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Příjemná, skromná a šarmantní Patricia Clarkson dorazila včera do Varů. Velký zájem českých fanoušků si užívá. Dnes ve čtyři si uvede film svého srdce Řidičský průkaz.

KVIFF Talks

Naučte se řídit
Patricia Clarkson o americké nezávislé kinematograﬁi, newyorském
hluku i o tom, proč je dobré občas zvednout oči od laptopu
Hlavním zahraničním hostem konce festivalu je
americká herečka Patricia Clarkson, kterou znáte ze
špičkové minisérie HBO Ostré předměty (její první díl
byl exkluzivně uveden loni právě ve Varech) či ze seriálu
Dům z karet. Převezme Křišťálový glóbus za mimořádný
umělecký přínos světové kinematografii. Patří jí za
desítky menších rolí, které se za poslední dekádu změnily
v role hlavní: má za pasem mimo jiné Dogville Larse von
Triera či Scorseseho Prokletý ostrov.

rytmus, svoje ženství. Jenže rodinné hodnoty jsou tomuhle muži
s turbanem nade vše, a navíc se
mi líbí, že je v tom příběhu skutečně jen proto, aby ji naučil řídit:
nic víc, nic míň. A ona tím, že se
naučí ovládat automobil, najde
svůj vnitřní klid a sílu, kterou kdysi
ztratila – nebo možná ani nevěděla, že ji má. On jí dá sílu začít
znovu žít. Zdá se mi to jako krásná
metafora pro ženy středního věku.
A koneckonců i pro muže.

Veronika Bednářová

Je zajímavé, že tato vaše postava
najde svůj klid uprostřed troubení
a dopravních zácp hlučné metropole.

základě nádherné eseje Kathy
Pollitt, nesmírně inteligentní ženy,
newyorské spisovatelky, básnířky
Film Martina Scorseseho z roku 2010
a slavné sloupkařky. Mám ráda
Prokletý ostrov, který se stal hitem,
všechno, co napíše, ale tahle esej
pro vás znamenal návrat k mainstrease mi líbila obzvlášť: je to příběh
mové slávě. Jak k nabídce došlo?
ženy, která měla zdánlivě vše:
Volal mi agent a říká: „Martin
Scorsese ti nabízí roli s Leonardem velký dům, krásnou dceru, muže,
DiCapriem.“ A já si řekla: Panebo- výbornou práci. Ale právě kvůli
svému zaměstnání knižní editorky
že! Bylo vzrušující pracovat s Dizapomněla občas zvednout oči
Capriem a Scorsesem najednou.
Byl to splněný sen. Byla jsem tehdy od laptopu. Zapomněla, že kromě
života cizích autorů, které čte na
v pyžamu a dala jsem se doma
stránkách, existuje i její vlastní
do takového radostného tanečku,
život a život její rodiny. Metafora
říkám mu dodnes Martyho tanec.
toho, že je konečně třeba se v žiByla to malá role, ale velký krok
votě „naučit řídit“, a fakt, že se jí
v mé kariéře.
k tomu náhodou naskytne tenhle
úžasný muž, kterého hraje sir Ben
V roce 2014 jste kromě role na
Kingsley, mě úplně dostaly.
newyorské Broadwayi v inscenaci
Sloní muž zvládla natočit snímek
Řidičský průkaz s Benem Kingsleym
jako učitelem autoškoly…

Mám ten film moc ráda, proto
jsem si taky přála, aby se promítal tady ve Varech. Vznikl na

To se mi taky zdá zásadní, protože
v New Yorku žiju a je to strašně
uspěchané, hlučné město, kde ale
existují i lidé podobného typu,
které nikdo a nic nerozhází, kteří
mají svůj vlastní, bohatý svět. Jen
je v tom hluku někdy neslyšíme.
Ten ﬁlm se na hrdinku, kterou hrajete,
dívá hodně kriticky – může si za to
vlastně taky trochu sama.

Vy už jste se ale s Benem Kingsleym
pracovně setkala – právě v Umírajícím
zvířeti. Hrála jste tam jeho milenku.

Ano, když jsem se s ním viděla
poprvé, byla jsem nahá a předstírala jsem, že spolu souložíme. Ale
to nic nemění na našem dobrém
vztahu a na tom, že se na tu roli
indického učitele autoškoly a zároveň taxikáře hodil dokonale. Měli
jsme hodně společných natáčecích
dní: on nevtipkuje, ničím se nezdržuje, celkem ho nezajímá, co
jste snídali nebo jestli jste se včera
večer špatně vyspali, je naprosto profesionální a bere herectví
opravdu vážně – takový by měl být
vynikající herec.
Jste dlouholetou oporou nezávislého
amerického filmu. Jeden rok se na
festivalu Sundance promítaly hned
čtyři celovečerní filmy, ve kterých
hrajete. V Karlových Varech jsme
v roce 2006 obdivovali snímek Přednosta režiséra Toma McCarthyho…

Přišla jsem do světa nezávislého
filmu v době, kdy se mu nesmírně
dařilo, v roce 1998. Potom nezáAno, je to velmi kritický film, nic
vislá kinematografie zažila trošku
té mé postavě neodpouští. A to je
sešup – a teď jsou tyhle filmy zase
taky velká zásluha režisérky Isabel
na výsluní, za což jsem velmi ráda:
Coixet, se kterou jsem už natočila
tři filmy – vedle Řidičského průkazu je to srdce i krev naší branže. Velké
filmy jsou super, sama jsem v nich
ještě Umírající zvíře a Florencino
knihkupectví. Je to vynikající vizio- hrála, miluju ten luxus mít vlastní
herecký karavan, ale zároveň mám
nářka, jedna z nejlepších režisérek,
se kterými jsem kdy měla možnost radost, že nefalšovaná nezávislá
Tenhle klidný a paciﬁstický Ind je
z úplně jiného světa. Většina Evropanů pracovat, mám ji strašně ráda. Sama americká kinematografie zažívá
další boom. Otevírá hodně prostoje matkou, která se naučila řídit až
nikdy nikoho takového nepotkala…
ru pro herce všech generací – a to
dlouho po čtyřicítce, takže to bylo
Přesně tak. I pro tu mou postavu
je důležité. •
je to šok: úplně ztratila svůj vnitřní dost osobní téma pro nás obě.

Jak ostré jsou
ty předměty?
Znáte ji ze seriálu Ostré předměty (za
svůj výkon letos dostala Zlatý glóbus),
z ﬁlmu Večeře s April (nominace
na Oscara) nebo z klasiky americké
nezávislé kinematograﬁe Přednosta.
A taky z rozhovoru na této straně.
Pokud ale chcete americkou herečku
Patricii Clarkson spatřit osobně
a případně se jí i na něco zeptat, dorazte dnes ve 14.15 do Vodafone
Lounge v prvním patře Thermalu na
poslední z letošních KVIFF Talks. Beseda bude vedena v angličtině, vstup
je zdarma, nepotřebujete akreditaci
ani vstupenku.

Programové změny
Dnes si nově můžete od 22.00 do
Národního domu zajít na dokument
Rona Howarda (má Oscara za Čistou
duši) o „králi vysokého cé“ Pavarotti
(první varská projekce ve Velkém sále
byla prý nezapomenutelná). Anebo od
22.30 do Velkého sálu na argentinskou tragikomedii Benjamína Naishtata Rudá.

Legendární Luciano Pavarotti
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Zbyněk Vlasák

Odsouzeni už
před procesem
Sergej Loznica dnes od 13.00 v Městském
divadle naposledy uvede svůj Proces

Asi tomu nevěřili všichni.
Ale s inscenovanými procesy nikdo neměl zkušenost
a obvinění se sami přiznávali
k sabotážím, a dokonce ke
spiknutí a pokusu o převrat.
Lidé byli překvapení, zaskočení. I spisovatelé jako Šalamov se ptali, jak je možné, že
někdo chystal převrat.

Proč jste si pro svůj dokument
vybral obrázky ze stalinského
procesu z roku 1930?

To je jednoduché: nikdo jiný
to přede mnou neudělal.
Záběry, které jsme v archivu
našli, jsou naprosto unikátní. Zaprvé byly natočeny se
zvukem, který byl nahrán
přímo na film. Jinak by se za
ty roky zvuková stopa jistě
ztratila. Zároveň je to záznam
důležitého momentu v sovětské historii, kdy se „povedlo“
sehrát proces s obviněnými
přesně podle předem připraveného scénáře. Nikdo ho
nenarušil – bylo to dokonale
zrežírované divadlo. Obvinění se jako herci naučili,
co mají říkat. Sovětská tajná
policie je k tomu perfektně
vycvičila. Příprava trvala rok.
Takže šlo o hraný film, který
byl ale točen a pak prezentován jako film dokumentární.
Což je v rámci dějin kinematografie ojedinělá kombinace.
Moc zde také možná poprvé
našla způsob, jak vyřešit politický problém pomocí divadelního představení.

Hlavní porota: zleva Charles Tesson, Angeliki Papulia, Sergej Loznica, Annemarie Jacir a Štěpán Hulík

Zafungovalo to?

