběhu let
shrnovala pod pojmy inspirace, tvořivost, sdělnost.
Režisérku vždy zajímal
prostý život obyčejných lidí,
důraz kladla na sociální téma,
hlavně ve spojitosti s ženskými postavami. Některé
její filmy bývají označovány
za feministické. Ona přitom
nikdy nebyla militantní bojovnicí za ženská práva, spíš
chtěla zjišťovat, jak se odráží
tisíciletý vývoj pohledu
společnosti na ženu v jejím
vnímání bytí, tedy otázky existenciální. Příkladem může
být v tom směru postava
mladičké Mony ve filmu
Bez střechy a bez zákona,
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Den s festivalovými partnery

Den Patrona dětí

Vodafone pláž

Dnes mají návštěvníci unikátní možnost přispět na dobrou věc –
100 % z výtěžku vámi zakoupených placek a náramků Patrona dětí
poputuje na podporu konkrétních dětí, které to potřebují.

Na vodní ploše ve Dvořákových sadech najdete unikátní Vodafone
pláž – můžete si tu jen tak odpočinout, ale připraveny jsou pro vás také
soutěže, občerstvení a různé technologické vychytávky.

z výtěžku, provozní náklady
jsou hrazeny ze soukromých
prostředků zakladatelů
Nadace Sirius, která tento
projekt provozuje. I proto se
Patron dětí stal oficiálním
neziskovým partnerem
54. ročníku MFF KV.
Patron dětí je online
charitativní projekt, který
prostřednictvím nejen
velkých, ale i drobných peněžních darů pomáhá plnit

přání a potřeby zdravotně
a sociálně znevýhodněných
dětí z celé České republiky.
Dává prostor příběhům dětí,
kterým v životě nepřálo
štěstí, a spojuje lidi ochotné
pomáhat s těmi, kteří pomoc
potřebují. Vybírá peníze
například na kroužky, školní
obědy, pomůcky do škol
nebo rehabilitace.
Více informací najdete na
www.patrondeti.cz. •

Přímo na vodní ploše ve
Dvořákových sadech u hotelu Thermal vyrostlo unikátní
partnerské místo – kvůli
opravě Vřídla se sem přesunula oblíbená Vodafone
pláž. Můžete si tam jen tak
odpočinout, zasoutěžit si
nejen o kultovní červený
slamák, ale čeká vás i stylové občerstvení: letní wrapy
a saláty, domácí hranolky,
smažené churros, koktejly

Foto : K V I F F

Zažili jste

BMW Lounge
Již tradičně jsou na festivalu k vidění prémiové automobily BMW,
oﬁciální vozy MFF KV. Před budovou Císařských lázní (Lázně I)
je pro vás připravena působivá
prezentace – prohlédnout si můžete expozici současných vozů
BMW i youngtimerů nebo si zkusit
testovací jízdu vozy BMW, včetně
ikonických MINI. Denně od 10.00
do 17.00. •

Foto: Česká televize

Foto : K V I F F

Stojí za návštěvu

Čekal jste takovou popularitu?

Věděli jsme, že tandem Prušinovský–Kolečko je neuvěřitelně silný, ale že heslo
„Dycky Most!“ prostoupí
Českem a že si seriál najde
tolik oddaných diváků, jsme
předem neodhadovali.

8

Vrchní, prchni!
Návštěvníci dnes mají příležitost
vidět ikonickou scénu z ﬁlmu
Vrchní, prchni!, ve které probíhá
zástup číšníků Mlýnskou kolonádou, ovšem nikoli s vrchními, ale
s výčepními. Scénu se rozhodl
připomenout Pilsner Urquell. Od
15. hodiny se budou připravovat
u mostu u Lázní III, běh odstartuje
v 16.00. Na místě si můžete zkusit
pivní kvíz a vyhrát pivo zdarma. •

Proč byl Most! tak populární a jaké jsou
aktuální trendy v televizní tvorbě? I o tom
mluví v rozhovoru generální ředitel České
televize Petr Dvořák.
Seriálu Most! stačilo osm
večerů k tomu, aby se stal fenoménem televize i internetu a také prvním komediálním seriálem na tuzemském
trhu, který překonal sledovanost večerní zpravodajské
relace i pořadů vysílaných
v prime timu.