Jak vypadá ﬁlm, který z těch
záběrů vznikl tehdy?

Má jen 42 minut a je v něm
všechno jasné a přehledné:
kdo je nepřítel, že sovětská
justice stojí na straně pravdy… Úplně z něj vypadly
výslechy, svědci, ukázali jen
začátek a konec. Zbytek dovysvětlili titulky mezi obrazy. Film byl nasazen do kin
v roce 1931, ale jeho dopad
nemohl být velký. Vždyť jde
o zvukový snímek a tehdy
bylo v SSSR jen minimum
kin, kde se mohl hrát. Pořád
šlo o éru němého filmu.

Existuje podle vás nějaké spojení mezi tehdejšími záběry
a dneškem?

Naprosto přímé! Proces ukazuje situaci, kdy rozsudek
není výsledkem toho, co se
řekne nebo stane u soudu,
ale je dávno předtím určen
státní mocí. A když se podíváme, kolik nevinných lidí
v současnosti sedí v ruských
vězeních… V dnešním
Rusku platí, že když někoho
obviní, je odsouzen. Pouze
jedno procento obviněných
je soudem osvobozeno. To je
šílená statistika. Normálně
by to mělo být padesát na
padesát, čtyřicet na šedesát, ale jedno procento?!
V Rusku se v tomhle zastavil
čas.
Asi je tedy dobře, že ﬁlm mohli
vidět i diváci přímo tam…

Určitě, měli jsme pár projekcí v Moskvě v kině pro
1500 lidí. Bylo plno, diváci
dokonce seděli na zemi. •

Foto: KVIFF

Foto: Jan Handrejch

Hlavní porota

Co to bylo za problém?

Na začátku třicátých let
se dělníci navzdory všem
proklamacím měli fakticky
hůř než za cara, dokonce se
začali bouřit a organizovat
stávky. Stalin nutně potřeboval ukázat na někoho konkrétního, kdo za to může.
A za terč si zvolil inženýry
a vědce a reálně neexistující
„průmyslovou skupinu“.

V roce 1930 proběhl v Sovětském svazu zinscenovaný soud s tzv.
průmyslovou skupinou – vybranými sovětskými inženýry a ekonomy,
na které se režim pokusil shodit své ekonomické neúspěchy. Dobové
filmové záběry objevil v ruských archivech dokumentarista Sergej
Loznica a udělal z nich film Proces. Loznica, tradiční host karlovarského
festivalu, je tu letos také v hlavní porotě.

Propojení mezi justicí za Stalina a za Putina je podle Loznici přímé

Hledám překvapení

Najít vlastní jedinečnost

Palestinská režisérka a básnířka Annemarie
Jacir si užívá lázeňský rytmus karlovarské
soutěže

Na festivalu poznáte kinematograﬁi dané
země nejlíp, myslí si Charles Tesson
Více než tři dekády působil jako kritik v časopise Cahiers du
cinéma, pět let jej navíc řídil z pozice šéfredaktora. Od roku 2012
je uměleckým ředitelem Týdne kritiky při festivalu v Cannes.
V porotě Hlavní soutěže letos usedl i francouzský filmový publicista
a festivalový organizátor Charles Tesson.

Natáčí filmy, píše básně, zasazuje se o propagaci palestinského filmu.
Její poslední snímek Wajib o komplikovaném vztahu otce a syna jste
v Karlových Varech mohli vidět loni. Zdejší festival ovšem Annemarie
Jacir letos navštěvuje poprvé, a to jako členka hlavní poroty.

Mám možnost vidět tady
filmy, ke kterým bych se
jinde nedostala, zejména ne
v Palestině. Jako filmařku
mě inspiruje sledovat cizí
filmy – podněcuje mě to
k úvahám a otázkám. A naše
porota je navíc dobře vybraná, takže o filmech opravdu
živě diskutujeme.

Jaký ﬁlm byste tu
ráda objevila?

Nehledám perfektní film,
kde je všechno správně.
Radši mám filmy, které ne-

Býváte v porotách často?

Už jsem byla v několika!
Tady se mi líbí, že chodíme
na dva filmy denně, což je tak
akorát. Zažila jsem už takové,
kdy jsme měli třeba pět filmů
za den. To bylo příšerné, vařil
se mi z toho mozek. V Karlových Varech je taky úžasné,
že sledujeme filmy spolu
s publikem. Připadá mi, že je
to festival pro lidi. Je neuvěřitelné, jak je každá projekce
plná. Navíc je to pestrý mix
diváků, vidím tu třeba hodně
mladých. Mám pocit, že lidi
ten festival milují – a milují
filmy. Panuje tu přátelská,

2

Jakub Švejkovský

jsou perfektní, ale něčím se
vymykají, působí překvapivě. Zkrátka film, kde najdu
něco nového. Zatím se mi
zdá, že vidíme hodně filmů
o rodinách, dominují vztahy
s rodiči. Proč? Sama nevím.
A to jsem podobný film taky
natočila! •

Režisérku Annemarie Jacir okouzlilo karlovarské publikum

Kromě výše zmíněného
Tesson v současné době
přednáší o filmu na univerzitě Paris III Sorbonne-Nouvelle, ale taky píše
knihy a eseje o osobnostech
světové kinematografie –
třeba o Luisi Buñuelovi či
Akirovi Kurosawovi.
I když je díky letošnímu
varskému festivalu v Česku
vůbec poprvé, českou,
potažmo československou
kinematografii důvěrně zná:
z novějších snímků oceňuje
například film Domestik
Adama Sedláka, který byl
do Hlavní soutěže karlovarského festivalu zařazen
loni. Ze starších českých
filmů si pak Tesson kromě
snímků Miloše Formana
oblíbil například ty od režisérky Věry Chytilové nebo
Ostře sledované vlaky Jiřího
Menzela.
Návštěvu filmového festivalu Tesson považuje za
nejlepší způsob, jak poznat
kinematografii dané země.

„Speciální vztah“ má podle
vlastních slov zejména
s Jižní Koreou, konkrétně
s tamějším Mezinárodním
filmovým festivalem v Pusanu, kam se opakovaně
vrací.
Na dotaz, zda se podle
něj karlovarský festival

někdy může přiblížit
tomu v Cannes, na jehož
organizaci se Tesson podílí, odpovídá přímočaře:
„Nemyslím, že byste se mu
museli přibližovat. Mnohem lepší je navázat na své
kořeny. Najít vlastní jedinečnost.“•

Foto: Jan Handrejch

Jak si porotcování užíváte?

otevřená atmosféra. A to je
věc, kterou nevybudujete
přes noc.

Foto: Jan Handrejch

Šimon Šafránek

Charles Tesson zavzpomínal na československou novou vlnu

zvláštní vydání deníku Právo

5. července 2019

Foto: KVIFF

Srdce ve Varech
Foto: Jan Handrejch

Osobnost dne

Vydržet na festivalu bez alkoholu může být výzva (foto z Kouře)

Posuďte sami
Olga Sommerová si na Jiřího Suchého jako filmařka myslela už dávno, ale čekala na impulz. Ten přišel z České televize.

S+Š převálcovali
všechny niagáry
se jedná o dokument nezapomenutelné éry.
Jak jste získala například záběry dětí Jiřího Suchého, Miloše
Formana a Věry Chytilové
pohromadě?

Jak jste se střihačkou Blankou
Kulovou určovaly, kolik kterému tématu dáte prostoru?

Musela jsem oželet obrovskou část jeho díla. Asi
i proto, že jsem nechtěla
stále používat archivy. Natáčela jsem jeho současnou
tvorbu – byl to náš materiál,
za kterým si stojím. Co ve
filmu bude a nebude, vážím
rozumově i múzicky, protože
dokumentární film je pro mě
drama.
Foto: Irena Zlámalová

Po Věře Čáslavské, Martě Kubišové
či Soně Červené natočila dokumentaristka
Olga Sommerová portrét další velké
tuzemské osobnosti – muže mnoha múz
Jiřího Suchého.

Co se týče jeho soukromí,
myslím, že mě pustil nejdál
ze všech filmů, které o něm
kdy byly natočeny.

Vojtěch Rynda
Když se řekne Jiří Suchý, jaká
písnička vám naskočí jako
první?

Právě dnes mi v hlavě neodbytně zní píseň Suchého
a Šlitra Kamarádi: „Ptáte
se, proč jsem za sto let se
ani jednou nezachmuřil,
přestože kolem vadnul květ
a vichr někdy krutě zuřil.
Mně totiž osud nadělil několik dobrejch kamarádů, a tak
mi ušlo, že jsem žil někdy
i potmě nebo v chladu.“
Tuhle sloku uvádím ve filmu
proto, že podle mě vystihuje
životní krédo Jiřího Suchého. Proto se také film jmenuje Lehce s životem se prát.
Co bylo prvním impulzem
k natočení jeho portrétu?

Já jsem si na Jiřího Suchého
jako filmařka myslela už
dávno, ale musel přijít právě
ten impulz. Zavolala mi
kreativní producentka ČT
Alena Müllerová, která se
zeptala Jiřího, jestli by o sobě
nechal natočit celovečerní
film, kdybych ho režírovala já. A on souhlasil. A já
souhlasila taky. Pro mě ten
souhlas ovšem znamenal
obrovskou zodpovědnost
vůči legendě, kterou Jiří
Suchý je. Věděla jsem, že
život Jiřího Suchého je tak
pohnutý a dílo tak mohutné, že musím zvolit přísný
a subjektivní výběr. Mou
ctižádostí bylo vytvořit film
o životní cestě muže, který
kromě toho, že své nadání
zasvětil divadelní a písňové
tvorbě, žil také svůj osobní
a občanský život.

Představte si, že byste letos
z Varů nedali na Instagram ani
jednu fotku, ani jedno video.
Ostatně, pár dní nazpět nahrávat
vůbec nešlo: „Stories nefungujou, nevíme, co kdo dělá!“ psal
zoufalý kamarád z jiného města.
Tuhle abstinenci jsem si
zkusil letos – a je pravda, že je
třeba si na to zvykat. Pokud si ale
nakonec zvyknete nevytahovat
telefon při každé chvíli, bez
níž ostatní nepřežijí, když ji pro
ně nezaznamenáte, skutečný
život se vám bohatě odvděčí.
Zklidníte se. Nehledě na to, kolik
najednou máte času, abyste
skvělý okamžik prožili sami. O to
líp pak o něm kdykoli zvládnete
vyprávět.
A teď pozor! Teď si představte, že jako každý rok jedete na
ﬁlmový festival do Varů a nedáte
si tu ani skleničku. Opravdu
žádnou. Na tohle společenské
kaskadérství jsem letos najel
taky a můžu říct, že konkrétně
na festivalu, který je pro podobné experimenty zkouškou
nejzásadnější, to dovoluje prožít
jiný týden. Ne zcela jiný, to bych
se vůči dosavadnímu přístupu
rouhal příliš, ale co si budeme
povídat, alkohol jako sociální

lubrikant prostě funguje a bez
něj nás čeká – řečeno s programovým oddělením – opravdová
sekce Jiný pohled.
Chraň bůh, abych vás tahal
od pití, či dokonce od sítí! Jen
si všímám, že zprostředkované
je čím dál míň reálné. Alkohol
v malých dávkách samozřejmě
neškodí v jakémkoli množství,
nicméně fotka na Instagramu
není to, jak to tady vypadá,
a emoce vyvolaná přes
Facebook není to, co bychom
měli cítit všichni. Přesto se tím
často – a zdaleka ne jenom v létě
na festivalu – sami řídíme, sami
se tomu podřizujeme a býváme
z toho mnozí často hodně
nervózní. Zbytečně.
Zachovejme si vlastní pohled
na vše kolem sebe. Posuzujme
svět sami. Dopřejme si čas na
celý ﬁlm a poslechněme si, co
o něm soudí ti, kteří ho taky viděli. Nenadávejme si přes internet,
ale slušně zkřižme argumenty
osobně na večírku. A vůbec se
nebojme připustit, že někdo věci
vidí úplně jinak. •

Ondřej Aust
šéfredaktor Médiáře

Divácká cena
Audience Award
Sommerová natočila i Suchého současnou tvorbu. Aby se do filmu vešla, musela režisérka oželet
obrovskou část jeho staršího díla.

Jak vzpomínáte na vlastní
chození do Semaforu? Jak Jiří
Suchý ovlivnil vás osobně?

Já jsem v období slavné éry
S+Š v Semaforu nebyla,
moje divadla tehdy byla Zábradlí a Činoherní klub. Ale
ty jejich písně zněly éterem,
takže jsem je všechny znala.
A taky jsme je zpívali u táboráku – šlitrovky nakonec
vždycky převálcovaly všechny niagáry.
Kolika hodinami archivních
materiálů jste se musela
prokousat?

Bylo jich naštěstí hodně.
Já se rozhoduju rychle, ale
vždycky jsem myslela na to,
v jakém kontextu archiv použiju. Některé archivy byly
technicky nekvalitní, hlavně
ze semaforských představení,
ale já je použila v naději, že
mi to divák odpustí, protože

Ačkoliv je Jiří Suchý básník,
ve svých sbírkách má pedantský pořádek. Cokoliv
jsem chtěla, jenom sáhl
a vytáhl z nekonečných
polic filmový materiál. Byly
tam i záběry jeho malého
syna Jakuba, Petra a Matěje
Formanových a Terezky, dcery Věry Chytilové
a skvělého kameramana
Jaroslava Kučery. Ten taky
ty záběry natočil. Překvapilo mě, že existují dokonce
i záběry pětiletého Jakuba
Suchého, jak si prohlíží
poslední obrázkový dopis
Jiřího Šlitra, který mu adresoval tři dny před svou
smrtí.

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

průběžné hodnocení
Ve ﬁlmu se pan Suchý raduje
z toho, že jeho písničky zlidověly. Jak vnímáte tenhle jeho
přínos české kultuře?

Miloš Forman o něm ve
filmu říká, že je největší
český žijící básník. Pro mě
je jeho obrovským přínosem
to, že svou poetikou zásadně
obohatil český jazyk. Některé jeho verše nebo slovní
obraty se staly kultovním
majetkem české kultury.
Při natáčení jsem zkrátka
zjistila, že Jiří Suchý je geniální.
Snímek zapadá do série vašich
portrétů českých osobností.
Na koho si myslíte dál?

Já nic neplánuju, vždycky
čekám, jaké téma ze spoleKolem tragédií Suchého žičenského prostoru této země
vota kroužíte ve ﬁlmu citlivě
ke mně přiletí.
a zprostředkovaně. Byla to
A ono vždycky něco
vaše volba, nebo vás pan Suchý
přiletí. •
„dál“ nepustil?

1

Forman vs. Forman

1,10

2

Na střeše

1,16

3

Pavarotti

1,17

4

Papicha

1,18

5

Tout le monde debout / Láska bez bariér

1,18

6

Yesterday

1,23

7

Apollo 11

1,23

8

Systemsprenger / Narušitel systému

1,24

9

Nech je svetlo / Budiž světlo

1,25

Gisaengchung / Parazit

1,26

10
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Reportáž

Zleva: Aneta, Eliška, bezejmenná nezetkařka, Matyáš a Bára

Zetkaři
2019
Jak vnímá karlovarský
festival generace Z?
Narodili se v novém tisíciletí, dobu bez
internetu a dalších vymožeností digitálního
světa už nezažili.

OC VARYÁDA, Kapitána Jaroše 375/31, Karlovy Vary
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OCVaryada

ocvaryadakv

Jakub Švejkovský
Na plážových křesílkách
pod Thermalem odpočívá
dvojice sedmnáctiletých kamarádů Viktor a Sofián. Na
únavu mají nárok – v noci
toho moc nenaspali. Sofián
kromě toho, že studuje, taky
zpívá a hraje na kytaru a na
housle a včera večer vystupoval v baru Public Interest,
který po dobu festivalu sídlí
v Císařských lázních. Bary
kluci vůbec obrážejí víc než
filmové sály, hned potom
prý totiž pokračovali do
klubu Kino. „Je skvělé, že se
organizátorům za tu řadu
let podařilo vytvořit takhle
velkou událost, během které
si lidi užívají filmová promítání, ale taky nejrůznější
večerní a noční akce,“ přemýšlejí nahlas. Doprovodný
hudební program v budově
Císařských lázní je vůbec
tahákem. Trojice kamarádů
ze zlínského gymnázia –
Samuel, Šimon a Jonáš – si
pochvaluje zase klub Kaiser 54, za nímž stojí Vladimir 518 a který letos zabral
největší část této budovy.
„Pondělní Neurobeat byl
úplně perfektní, neměl
chybu,“ shodují se.
Ne všichni mlaďoši ale do
Varů vyrazili jen za hudbou
a do barů. Někteří se snaží
svůj zdejší program minimálně vybalancovat tak, aby
došlo také na nějaké ty filmy
nebo třeba divadlo. Jako kolínsko-pražská parta, která si
roztáhla deku uprostřed Dvořákových sadů. „Představení
Amerikánka bylo skvělé –
stejně jako filmy, třeba Světlo
mého života. Hodně jsme
toho taky protancovali – i Becher zóna má něco do sebe,“
líčí jedna z nich, dvacetiletá
Tereza. Mimochodem, především kvůli doprovodnému
programu často vyrážejí do
historického centra města
i mladí Karlovaráci, třeba
čtrnáctiletí kamarádi Marta
a Dominik.