366 minut
fenoménu Most!

která nabízí rekordní přenosovou rychlost.
Návštěvníky určitě potěší
i mobilní aplikace Vodafone
KVIFF Guide 2019 (iOS/Android), jejímž prostřednictvím si můžete filmy přímo
rezervovat. A pokud nestíháte přebíhat mezi Thermalem a Puppem, můžete – už
tradičně – využít červené
velotrixy. Více na sociálních
sítích Vodafone CZ. •

a velkým tahákem je samozřejmě zmrzlina Angelato.
Pláž si můžete užít denně od
10 do 21 hodin.
Využít na místě můžete
i různé technologické vychytávky – možnost dobití
telefonů a tabletů je samozřejmostí, připojit se můžete
k přítomné wi-fi zdarma
a Vodafone ve Varech taky
spustil svou první reálnou
5G mobilní síť v Česku,

Čím si tak velký úspěch vysvětlujete?

V seriálu se dokonale uplatnila komika všedního dne,
které se smějeme, abychom
nemuseli plakat. Diváci se
za postavy často stydí, sdí-

Foto: KVIFF

Dnes v rámci festivalu probíhá den Patrona dětí – zejména v tento den, ale i po
zbytek festivalu můžete zakoupením placek a náramků přispět na dětství těm,
kteří to potřebují. Placku či
náramek si můžete zakoupit
ve stanu Nadace Sirius, ale
také v ulicích od hostesek
Patrona dětí a ve festivalových obchodech.
K dětem poputuje 100 %

lejí s nimi jejich trapnost
a neschopnost a oddychnou
si, když jim tvůrci dovolí se
zasmát. Hrdinové jsou obyčejní lidé s problémy, které
reálně existují, ale moc se
o nich nemluví.

čité míry je trendem vracet
se ke katastrofám, hlavně
k těm, které buď zůstaly,
nebo z různých důvodů
měly zůstat utajeny.
Mohla by se ČT pustit do projektu typu Černobyl?

Sama určitě ne. Náklady na
dramatickou tvorbu v posledních letech výrazně narostly. Jsme svědky soutěže
mezi streamovacími společnostmi a televizemi, přičemž
přesvědčit diváka, že má za
něco platit, znamená dát mu
Současným seriálovým fenoopravdu exkluzivní obsah.
ménem je Černobyl televize
Mnohé seriály dnes už žádná
HBO. Stejně jako dvoudílné
ﬁlmy ČT Metanol nebo Dukla 61, televize sama nenatočí,
protože je jednoduše nezakterá byla tady na festivalu loni
platí. Proto jsou trendem
diváky ohodnocena jako druhý
koprodukce – je to cesta,
nejlepší snímek, se i Černobyl
která může přinést výhody
vrací ke katastrofě…
všem. Třeba seriál Babylon
Diváky zajímá pohled za
kulisy, podrobnosti, které se Berlín, jehož první řadu jsme
už na ČT vysílali, vznikl
nedozvěděli ze zpravodajství, i fakt, že část informací v koprodukci filmové spok nim proniká až po dlouhé lečnosti, placené televize Sky
době. Navíc seriál i film jsou a veřejnoprávní ARD. Marie
především dramatické útva- Terezie je další příklad – čtyři
ry – a tragická událost nabízí televize získaly pro vysílání
film, který by samy nezaplatvůrcům dobré možnosti,
tily, navíc v režii uznávaného
jak diváka upoutat. Do ur-

Kino bez bariér
Včera festival na Mlýnské kolonádě rozhýbal parkourový tým
IN MOTION. Publiku představili
působivou podívanou, do níž byli
zapojeni i vozíčkáři. Událost proběhla v rámci projektu Kina bez
bariér, který se již od roku 2000
snaží návštěvníkům s handicapem
po všech stránkách usnadnit
návštěvu karlovarského ﬁlmového
festivalu. •

hollywoodského režiséra Roberta Dornhelma. Na všech
trzích zaznamenal značný
úspěch, a proto nyní točíme
pro diváky v Česku, Rakousku, Maďarsku a na Slovensku
další dva díly.
Koprodukční bude i váš nový
krimiseriál Princip slasti, který
obsadí obrazovky na podzim.
Táhnou ještě krimi?

Krimi nepřestanou být
atraktivní nikdy. V televizi
se drží mezi nejsledovanějšími žánry už od padesátých
let. Těžiště těch nejoriginálnějších se však přesunulo
ze Skandinávie do Francie,
která posílila prvky sociálního dramatu. Už nejde jen
o zločin, ale i o jeho dopad
na společnost. I britská
produkce je stabilně kvalitní a žádaná, bez ohledu na
trendy. Námi chystaný Princip slasti s Karlem Rodenem
v hlavní roli odpovídá víc
francouzskému modelu,
a přitom přináší i jistý
druh východní syrovosti,
daný koprodukcí s Polskem
a Ukrajinou. •

zvláštní vydání deníku Právo
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Cukr a sůl

Nejvtipnější
ﬁlmy
Mé tiché myšlenky

Lenka
Tyrpáková

Murrayho a Adama Drivera.
Zombie komedie Mrtví neumírají letos zahájila festival
dramaturgyně
v Cannes.
festivalu
Korejský režisér Pon
Džun-ho vždy stál za
snímky, které se vzpíraly
Hrdina ukrajinské road
jednoduchému žánrovému
movie Mé tiché myšlenky,
zvukař Vadym, touží vydělat zařazení. Nejinak je tomu
v případě Parazita, mistrně
peníze a odjet do Kanady.
zrežírovaného snímku, vítěCesta za splněním snu ho
zavádí na Zakarpatí, kde ho ze letošního Cannes, který se
čeká řada bizarních setkání, kromě naprosté nepředvídaale taky konfrontace s vlastní telnosti vyznačuje i velkou
dávkou humoru víc než
matkou.
černého.
Jim Jarmusch je zpět
Profesně úspěšný kara s ním i parta zombíků,
diochirurg Juha, hrdina
která se začíná potácet
snímku Psi nenosí kalhoty,
dříve ospalým městečkem
se nemůže ani po delší době
Centerville a nadělá vrásky
na čele jinak klidným stráž- vyrovnat se smrtí manželky.
Život mu změní setkání s tacům zákona v podání Billa

jemnou dominou Monou.
Finský film s českou stopou
(v jedné z rolí se objeví Ester
Geislerová) je důkazem toho,
že pod označením „romantická komedie“ se může skrývat i hodně dusivé překvapení. A že fyzická bolest může
někdy přinášet úlevu.
Svou stopáží skromná,
na humorné dialogy přesto
neobyčejně štědrá momentka Cukr a sůl uspěla už na
lednovém Festivalu krátkých
filmů Praha, kde ji porota
shledala nejlepším filmem
české národní soutěže. Aneb
s úsměvem se dá pojmout
i vyprávění o nečekané ztrátě
kamaráda. •