Po náročném programu je potřeba někde složit
hlavu. Přiznáváme, že nás
trochu překvapilo, že ani
zdaleka neplatí, že co zetkař,
to fanatický lowcoster. Jak
z našeho – ovšemže nereprezentativního – průzkumu
vyplývá, mladí návštěvníci
se nijak hromadně nesnaží
srazit své náklady na pobyt
na minimum. Co se týče
možností ubytování, u gene-

cené, že lidi budou nosit
oblečení, na kterém si dají
viditelně hodně záležet, ale
to se taky nakonec úplně
nepotvrdilo. A to mě potěšilo,“ dodává.
Velkým tématem nejenom
téhle generace návštěvníků
jsou samozřejmě lístky –
koneckonců o filmy jde ve
Varech nejvíc. Sem tam se
objevila výtka směrem k jejich (ne)dostupnosti, ale taky
rady, jak se na vysněný film
relativně pohodlně dostat,
i když už se na vás u kasy
nedostalo: „Lístek se dá
sehnat třeba přes nástěnku.
Občas se taky stačí poptat
mezi kamarády, jestli jim
nějaký nepřebývá,“ popisuje
Kuba, mluvčí pražské pětky
courající se po Dvořákových
sadech.
Ti, kdo se do některého ze
sálů vydali a taky se na film
dostali, hodnotí jako jeden
z nejlepších snímků režijní
prvotinu Jonaha Hilla Devadesátky. Platí to třeba pro
sedmnáctiletého Roberta ze
Sokolova: „Devadesátky jsem
viděl už dvakrát!“
Že mezi nejoblíbenější
filmy generace narozené
Praktická nástěnka
po roce 2000 patří zrovna
Většinou se ale chválilo –
Barbora a Julie z Prahy oce- snímek Devadesátky, je milý,
nily třeba propojení filmů ze pro někoho třeba překvapivý
všech koutů světa na jednom paradox. Nás mnohem víc
udivilo, jak málo její příslušmístě: „Člověk si tu může
níci využívají mobilní aplivybírat mezi spoustou typů
kaci Vodafonu, jejímž profilmů, od komerčních až po
střednictvím se dají lístky do
ty vyloženě ‚umělecké‘.“
„Líbí se mi, jak je to tady kina rezervovat. Vlastně jak
otevřené. Lidi si nemusí nic málo o ní vůbec vědí. Anebo
rezervovat, stačí přijít a or- se nám takoví vyhýbali? Geganizátoři vás v sálech pustí nerace Z přece s telefonem
vstává i usíná... – Anebo že
i na koberec, je to vlastně
pro každého,“ pochvaluje si by jejich životy nebyly až
tak úzce propojené s online
osmnáctiletý Matyáš z Ústí
prostorem, jak se všeobecně
nad Labem, který festival
tvrdí? Třeba se ryze internevyužil i jako příležitost setovými dětmi stanou až jetkat se se svými pražskými
kamarádkami. „Myslel jsem jich nástupci – generace alfa.
si, že to bude hodně vyhro- Ale o té až za pár let. •
race Z jednoznačně vedou
festivalem nabízené hostely
a byty pronajaté přes Airbnb.
Kdo může, bydlí u babičky
nebo u tety, následují levné
hotely. Po stanu se sahá teprve až v nouzi nejvyšší.
Navíc mají mladí fanoušci
festivalu, mezi nimiž logicky
převažují studenti středních
škol, i spoustu zlepšovacích
návrhů. Podle nich by někdy
stačilo málo a pobyt tady by
byl ještě příjemnější. Čtveřice kamarádek z hlavního
města by třeba uvítala víc
úschoven zavazadel. „Aby
nebyly jen u Thermalu,“
vysvětluje patnáctiletá Ella.
A stejně stará Anna kamarádku doplňuje: „Vím, že
je to filmový festival, ale
mohlo by tady být nějaké
osvěžení, třeba pitná voda.
Nebo koupání poblíž, když
jsou teď taková vedra. Taky
se mi zdá, že dřív tu bylo
víc stánků s dostupným jídlem.“ Nemluví jen za sebe
a své kamarády, právě výtky
směrem k cenám jídla se
v odpovědích objevovaly
pravidelně.

Kamarádky Barbora a Julie z Prahy

Zleva: Šimon, Samuel a Jonáš ze Zlína stihli koncert v Kaiseru 54 i film ve Velkém sále
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Hlavní soutěž

Zleva Shannon Bradley-Colleary, Kara Hayward, Liana Liberato a Martha Stephens, všechny stoupající Ke hvězdám

O holkách
z Oklahomy

začali farmařit, na začátku
dvacátého století. Vytvořili
zde malou hluboce věřící
českou komunitu,“ začíná
scenáristka Shannon vysvětlovat. Hodně ji ovlivnil
příběh pradědečkovy sestry,
která v tomhle biblickém
pásu strávila celý život, stigmatizovaná okolím kvůli
tomu, že je stará panna.
„Nakonec se zastřelila. Prý
nešťastnou náhodou, ale

obě dívky a vyprávějí, jak
prožívaly obtížné natáčení.
Kara, která už v Karlových
Varech byla – v roce 2012
jako třináctiletá se snímkem
Wese Andersona Až vyjde
měsíc –, ho podle svých slov
zvládla hlavně díky filmařům ze štábu: „Je to jednodušší, když jste obklopeni
lidmi, kterým důvěřujete
a o kterých víte, že se o vás
starají. Dokonce i ve scénách, kde se objevuje šikana
a krutost, jste obklopeni
anděly strážnými, kteří pečlivě hlídají, aby se vám nic
nestalo.“
Liana zase chválí otevřenost během natáčení:
„O tom, že se cítíme nepříjemně nebo v nebezpečí,
jsme mohli otevřeně mluvit
Ošklivé káčátko
s režisérkou nebo produa divoška
centkou,“ popisuje. PředstaSnímek vyniká velkou
vitelka Maggie si pochvasymbiózou mezi oběma
luje i výjimečnost scénáře:
spolužačkami ze střední
školy, totiž „ošklivým káčát- „Když jsem si ho poprvé
přečetla, věděla jsem, že
kem“ Iris (Kara Hayward)
je to od počátku zvláštní,
a nespoutanou lhářkou
a experimentující divoškou hluboký a životaschopný
příběh – a taky jsem se
Maggie (Liana Liberato),
kterou nenapraví ani otcovy hned při prvním čtení
rozbrečela.“
rány řemenem. „Casting
Snímek Ke hvězdám –
jsem si dělala sama. Nejdřív
a v tom s ní zbylé dámy soujsem vybrala Karu a poté
hlasí – považuje za důkaz
mluvila s asi deseti adeptkami na Maggie,“ vysvětluje toho, že v USA začínají
Martha a dodává: „Liana se vznikat příběhy, které řeší
mi zdála nejlepší, nesmírně životy mladých žen. „Náš
film se snaží rozkrývat život
přesně a citlivě rozuměla
ženy, která ještě ví, co chce
příběhu, dokázala sama
rozklíčovat, proč lidé jedna- a co si myslí. Ještě neztratila
všechny ideály,“ uzavírá
jí tak, jak jednají.“
Liana Liberato. •
Vzápětí k nám přisedají

moc tomu nevěřím,“ pokračuje Shannon.
Téma žen, které se bojí
svobodně projevit, aby
za to nebyly fyzicky nebo
psychicky trestány okolním
světem, pak způsobilo, že
se do příběhu zamilovala
mladá režisérka Martha
Stephens: „Ženy, které nesmějí být samy sebou, jsou
totiž stále po celém světě,“
říká a zdůrazňuje, že na její
film velmi pozitivně reagují
i muži. „Po promítáních na
diskusích často vstávají a říkají: ‚Já jsem jako ta postava
Maggie. Taky se mi podařilo
utéct z původní rodiny,‘“
popisuje své zážitky za posledního půl roku.

Soutěžní ﬁlm Ke hvězdám, který neotřele
vypráví o touze po svobodě, doprovází
početná delegace
Zajímavý tvůrčí tým z amerického černobílého Veronika Bednářová,
Mike Stein
snímku Ke hvězdám, který se odehrává na
Film o jednom nečekaném
malém městě v Oklahomě 60. let, dorazil do
velkém holčičím přátelství
Karlových Varů v čele s režisérkou Marthou
se sice nejdříve tváří jako
„obyčejné“ drama z období
Stephens. Patří k němu scenáristka s českými
dospívání, ale nenechte
kořeny Shannon Bradley-Colleary a obě
se mýlit, snímek jde ještě
mnohem dál: přesně poprotagonistky – americké herečky Liana
jmenovává všudypřítomnou
mužskou dominanci, aniž
Liberato (Maggie) a Kara Hayward (Iris).
by byl přehnaně femiSvým příběhem převratný a krásně natočený
nistický, rozzlobený nebo
poučující.
černobílý film o dospívajících dívkách, který
sklidil bouřlivé ovace na letošním festivalu
Inspirace z Humpolce
předkové pocházejí
Sundance, je ve Varech uváděn v Hlavní soutěži „Moji
z českého města Humpolec,
emigrovali do Kansasu, kde
a v mezinárodní premiéře.

Iris je tichá a nesmělá, Maggie divoká a naštvaná. Vzájemně se vytáhnou z bryndy. Až Ke hvězdám.
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Horizonty
Zbyněk Vlasák
Proč jste si pro svůj nový ﬁlm
vybrali fotbal?

Začalo to tím, že jsme si
někdy v roce 2013 přečetli
článek o Mariu Balotellim,
což je výborný fotbalista,
ale blázen. Když hrál za AC
Milán, byl pořád v průšvihu.
A tehdy mu milánský klubový šéf zaplatil bodyguarda,
který ho měl od rána do
večera hlídat. My se rozhodli, že to ve filmu uděláme
podobně, jen jsme našemu
fotbalistovi Christianovi dali
domácího učitele. Chtěli
jsme se na jeho život podívat
obyčejnýma očima.
Jak jste studovali životní styl
fotbalových hvězd?

Scenáristka Antonella Lattanzi, režisér Leonardo D’Agostini a římský dres našeho grafika

Fotbal není „hezký“
Leonardo D’Agostini a Antonella Lattanzi
přivezli do Varů snímek Šampion
Každý rok se v programu festivalu objeví i pár sportovních filmů.
Letos je to hlavně Šampion, příběh zhýralého, ale talentovaného
fotbalisty Christiana. O snímku jsme si povídali s režisérem Leonardem
D’Agostinim, jemuž přizvukovala scenáristka Antonella Lattanzi.

6

Přečetli jsme si řadu biografií fotbalových rebelů:
Antonia Cassana, Zlatana
Ibrahimoviče nebo Robbieho Fowlera. A splácali
jsme z nich Christiana. Tito
rebelové často pocházejí
z rozvrácených rodin –
a pak ze dne na den vstoupí
do úplně absurdního světa,
navíc s miliony na kontě.
Mají drahá auta, obrovské
domy a lepí se na ně různí
vyžírkové. Není divu, že
jim z toho přeskočí v hlavě.
Mně by určitě přeskočilo
taky.
Máte mezi těmi rebely oblíbence?

Scenáristka Antonella
Lattanzi: „Antonio Cassano

je z Bari, odkud pocházím
i já. Maminka ho dokonce na
střední škole učila matematiku. Býval to obrovský talent –
ale nedokázal v sobě bohužel
najít dost disciplíny.“
Cassano toho napáchal
hodně: spoluhráčům prostřihával kopačky a svazoval
tkaničky, v televizi dal komusi facku a jednou měl ve
svém ferrari v noci nehodu,
a aby se vyhnul problémům,
svedl to na vlastního bratrance. Když hrál v Realu
Madrid, tak zase nedokázal
dodržovat tamní přísnou
životosprávu a v noci se
doma u ledničky až bulimicky přejídal.
Fotbalové scény působí ve
vašem ﬁlmu velmi autenticky.
Jak vznikaly?

Christian hraje za AS Řím,
tedy Serii A, italskou nejvyšší soutěž. Jenže fotbalisty
z téhle úrovně jsme si jako
herce nemohli dovolit –
z časového ani finančního
hlediska. Proto jsme museli
hledat o dvě ligy níž. Fotbalisté z Pisy hrají Serii C,
souhlasili, že nám pomůžou,
ale i tak bylo složité je získat
aspoň na jeden a půl dne
natáčení v kuse. A taky je
jako herce trochu krotit. Točili jsme na stadionu v Pise,
na Olympijském stadionu
v Římě a do toho jsme měli
i záznam jednoho zápasu AS
Řím. A pak jsme to všechno
digitálně smíchali.

Jedna zápasová scéna v dešti
má naopak záměrně až poetický nádech.

Fotbal není pro film zas tak
„hezký“ sport. Museli jsme
vybrat pohyby, které vypadají na pohled pěkně. A zrovna
v téhle scéně jsme potřebovali, aby to působilo skoro
jako balet, aby to co nejvíc
vyjadřovalo Christianovo
momentální vnitřní rozpoložení.
Vy jste ke spolupráci přemluvili
AS Řím. Přitom moc hraných
ﬁlmů, kde vidíme postavy nastupovat za reálný tým, není…

Naštěstí si nekladli žádné
podmínky – a i výsledný
film se všem líbí: od vedení
po samotné fotbalisty, kteří
se smáli a překřikovali, že
přesně takhle to v jejich
životě chodí. A na jedno
promítání dokonce dorazila
legenda AS Řím Francesco
Totti! Mám s ním fotku,
koukněte – jsem na ní úplně
mimo. Byl jsem z něj paf.
Šampion je vyjádřením naší
lásky k římskému klubu.
I když vyhrál ligu jenom
třikrát, zatímco takový Juventus asi čtyřicetkrát. Naše
láska je zjevně ryzí, když
přežila i všechnu tu frustraci
z porážek. •

Šampion
5. 7. | 10.00 Národní dům
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5 nej programového oddělení

Srpnová madona

Nejvnímavější
ﬁlmy
Poslední podzim

Martin
Horyna
dramaturg
festivalu

Vedle formálně naléhavých
dramat, jejichž vypravěčskou divokost nelze přehlédnout, se v karlovarském
festivalovém programu
každoročně vyskytují i díla
klidná, neokázalá, a proto
možná na první pohled
nenápadná. Aneb když obdivuhodný pozorovatelský
i inscenační talent učiní
z detailů klíčový vyjadřovací
prostředek.

jako hřejivý letní vánek profukující opuštěnými ulicemi
letního Madridu, kde půvabná Eva prožívá formující
týdny svého života.
V dokumentární soutěži se
podobnou citlivostí může
chlubit Poslední podzim,
odehrávající se na odlehlé
islandské farmě, kde Úlfar se
svou ženou vůbec naposledy
svádějí stádo ovcí z kopců.

zábleskem smrtelnosti však
Casavettes projevil v míře
vrchovaté.
Okouzlující pozorovací
um svého tvůrce prokazuje
každý záběr Lillian, kolébavého hraného debutu protřelého dokumentaristy Andrease Horvatha, v němž se
mladá Ruska vydává pěšky
napříč Spojenými státy.

V Hlavní soutěži je takovým
filmem bezesporu Srpnová
madona. Vyprávění jemné

Vrcholné dílo Johna Casavettese Manželé možná není
úplně nenápadné – několik
dní v životě tří newyorských
kumpánů, jimž náhle zemřel
kamarád, totiž zachycuje
se syrovou expresivitou.
Vnímavost k prožitku hrdinů ochromených náhlým

Pětici nejvnímavějších
snímků uzavírá Karel, já
a ty Bohdana Karáska. Bezprostřední, na autentických
dialozích vystavěný příběh
tápající Saši dokazuje, že
mumblecore má svůj domov
i v Česku. •

Karel, já a ty

Lillian

Manželé

2. místo @domdvorakova

3. místo @jahodys

Instagramiáda

1. místo @mtrantina

Konec dobrý, všechno dobré!
Naše Instagramiáda je u konce – a i s tématem
#kviffneuteces jste si poradili bravurně! Gratulujeme vítězům: každý z nich se může těšit na dvě
vstupenky na film Neboj, daleko neuteče
(5. 7., 20.00, Velký sál).
Zároveň moc děkujeme za všechny fotografické příspěvky, kterými jste nás po celou dobu
trvání soutěže zásobovali. Kromě toho už známe
i absolutního vítěze naší Instagramiády, jemuž
náleží stylový pruhovaný komplet, se kterým
neudělá ostudu v žádné společnosti.
Všichni výherci si mohou své odměny vyzvednout v redakci Festivalového deníku v prvním
patře hotelu Thermal, a to dnes od 11 hodin
dopoledne.
Instagramiáda se pro letošek loučí – a vy nemusíte smutnit, přesně za rok jsme zpátky! •

Absolutní vítěz @jahodys
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Den s festivalovými partnery

innogy koncert

Dům České televize

Na Mlýnské kolonádě večer proběhne koncert zdarma a slavnostní
předání ocenění innogy Modrá kostka, které získá Alois Švehlík.
Zahraje Lenny s kapelou a také Chinaski.

Na Divadelním náměstí pro vás i letos vyrostl Dům České televize –
dnes i zítra zde můžete navštívit setkání s tvůrci a herci, podvečerní
koncerty, kavárnu či program pro děti.

Během večera, který bude
moderovat Ondřej Sokol
(začátek v 19.00), se představí tvůrčí delegace k filmům
koprodukovaným innogy – Na střeše, Teroristka,
Nabarvené ptáče či Poslední
aristokratka. Dojde také
k slavnostnímu předání ocenění innogy Modrá kostka,
které za výkon v hlavní roli
ve filmu Na střeše převezme
Alois Švehlík. Na místě za-

rozdávány zdarma držitelům festivalové akreditace
a Festival Passů). Od 14.00
a 15.30 můžete navštívit
autogramiádu, mimo jiné
s Václavem Marhoulem, Jitkou Čvančarovou nebo Eliškou Balzerovou. A můžete
si také zasoutěžit o vstupenky – stačí najít jednu z krabiček s Broučky, jejichž GPS
souřadnice innogy v 9.00
zveřejní na Facebooku. •

hraje Lenny s kapelou a také
Chinaski.
Do té doby máte možnost se ještě zastavit v innogy pointu, který otevírá
v 10 hodin – ve videokvízu
si můžete otestovat znalosti
českého filmu, vyzkoušet si
dabing nebo si dobít telefon.
Nejen pro děti je připraveno malování na obličej,
povídání o Broučcích či
ochutnávka lívanců (ty jsou

Po celý dnešní den, ale
i zítra, poslední den festivalu, se v Domě České televize
můžete těšit na setkání s filmovými a televizními tvůrci
či herci. Dnes můžete navštívit besedy se zástupci seriálu
Princip slasti (od 11.00), dokumentu Jiří Suchý – Lehce
s životem se prát (od 13.00),
filmu Nabarvené ptáče (od
15.00) a komedie Poslední
aristokratka (od 17.00).