Psi nenosí kalhoty

Parazit

Mrtví neumírají

Instagramiáda

1. místo @davidvejnar

#kviffneuteces

2. místo @dianafinkeova

3. místo @jahodys

Festivalu ani fantazii
neutečeš!
Diego Maradona byl argentinský fotbalista, který se
stal legendou. Zároveň je
to hvězda stejnojmenného
filmu (4. 7., 22.00, Pupp),
na který dostanou po dvou
vstupenkách autoři nejlepších snímků na téma
#brankybodyfilmy.
Vyzvednout si je můžou
dnes od 11 hodin dopoledne
v redakci Festivalového deníku v prvním patře hotelu
Thermal. Máme před sebou
poslední kolo naší soutěže,

a co víc, už zítra se dozvíte
i to, kdo se stal absolutním
vítězem Instagramiády.
Ukažte nám, jak vypadá vaše
bezbřehá kreativita a fantazijní představy. V sázce je
hodně! Autoři tří nejlepších
fotografií označených jako
#kviffneuteces se mohou
těšit na dvě vstupenky na
film Neboj, daleko neuteče
(5. 7., 20.00, Velký sál). Čas
na jejich pořízení máte do
dnešní páté hodiny odpolední. Pak zasedne festivalový

fotograf Tomáš Tesař v naší
redakci a vybere tři nejzajímavější fotopříspěvky. Hned
nato vyhlásí i absolutního vítěze a ten si z letošního ročníku festivalu odveze kromě
spousty zážitků i velice
stylový pruhovaný set. •

twitter.com/festdenik
facebook.com/KVIFF
instagram.com/festdenik
denicek@kviff.com
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Návraty k pramenům
Po odkladech a zákazu na konci padesátých let, poté, co se v době
vzniku ztratil v nastupující nové vlně, se film Petra Solana Případ
Barnabáš Kos v posledních letech těší zaslouženému návratu do kin –
od Lyonu po Karlovy Vary.
Martin Kaňuch

Horlivý, disciplinovaný, skromný. Takový je trianglista Barnabáš Kos v podání Josefa Kemra.

Slovenské
absurdity
„Film o Barnabáši Kosovi měl být natočen
v roce 1958, zakázal ho však Barnabáš Kos.“

nec je „totálně neschopný“,
ovšem nekonfliktní Kos zvolen ředitelem orchestru.
Rodil se téměř deset let.
Při prvním barranV roce 1954 vydal spisovatel
dovském zpracování
a dramatik Peter Karvaš
(1954–1956) se scénář Ivana
sbírku satirických textů,
Osvalda zaměřil hlavně na
fejetonů a pohádek Čert
fázi vzestupu „muzikantskénespí, kam zařadil i povídho nýmanda“, na to, jak se
ku Barnabáše Kose vzestup
postupně stává „škodlivou
a pád. O deset let později
natočil její filmovou adaptaci autoritou“.
Druhé, už kolibské zprarežisér a scenárista Peter
Solan – pod názvem Případ cování (1957–1959) přesunulo důraz na vykreslení
Barnabáš Kos. Série překáhlavního hrdiny po dosazení
žek, které realizaci snímku
během téhle dekády potkaly, do funkce, na fázi „jeho
řádění v roli autority“. Ve
nabízí komplexní obraz
scénáři z března 1958 se do
změn, možností i limitů
centra pozornosti dostala
vývoje slovenské kinematonapříklad praxe nekomgrafie.
petentních mocenských
Peter Solan, jeden z prvních slovenských absolventů rozhodnutí v umění či důsledky přehlížení odbornosti
režie na pražské FAMU,
a talentu. Kamenem úrazu
nastoupil v roce 1953 jako
tohoto pokusu o zpracování
režisér do Studia dokumentárních filmů na Kolibě. Na- byla ovšem nová postava
náměstka. Ten měl předtočil tu řadu hraných agitek
stavovat hlavního hybatele
a dokumentárních portrétů
loutek – Kosů, manipulátora
a to mu následně otevřelo
cestu k hranému debutu Čert umění – bez tváře, jména
i zodpovědnosti. Odvážný
nespí (1956; s Františkem
Žáčkem). Realizace téhle sa- scénář celkem jasně ukazoval na konkrétního člověka:
tiry přitom byla jen jakýmsi
záložním plánem: dramatur- Pavla Dubovského, toho
gie Koliby i Barrandova měla času náměstka pověřence
pro školství a kulturu, který
od začátku zájem adaptovat
především „společensky nej- se krátce po schválení scénáře stal ředitelem Koliby.
závažnější“ povídku o BarByl to právě on, kdo na jaře
nabáši Kosovi. V průběhu
deseti let ovšem poměrně
krátký text (v prvním vydání
měl 17 stran) absolvoval celý
maraton dramaturgických
a scenáristických úprav.