V podvečer si pak můžete
poslechnout průkopníky
českého reggae, kapelu Švihadlo. Více na www.ceskatelevize.cz/vary.
Přes den je zde také
připraven program pro nejmenší – mohou si tu třeba
zatančit ve škole moderního
tance s Alicí Stodůlkovou
(od 10.00 a 14.00). Navštívit s dětmi můžete také
fotostudio ČT :D nebo

výtvarné dílny (od 10.00 do
18.00), kde se můžete potkat
i s oblíbenými postavičkami
z Večerníčků – třeba s Jůheláky nebo maxipsem Fíkem.
Večerníčky zde budou večer
i promítat (od 18.00 do
19.00).
Pro všechny pak je po
celý den (od 9.00 do 22.00)
v provozu kavárna, ráno
dokonce se speciální snídaňovou nabídkou. •

Zažili jste
Foto: KVIFF (5×)

Foto: Instagram Korunní

Stojí za návštěvu

Nespresso Café Bar Korunní

54 korun!

BigBoard

Becher Zone

Patron dětí

Zastavte se na chvíli oddychu
s šálkem prémiové kávy v Nespresso Café u hotelu Thermal.
Můžete se tu krom jiného zapojit
do pravidelných akcí věnovaných kávě, tzv. Masterclasses
vedených coffee ambasadorkou,
využít překvapivých happy hours
anebo začít den výbornou snídaní
na horní terase Nespresso Café.
Otevřeno denně 8.00 do 24.00. •

Dnes naposledy můžete v Moët
1869 Garden připít na dobré
účely. Každou zakoupenou
Moët Impérial Mini přispějete
54 korun – tedy tolik, jako je let
festivalu – organizaci Hledáme
rodiče, jejíž patronkou je herečka
Jitka Schneiderová. Myšlenku
pěstounské péče stihnete podpořit od 11. hodiny dopolední do
půlnoci u Grandhotelu Pupp. •

Autobusovou zastávku odpovídající 21. století, kterou ve Varech
představil nový mediální partner
festivalu BigBoard Praha, najdete v blízkosti hotelu Thermal.
Kromě plně funkční zastávky
festivalových autobusů nabízí
wi-ﬁ, možnost nabíjení mobilních
telefonů, online jízdní řády, informace o počasí, mapu či přehled
promítaných ﬁlmů. •

V Becher Zone se můžete bavit
od rána až do noci – přes den funguje jako chill out prostor s řadou
aktivit, kde vám jsou k dispozici
míchané drinky i gastro menu.
Se západem slunce se pak mění
v párty místo s DJs a live koncerty – od 21.30 vás dnes čeká
Kapitán Demo a zítra Sto zvířat,
před začátkem koncertu a po něm
dostanou prostor DJs. •

Během včerejšího Dne Patrona dětí
byly jejich červené placky a náramky k vidění téměř všude – 100 %
výtěžku z jejich prodeje poputuje
na podporu konkrétních dětí, které
to potřebují. Placky i náramky
Patrona dětí si ovšem můžete
kupovat i nadále – ať už ve stanu
Nadace Sirius naproti poště, nebo
ve festivalových obchodech. Více
na www.patrondeti.cz. •

Dopřejte si potřebné osvěžení
u Baru Korunní a nechte si na
Sadové kolonádě namíchat
(ne)vinný střik, třeba s vínem Marcinčák – Korunní je totiž českými
sommeliery doporučována jako
voda vhodná k vínu. Posedět si
můžete ve stínu nedalekého platanu. S sebou si pak můžete odnést
chlazenou Korunní ﬁlmovou ve
festivalovém hávu. •

KVIFF Talks
Mladí herci si v rámci KVIFF Talku porovnali
postřehy ohledně profesních začátků, zážitků
z natáčení a kolegy Billa Murrayho.
Vojtěch Rynda

Jaeden a Kara by si jednou chtěli vyzkoušet i režii nebo produkci

Zkoušejte to dál!
Debata s herci Karou Hayward
a Jaedenem Martellem
8

Nyní dvacetiletá Kara před
lety zašla na konkurz jen
tak, aby zkusila, jaké to je –
a hned získala roli ve filmu
Wese Andersona Až vyjde
měsíc. Dnes šestnáctiletý
Jaeden začal konkurzy obrážet už jako malý, když se
s matkou odstěhoval do Los
Angeles. Na natáčení byli
poprvé oba vyjukaní. Spojuje je také setkání s Billem
Murraym v jejich debutech.
„První den jsem se mu

šel, polomrtvý nervozitou,
představit. On po mně jen
loupl okem a odešel a já se
ho pak bál. Ale příběh to
takhle vyžadoval, po práci
jsme se sblížili,“ vypráví
Jaeden o filmu Miluj souseda svého, v němž Murray
ztvárnil roli nevrlého válečného veterána.
„Já jsem měla úplně jinou
zkušenost,“ kontruje Kara.
„Hrál mi v Až vyjde měsíc
otce. První den jsem k němu
naběhla a oslovila ho tati –
a on mě objal jako vlastní

dceru. Jiné role vyžadují
jiné přístupy.“ Mladí herci
logicky dostávají role něčích
potomků. „Hrál jsem třeba
syna Cliveu Owenovi v The
Confirmation,“ říká Jaeden.
„Režisér Bob Nelson mi
radil, ať od něj odkoukám
všechna gesta, tak jsem z něj
nespustil oči.“ Mladík také
zavzpomínal na mnohahodinové nanášení „vlčího“
make-upu pro film Martina
Krejčího Podivuhodná dobrodružství Paula Harkera
nebo na natáčení hororu
To.
Kara se už přehrává do
dospělejších rolí. „V dramatu
Ke hvězdám mám postavu
stydlivé farmářské dcerky,
která se skamarádí s holkou

z města,“ líčí. „Je to příběh
o tom, naučit se milovat sebe
sama.“ Herečka také zavzpomínala na roli z Jarmuschova filmu Paterson, v níž
musela načasovat monolog
o anarchismu přesně tak,
aby během něj došla k autobusové zastávce, nebo na to,
jak zaskočila protijedoucího
řidiče, když se vracela z natáčení hororu My v mrtvolném
kostýmu.
Oba herci si dovedou
představit, že si v budoucnu
vyzkoušejí i režii nebo produkci. A rada začínajícím
hercům? „Neberte odmítnutí osobně,“ doporučuje
Kara. „Zkoušejte to dál, ta
pravá příležitost nakonec
přijde.“•

Inzerce

Věra Komárová (uprostřed) s tvářemi značky a zakladatelkou Dermacolu Olgou Knoblochovou

Věra Komárová:
Krása a výjimečnost
patří všem
Rozhovor s Věrou Komárovou, ředitelkou strategie a spolumajitelkou
česko-slovenské kosmetické značky Dermacol
Povídáme si v době, kdy do zahájení 54. ročníku MFF Karlovy Vary
zbývá už jen několik dní. A značka
Dermacol bude už podruhé oficiálním beauty partnerem festivalu. Jak
k tomu došlo a jak se na letošní ročník
připravujete?
Dermacol se díky filmu vlastně narodil:
jeho počátky jsou spjaté s Filmovým
studiem Barrandov, kde vznikl první
výrobek s touto značkou – legendární
krycí Make-up Cover, který dnes exportujeme do celého světa v milionech kusů za

Líčení v Dermacol Beauty Zone

rok. Takže je logické, že jsme tu a přípravě
našeho „programu krásy“ věnujeme
i napodruhé hodně energie. MFF Karlovy
Vary se nám líbí i proto, že jako festival
kategorie A musí mít kvalitní a výběrový
program, ale zároveň je demokraticky
otevřen všem – celebritám i širokému
publiku – podobně jako naše kosmetika.
I ta krásu a výjimečnost nedopřává zdaleka jen hvězdám, ale mohou si ji dovolit
všechny ženy. A samozřejmě i muži!
To zní dobře: kam se tedy můžeme za
krásou vypravit?