1959 zastavil další práce na
filmu.

Pokus třetí, absurdní
Navzdory zákazu se Karvaš
zapojil i do třetího pokusu
o adaptaci povídky o Kosovi
(1963–1964). S ohledem na
politickou a společenskou
situaci to ostatně byla taky
šance poslední. Literární
scénář Kde je Barnabáš Kos?
napsal spolu s dramaturgem
a scenáristou Albertem Marenčinem a Peterem Solanem: inspirovali se poetikou
absurdního divadla.
Jak se můžete přesvědčit
i tady ve Varech, režisér
snímku Solan nakonec film
o Barnabáši Kosovi úspěšně
dokončil – a pojal jej jako
případovou studii o nepřemožitelnosti absurdity.
V jedné z verzí scénáře si
ostatně Karvaš a Marenčin
neodpustili závěrečný filmový titulek: „Film o Barnabáši
Kosovi měl být natočen
v roce 1958, zakázal ho však
Barnabáš Kos.“ Jestli je však
pětapadesát let stará adaptace
snímku anachronická, jak jí
bylo v minulosti vytýkáno,
anebo je naopak stále aktuální, už posuďte sami: dnes od
10.30 v Lázních III, případně
zítra od 18.30 v Karlovarském městském divadle. •

Barrandov první,
Koliba druhá
Původní povídka je příběhem nenápadného člověka,
vzorného hráče na triangl
v symfonickém orchestru.
Hudebníka, který je spolehlivý a zapálený, ale současně – v porovnání s „prvními
houslemi“ – pro soubor
nevýznamný: při zkoušce
ho vždycky může někdo
zastoupit.
Horlivý Kos se však
postupně stává nenahraditelným při ostatních, kádrových, mimouměleckých
činnostech, jako je účast
v komisích a na schůzích,
kterým se jeho kolegové
vehementně vyhýbají. Nako-

Případ Barnabáš Kos dnes v 10.30 v Lázních III

Peter Solan film dokončil v roce 1964, po deseti letech odkladů a zákazů

10

zvláštní vydání deníku Právo

4. července 2019

NAKUPTE NA MALL.CZ
Il ustra c e : Ja n Vl č e k

Kurz tvůrčího psaní

Příběhobraní 6
Žár, který sálá s takovou intenzitou, že by se za něj nemuselo
stydět ani solárko. Šum lidí
a hlas Zdeňka Podhůrského,
jenž kolemjdoucí láká na veřejné
předabovávání úseků známých
ﬁlmů. Voní to tu po mandlových
lázeňských oplatkách a kávě.
Někdo v botách na podpatku popoběhnul a hlasitě haleká: „Julie,
ty Lázně III jsou tady!“
Mám radost, že jsem to treﬁl.
Pár schodů a samootevírací
prosklené dveře, do kterých narazím. Poslední dobou mě ta čidla
ignorují. Druhý pokus už vyjde
a kámen pod nohama se mění
v něco měkkého. Asi koberec,
který – tipnul bych si – bude mít
červenou barvu.

Jsme přece na ﬁlmovém festivalu, že?
Hromádka čekajících diváků
začíná už v přízemí. Všichni tito
lidé obětovali dopolední procházku nebo brunch za promítání
polského snímku Carte Blanche.
Vzrušené debaty se týkají buď
snídaní, nebo ﬁlmů. Jiné téma
tady nezazní.
„Ten Forman byl skvělej, vidělas to?“ skoro šeptá medový hlas.
Teď lituji, že mi to nevyšlo.
„Jaká znělka se ti líbí nejvíc?“
Hlasoval bych pro Malkoviche
nebo Somra, ale tady vyhrála
Bohdalka.
„Kam potom půjdeme na
oběd?“ Já asi nikam, budu psát
tento článek, který bude popiso-

vat můj ﬁlmový zážitek bez zrakových vjemů, protože hlavní hrdina
postupně slepne.
Už se to zase rozpohybovalo,
a než se dostaneme do sálu, musíme zdolat mnoho schodů. Tyhle
židličky poznávám, měli jsme je na
vysoké ve všech učebnách. Můj
zadek si už na ně zvyknul.
Učitel, který se snaží zachránit
všechny své žáky v maturitním
ročníku (i ty postpubertální
rošťáky a punkové brojiče proti
systému), musí bojovat i za svoji
budoucnost. Je to asi velký sympaťák, všichni na něj reagují nadšeně a radostně, podobně jako
dítě, které dostane kindervajíčko.
Postupně roztává i přísná ředitelka a tělocvikář s hrubým hlasem.
Ale dá se prožít plnohodnotný
život s přicházející slepotou?
Vzpomínám si na svoji spolužačku, která přesně tohle zažila.
Vystudovala pak i VŠ, obor tvůrčí
psaní, takže jí to vyšlo. Stejně tak
i našemu učiteli.
Prožít si to s nimi je obohacující
záležitost, což je jeden z mnoha
velkých přínosů vyprávění příběhů.
A my se dnes můžeme naposledy potkat před Národním
domem po dopoledním promítání
ﬁlmu Devadesátky (tedy
cca v 11.30). Přijďte, těším se! •

A DALŠÍ CENY
ZA STATISÍCE KORUN.

René
Nekuda
lektor
tvůrčího psaní

Akce Industry
Foto: KVIFF

a 10 000 eur v hotovosti věnovaných Barrandov
Studiem. „Debutující režisér
Eugen Marian ve snímku
nabízí silný filmový jazyk
a také vizuálně zajímavý
a harmonický svět dobře rezonující s příběhem,“ uvedla
mimo jiné mezinárodní
porota ve složení Khalil Benkirane z Kataru, Aija Bērziņa
z Lotyšska a Virginie Devesa
z Francie.
V rámci platformy Works
in Development – Feature
Launch Award se o vítězi
rozhodovalo mezi osmi
projekty, které prošly programem Feature Launch
2019. Porota ve složení Hugo
Rosák, vedoucí Industry oddělení MFF KV, Danijel Hocevar (Slovinsko) a Katriel
Odměnu v hodnotě 100 000 eur spojenou s cenou Works
Schory (Izrael) se rozhodla
in Progress získal připravovaný snímek Pigeon’s Milk
udělit první místo a odměnu
10 000 eur na další rozvoj
maďarskému projektu
Some Birds. Projekt režiséra
Daniela Hevera, scenáristky
Zsanett Kertész a producenta Lászlóa Dreissigera ocenění získal „za příběh o dvou
hrdinech snažících se najít
své místo na světě vytvořením speciálního pouta, které
přesahuje generace“.
„Mám radost z vývoje
Na letošním Works in
KVIFF Eastern Promises,
Progress se představilo devět naší Industry sekce – každý
sekce věnovaná filmovým
profesionálům, zná vítěze ve projektů ze střední a východ- rok přidáváme do programu
všech svých čtyřech katego- ní Evropy, Balkánu, bývalého nové části, které přinášejí
špičkovým projektům z reSSSR, Blízkého východu
riích. O vítězných projekgionu buď větší viditelnost,
a severní Afriky. Porota se
tech Docs in Progress (The
nebo konkrétní pomoc,“
Silhouettes) a Eurimages Lab nakonec rozhodla udělit
okomentoval letošní selekci
Project (Bottled Songs) jsme cenu rusko-moldavskému
Hugo Rosák. „Věřím v kvalisnímku Pigeon’s Milk reživás už informovali včera.
tu námi vybraných projektů
Dalšími dvěma platformami séra Eugena Mariana, který
a myslím, že partnerství,
pro podporu snímků ve fázi tak získal ocenění v celkové
která pěstujeme s dalšími
hodnotě 100 000 eur. Cena
vývoje od talentovaných
se skládá z postprodukčních organizacemi a programy,
filmařů z východní Evroslužeb od partnerských spo- nám pomáhají přivádět na
py jsou Works in Progress
trh čím dál silnější filmy,“
lečností UPP (60 000 eur)
a Works in Development –
dodal.
(fiš)
a Soundsquare (30 000 eur)
Feature Launch.