Podobně jako loni otevíráme na festivalu Dermacol Beauty Zone v lobby hotelu
Thermal. Dámám tam opět nabídneme
oblíbené líčení, ale také poradenství
v oblasti tělové a pěsticí kosmetiky: nejen
u líčení, ale i v oblasti péče o pleť totiž
platí, že dobrá rada je nad zlato! Pánové
si tu mohou vyzkoušet například olej na
vousy z pánské řady Men Agent. A ten
není jen pro vousáče: dokáže vylepšit
a provonět i třídenní strniště. Jak ostatně říká i naše motto: „S láskou ke kráse
měníme svět.“

Nechat se opečovávat od profesionálních vizážistů a ještě od nich vyzvědět všelijaké kosmetické tipy a triky
je lákavá příležitost. Jste připraveni, že
vás zájemci vezmou útokem?
Minulý ročník byl pro nás pilotní,
a přestože dopadl nad očekávání dobře,
při plánování tohoto roku byl cenným
zdrojem zkušeností a inspirace. I proto
letos naši hlavní nabídku soustředíme
v Beauty Zone v lobby hotelu Thermal, což
je pro návštěvníky festivalu přitažlivé, dostupné a současně velmi komfortní místo.

A pokud jde o ten nápor: počítáme s ním.
Už týden před začátkem festivalu proto
spouštíme rezervační systém, který
zájemkyním o líčení umožní objednat
se u nás na konkrétní čas. Platí tu, že
čím dříve se objednáte, tím vyšší máte
šanci získat termín podle svých představ.
Nově ale necháme i dvě křesla na líčení
bez rezervací a ta budou k dispozici na
počkání. Poblíž Tržní kolonády otevřeme
navíc ještě Dermacol Beauty Point, kde
se v průběhu dne mohou dámy nechat
nalíčit dlouhotrvající rtěnkou 16H Lip
Colour, naším bestsellerem. Je neotíratelná, neslíbatelná a na rtech vydrží až
16 hodin, takže na festival a večírky
ideální společnice.
Vy sama jste známá jako královna
rtěnek a nikdy prý z domu nevyrážíte
bez perfektně nalíčených rtů…
To je pravda, na kouzlo rtěnky nedám
dopustit. Dokonale nalíčené rty jsou
podle mne puncem ryzího ženského půvabu. I proto bude mít ve Varech premiéru
naše nová oboustranná rtěnka z řady
Iconic Lips. Její tváří je Iva Kubelková,
která se – v rudé večerní róbě a s ohnivě
nalíčenými rty – i díky této novince
proměnila v dokonale svůdnou filmovou
hvězdu. A zase jsme u toho: rtěnka v tužce
Iconic Lips je kvalitní, luxusní a glamour.
Její barevná škála i příjemná cena jsou
ale nastaveny tak, aby se jí mohla zkrášlit
každá žena.
Díky značce Dermacol to tentokrát
bude ve Varech i vonět. Jak vznikl sprchový gel s logem 54. ročníku KVIFF?
Rádi vymýšlíme nové věci, a tak jsme
se letos do naší festivalové nabídky
rozhodli přidat ještě něco navíc. Jednomu z našich nejoblíbenějších sprchových gelů s vůní hroznů a limetky jsme
spolu s designérským studiem Najbrt
dali nový styling. Tak vznikla limitovaná
edice elegantního „festivalového
sprcháče“ s logem
54. ročníku. Půjde o jedinečný produkt,
který bude k dostání v obchodech
s festivalovými materiály a také v Dermacol Beauty Zone. V naší „zóně krásy“
tak můžete vedle líčení a odborného
poradenství otestovat i všechny naše
novinky a bestsellery a nakoupit tu vybranou kosmetiku se speciální 20% festivalovou slevou. Všechny zvu k návštěvě
lobby hotelu Thermal a těším se na filmy
i na viděnou v Karlových Varech!
Děkuji za rozhovor.

TIP
NA
NÁKUP
Sprchový gel,
hrozny & limetka,
a,
54. KVIFF, Aroma
a
Ritual, Dermacol,
l,
59 Kč.

V. Komárová, O. Knoblochová a J. Bartoška
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Horizonty

Karim Aïnouz ve Varech uvedl svůj zatím poslední film přesně před týdnem

Tropické melodrama
V Neviditelném životě Eurídice Gusmãové
režisér Karim Aïnouz uhrane diváky
příběhem dvou sester
Ve vítězném filmu canneské sekce Un certain regard, inspirovaném
románem Marthy Batalhy, představuje brazilský režisér Karim Aïnouz
dvě sestry, Eurídice a Guidu, které rozdělila společnost v Rio de Janeiru
v padesátých letech. Přesto se odmítají jedna druhé vzdát a v dopisech
si vyprávějí o všem, co jim život přihraje do cesty.
Marta Bałaga
Naslouchat vašim ženským
postavám je občas dost síla –

10

je to jako sledovat ﬁlm Douglase Sirka z padesátých let, kde
najednou ženy otevřeně hovoří
o své sexuální frustraci.

Byly chvíle, kdy jsem pochyboval, jestli bych tohle
vůbec měl dělat – vstupovat
do míst, kam bych jako muž

přístup mít neměl… Ale co
je to vůbec dobový film?
Můžete mít v dobovém filmu
sexuální scénu? Samozřejmě že ano! Když lidé mluví
o minulosti, je v tom jistá
nostalgie, ale nic není víc
zpátečnické než nostalgie.
Je vtipné, že jste zmínila
Sirka, protože on pracoval ve
velmi svázané éře mccarthismu. My máme víc svobody – a máme i svobodu
přiznat, že taky v minulosti
žily skutečné lidské bytosti,
ne jenom kostýmy tancující
mezi nábytkem. I v minulosti existovala skutečná těla!
Lidé měli své touhy, trpěli.
Naše kostymérka tvrdila,
že v té době se žádná žena
nenechala spatřit v prádle.
Ale co když byla doma?
Nebo v ženských lázních?
Uvažoval jsem, do jaké míry
na takových místech a v takových chvílích existuje svoboda, zejména pokud není
přítomen žádný muž.

důležitý. Točit klasické,
heterosexuální melodrama
by mě nebavilo. Sám jsem
vyrostl obklopený ženským
brebentěním a radostmi –
a díky bohu za to, i když teda
v boha nevěřím. Vychovala
mě máma a babička a jejich
příběh se dost podobal tomu
z mého filmu. Nepřítomnost muže v domácnosti
může být dost toxická, ale
taky velmi osvobozující.
Začal jsem na filmu pracovat
v roce 2015. Tenkrát máma
zemřela a mně se zdálo, že
nikdo nedoceňuje, jak těžké
to jako samoživitelka měla.
Když jsem četl ten román,
našel jsem tam spoustu styčných bodů s našimi životy.

tí. Obě sestry zažívají i nějaké
ty radosti, ale hlavně spoustu
bolesti. Mají jizvy, které čas
nevyléčí. Zajímal mě koncept
melodramatu a to, jak s ním
my Brazilci zacházíme. Neviditelný život je tak trochu tropické melodrama, má v sobě
hodně potu. Eurídice i Guida
touží po naplnění: jedna
se snaží skloubit mateřství
a práci, druhá přežít a vychovat syna. Chtějí si – navzdory
všem nesnázím – zachovat
důstojnost. A do jisté míry
se doplňují – vždycky jsem
o nich přemýšlel jako o jediné postavě. Jedna druhou
potřebují k životu – a právě
absence té druhé předurčuje
jejich budoucnost. •

Ve ﬁlmu je jen málo veselejších
momentů – vlastně je to příběh
o přežití, o smíření spíš než
o štěstí.

Neviditelný život
Eurídice Gusmãové

Nenatočil jsem snímek o vy- 5. 7. | 14.00 Velký sál
koupení, ale o vzdoru a přeži-

Melodrama je obvykle založené
na konceptu neuskutečnitelné
lásky dvou milenců. Ale ve
vašem snímku sledujeme dvě
společností rozdělené sestry…

Chtěl jsem natočit film,
který by šel proti kultuře
machismu, chtěl jsem ukázat, jak toxický může být.
Že může člověku zničit život.
Vztah těch dvou žen je přetržený kvůli jakémusi podivnému konceptu cti a potřebě neohrozit patriarchát.
Román Marthy Batalhy mi
v tom přijde dodnes velmi

Hlavní roli Eurídice Gusmãové ztvárnila Carol Duarte

zvláštní vydání deníku Právo

5. července 2019

Čtvrtstoletí spolupráce Evy Zaoralové a Jiřího Bartošky
Foto: Jan Handrejch

psát o založení nového mezinárodního festivalu Zlatý
Golem v Praze. Když pak
v řádu týdnů bombastická
propagace točící se kolem
hvězd, které údajně pozváTábor pro Prahu
ní do Prahy přijaly, začala
V průběhu 29. MFF, který
proběhl nad očekávání úspěš- veřejné mínění ovlivňovat
natolik, že se utvářel čím dál
ně, jsme samozřejmě měli
početnější tábor příznivců
každý trochu jiné úkoly: Jiří
se jako prezident festivalu víc Prahy s poukazem na někdejvěnoval hostům ze zahraničí, ší skomírání zájmu o MFF
Karlovy Vary, bylo nutné
které se podařilo získat, mně
připadla starost o hladké fun- vytáhnout do boje. Tím spíš,
že po různých tlacích konkugování programu a kontakt
renční skupiny, doufající, že
se zástupcem FIAF panem
se jí podaří přetáhnout Jiřího
Brissonem. Měla jsem zproE. Z. do práce J. B. nemluvila; na oplátku nechal pracovat i on ji
Bartošku i mne, se mezi karstředkovávat jeho spolupráci
lovarskými členy rady zrodila
s ředitelem festivalu a všemi
složkami, které přijel kontro- idea naslouchat názorům, že
by v Karlových Varech mohl
lovat. Jeho tendence horovat
pro přenesení festivalu z Kar- zůstat specializovaný festival,
zatímco štafeta Karlových
lových Varů do Prahy však
Varů by byla předána do
byla zjevná – a vzápětí našla
Eva Zaoralová, programová ředitelka a nyní
ohlas a praktické využití, když Prahy. To by pochopitelně
umělecká poradkyně karlovarského festivalu,
snížilo prestiž MFF KV
nadace po festivalu odmítla
v očích zahraničí, a tedy i propotvrdit řediteli 29. ročníku
vzpomíná na léta s Jiřím Bartoškou.
ducentů, s nimiž bylo třeba
jeho funkci na další rok.
jednat o zapůjčení filmů.
Na podzim 1995 jsme
Stálo to hodně přesvědčoJiřího Bartošku jsem potkala na MK Igorem Ševčíkem. Jiří nicméně s Jiřím Bartoškou
vání ve vlastních řadách, to
odjeli do Moskvy oznámit,
Bartoška byl prezidentem
teprve na zasedání rady Naže počítáme s konáním MFF ovšem Jiří Bartoška bravurně
nadace, funkce výkonného
dace Film festival Karlovy
zvládl. Pořád jsme navíc douVary, kam jsem byla koopto- ředitele 29. ročníku však byla KV každý rok, tedy nejen
fali, že ve sporu mezi oběma
v sudých letech, jak bylo
vána na podzim 1993. Rada, svěřena režisérovi Antonínu
festivaly získáme podporu
pravidlem od založení MFF
pověřená uspořádat 29. MFF Moskalykovi.
ministra kultury, jímž byl
Už během příprav festivalu v Moskvě v roce 1958. Pár
Karlovy Vary, první zcela
tehdy všemi uznávaný a vážední společně strávených
jsme si s Jiřím Bartoškou
nezávislý ročník, byla jedený Pavel Tigrid.
v Moskvě v doprovodu filvšimli, že oba máme nechuť
náctičlenná a skládala se ze
mové kritičky Galiny Kopazástupců města Karlovy Vary, k nabubřelým řečem, bez
ministerstva kultury a dalších nichž se jednání rady nadace něvové pak stačilo k tomu,
Nová tvář festivalu
abychom si ještě lépe uvědo- V dalších letech jsme s Jiřím
mnohdy neobešlo. Jistých
složek. Jako koordinátorka
mili, jaké povahové vlastnosti Bartoškou často vzpomínaprogramu jsem se měla podí- předsudků, které mezi námi
nás spojují. Do Prahy jsme se li – už pochopitelně s hulet na přípravě programu dal- v té době panovaly, jsme se
vraceli s pocity uspokojení,
šího ročníku – společně s no- ale zbavovali teprve postupmorem – na onu památnou
vinářem Pavlem Melounkem ně. Ovšem ještě než samotný že jsme uspěli.
schůzku v salonku Nosticova
Ale to už začínala média
a ředitelem odboru audiovize festival začal, dávno jsem
paláce, na niž samozřejmě

25 let přátelství

nevnímala hvězdnou auru
kolem něj – a on mne už
nepokládal za namyšlenou
intelektuálku.

přišli i zástupci konkurence.
Ministr, známý svou nedůvěrou k institucím, mne
a Jiřího zaskočil brzy po
svém příchodu výrokem, že
každá kulturní iniciativa má
právo na existenci, pokud je
zabezpečena finančně. Vzhledem k tomu, že produkce
uplynulého ročníku po sobě
zanechala dluhy, rozhodl tak
ministr nepřímo ve prospěch
Zlatého Golema. Ten pak
už – díky radám pana Brissona z FIAF – pohodlně prosadil potvrzení legendárního
statusu pro Prahu.
Nezbývalo než se rozhodnout, zda jubilejní 30. ročník
festivalu v Karlových Varech
přesto uspořádáme. Díky
mimořádným manažerským
vlohám Jiřího Bartošky
a mému odhodlání dát dohromady program slušné
úrovně bylo tohle rozhodnutí
kladné. Ostatně ještě než
na jaře 1995, navzdory velkým jménům, jimiž se Zlatý
Golem chlubil, proběhl jeho
první ročník, bylo zřejmé,
že narazil na vlastní mezery:
nedostatek profesionality
pořadatelů a taky přemíru
kulturních akcí konaných
v hlavním městě souběžně
s ním. Na stranu Karlových
Varů se kromě toho postupně
přidávala hlavní média a většina novinářů s uspokojením
plánovala návrat do tradičního lázeňského města, kde
je nerušily jiné povinnosti.
Ostatně sama jsem ze své novinářské praxe dobře věděla,
jak je důležité odstřihnout se

od jiné práce a soustředit se
jen na sledování filmů.
Třicátý ročník festivalu
jsme tedy začínali s o něco
lehčí hlavou: podařilo se
sehnat zajímavé filmy, zajistit účast Mii Farrow a Giny
Lollobrigidy a získat několik
osobností nezávislého filmu.
Moje předchozí působení
v organizaci FIPRESCI umožnilo mít na festivalu i pár známých filmových kritiků z Evropy – a díky pověsti Jiřího
Bartošky jsme se tehdy v letech 1995 a 1996 zase otevřeli
našim předním výtvarným,
filmařským i divadelním talentům a začali pracovat na
nové tváři festivalu.
V obdobném duchu, ale už
méně skromném pojetí proběhl následující 31. ročník,
ač karlovarský festival v té
době – po debaklu Zlatého
Golema – čelil nové skupině,
a sice Pražskému festivalu.
Když pak ani ten neuspěl, konečně Mezinárodní organizace filmových archivů (FIAF)
musela uznat, že na postavení
„mezinárodního festivalu
s nespecializovanou soutěží
celovečerních hraných filmů“
mají nárok Karlovy Vary.
Tím začala pro Jiřího Bartošku a mne po jeho boku
další fáze spojenectví a přátelství, která trvá dodnes. •

Eva
Zaoralová
umělecká
poradkyně
festivalu
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Foto: KVIFF

Kviffíčka

Mnozí vrchní včera prchli velmi radostně. Založili tím solidní tradici pro další festivalová léta.

Zleva dřevění Šimon Caban, Jan Slovák a Lucie Zedníčková v podání bratří Truhlářů před Kouřem

Foto: KVIFF

Foto: Jan Handrejch

Jiří Bartoška a psi i Lidé odvedle ve stanu Nadace Sirius. Najdete jej naproti poště a je to tam super!

Letošní dokumentární porota: zleva Gastón Solnicki, Aline Schmid a Andreas Horvath

Soutěž bez cenzury, díl sedmý
Foto: Jan Handrejch

Foto: os obní archiv filmařky

Animáci

Tahle rozkošná panenka čeká, až si ji někdo vyzvedne a přinese k nám do redakce deníku

Ztratila se panenka
Daria Kashcheeva s jednou svou loutkou z filmu Dcera

Úspěšné animáky online
Nebývalý ohlas vzbuzují
tady v Karlových Varech tři
nedávno oceněné snímky
animátorů z FAMU. A vy
je v době festivalu můžete
zhlédnout i online –

festivalový deník
festival daily

na známém filmovém portálu DAFilms.cz.
Dcera Darii Kashcheevy
a Pouštět draka Martina
Smatany uspěly na prestižní
přehlídce animace v Annecy.

A Spolu sami Diany Cam
Van Nguyen byl nedávno
nominován na studentskou
cenu BAFTA (udělují se
v úterý).
Tak rychle na net! •

Vyhlašujeme poslední
pátrání po ztracených
rekvizitách ze sekce Bez
cenzury.
Requiem pro panenku,
první film Filipa Renče, se
odehrává v prostředí ústavu
pro mentálně postižené
dívky. Tam se omylem ocitá
i čtrnáctiletá Marika (Anna
Geislerová), kterou kruté
chování vychovatelek přivede k tragickému činu.

Věříme, že dnešní péče
o osoby s mentálním postižením je diametrálně
odlišná od té, kterou ukázal
režisér, vycházející ve svém
filmu ze skutečné události.
Naše panenka se zatoulala
k plotu ústavu v Karlových
Varech, který se právě na
výchovnou péči o děti
a mládež specializuje.
Pokud i s panenkou přijdete za námi do redakce

Festivalového deníku v prvním patře hotelu Thermal,
přidáme vám vstupenky
na poslední film uváděný
v sekci Bez cenzury v sobotu 6. července. •

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