Vítězové Works in
Progress a Works
in Development
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Foto: Jan Handrejch

Foto: KVIFF

Kviffíčka

Do Varů se po sedmi letech vrátila americká herečka Kara Hayward – v soutěži je s filmem Ke hvězdám

Včera před světovou premiérou „minutkového“ filmu Moje svoboda, který sklidil nadšené ovace

Foto: Petr Horník

Foto: Jan Handrejch

Režisérka Agnieszka Holland dokončila s Ivanem a Josefem Trojanovými natáčení dramatu Šarlatán

Na akci projektu Kino bez bariér předvedli parkuristé mnoho fascinujících triků

Nálezkyně Míša otevřela pikslu a vyvalila se na ni Amerika
Foto: KVIFF

Takovou čepičku můžete mít i vy, stačí ji najít

Foto: Petr Horník

Dnes přijíždějí
Foto: Petr Horník

Soutěž bez cenzury, díl šestý

Bohušova
rádiovka
Velká pátrací hra Festivalového deníku pokračuje! Věra
Chytilová byla vizionářka.
Spolu s Bolkem Polívkou napsali scénář o tom, jak peníze mění člověka a společnost.
V roce 1992 tak vznikl film
Dědictví aneb Kurvahošigutntág, ve kterém tvůrci ukazují
aroganci a povýšenost mocných a bohatých.
Téměř o třicet let později
je realita možná ještě horší
než na začátku divokých
devadesátek.

festivalový deník
festival daily

Ikonická rádiovka na hlavě
burana Bohouše se ale zatoulala tam, kam chodí obyčejní
štamgasti. K hospodě, která
se nachází v ulici pojmenované po ruské metropoli
a v názvu má hodně temnou
barvu a západočeské pivo.
Až si tuhle apartní čepičku
nasadíte na hlavu, můžete
s ní hned vyrazit do redakce
Festivalového deníku v prvním patře Thermalu, kde k ní
dostanete ještě dvě vstupenky na Dědictví.

Kerren Lumer-Klabbers

Olga Sommerová

Sekci Zvláštní uvedení přijíždí
reprezentovat americká herečka Patricia Clarkson, přiváží
ﬁlm Řidičský průkaz. Herečka
převezme v rámci slavnostního
zakončení 54. MFF Karlovy
Vary Křišťálový glóbus za
mimořádný umělecký přínos
světové kinematograﬁi.
Dále se představí režisérka
Olga Sommerová a Jiří Suchý.
Společně uvedou biograﬁi Jiří
Suchý – Lehce s životem se prát.
V sekci českých ﬁlmů se před-

staví režisér ﬁlmu Zlatý podraz
Radim Špaček. Sekce Festival
krátkých ﬁlmů Praha uvádí ﬁlm
norské režisérky Kerren
Lumer-Klabbers Kámen
k zemi nespěchá, která dnes
na festival také dorazí.
(eh)

Patricia Clarkson

„A teď si vás kúpim všecky!“

Radim Špaček

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