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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

Nové divadlo uvede tfii pfiíbûhy o Ïivotû dvou

Zuzana Martínková-Zná‰iková a Ivan Rázl se objeví ve hfie 3x2. Hru mÛÏete vidût v Joseph Workmen Auditoriu, 1001
Queen St. W., Toronto a to v pátek 13. ledna od 20 hodin, v sobotu 14. ledna 2006 v 16 a 20 hodin a v nedûli 16. ledna
2006 od 16 hodin.  Foto: V. Kohoutová

“Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ottawe praje všetkým čitateľom
Satellitu šťastný nový rok 2006 plný splnených prianí, dobrých rozhodnutí

a úspechov v osobnom i pracovnom živote”

V slepej uliãke
Na úvod by sme sa radi ospravedlnili za nie celkom
objektívny v˘ber troch rozliãn˘ch britsk˘ch
autorov, ktorí okrem iného napísali aj jednoaktovky,
ktoré Vám ponúkame. V‰etci traja nezávisle na
sebe, prezentujú epizodky zo Ïivota partnersk˘ch
dvojic. A z akéhosi nepochopiteºného rozmaru
tvorcov, ide o páry heterosexuálne.
Poniektorí z nás to zaÏili na vlastnej kôÏi. Prvé
nesmelé slová, o ãosi smal‰ie dotyky, sladkobôºn˘
o‰iaº, eufória. V‰etko je jednoducho skvelé a takú
lásku, ako je ta na‰a svet e‰te nevidel. âas plynie.
Väã‰inou neúprosne. A za rohom ãíhajú v‰edné
chvíle. RuÏové okuliare menia filter. Zaostrujeme
zrak a vidíme to, ão predt˘m nie. Sám Ïivot sa nám
ukazuje v celej svojej jednotvárnej kráse a nasadzuje
nám dvojitého nelsona. Niekde to príde skôr, inde
neskôr… A pravda zvíÈazí. Aká je ale pravda?
Na zaãiatku sme sa ospravedlnili za politicky
nekorektnú voºbu tém t˘chto svieÏich dielok.
Ak niã iné, aspoÀ sú dobre napísané. Ako se toho
celého zmocnili obaja protagonisti a ich podporn˘
t˘m, posúìte sami.

Ivan Zná‰ik  - manÏel. UÏ tretí raz. Zatiaº.
***

Nûkdo nám krade du‰i
Mezi Vánocemi a Nov˘m rokem si vût‰inou pfiejeme
v‰e nejlep‰í. Je to proto, Ïe pfied Vánocemi jsme to jaksi
nestihli.
 SnaÏíme se napsat tûm, kter˘m jsme pfied Vánocemi
nenapsali. Je to skvûlá pfiíleÏitost zavolat tûm, kter˘m
jsme jiÏ dlouho nevolali. Najednou je tak trochu více
ãasu.
 KdyÏ jsem na sklonku minulého roku zavolal
slovenskému reÏiséru Du‰anu Hanákovi, tak si
postûÏoval nebo spí‰ jen konstatoval: „Ví‰, nûkdo nám
krade du‰i!“
 NaráÏel na situaci, kdy se v‰e vsadilo na ekonomiku a
umûní je nûco jaksi nadbyteãného. Jak fiíkával Václav
Klaus. „To je pouze ta ‰lehaãka na dortu.“
 Pomalu vyrÛstá nová generace filmafiÛ, ktefií jiÏ
nepotfiebují pracovat star˘m zpÛsobem. Vytvofiit si
scénáfi a mít dopfiedu my‰lenku, kterou by chtûli sdûlit.
Levn˘m zpÛsobem natoãí mnoÏství materiálu a pak z
toho udûlají nûjak˘ celek. TotéÏ se dûje i s fotografií.
Nafotíme mnoÏství snímkÛ a pak z nich vybereme ty
nejlep‰í a z nich pak je‰tû udûláme v˘fiez.
 O co pfiicházíme, je ten pohled, to vnímání pfiírody,
architektury, krajiny, kdyÏ jsme na místû. Pfiicházíme o
ten vztah s tím, s ãím pracujeme. Nahrazujeme to
vztahem s poãítaãem. To by je‰tû nebylo nejhor‰í,
kdybychom dokázali ten pÛvodní vztah udrÏet. JenÏe
problém je v tom, Ïe my si myslíme, Ïe nás to neovlivÀuje.
MoÏná je‰tû generace, která poznala jin˘ zpÛsob
kreativity je schopná odolat. Ale jak bude odolávat
generace, která nic jiného nepoznala a které bude

vtloukáno do hlavy od útlého dûtství, Ïe umûní existuje
pouze na poãítaãi a Ïe du‰i k umûní nepotfiebuje?
 Ujistil jsem Du‰ana, Ïe to není pouze slovensk˘
problém, ale Ïe moje Ïena proÏívá totéÏ na Ontario
College of Arts and Design v Torontu. Myslím si, Ïe ho
to moc nepotû‰ilo.
 Vzpomnûl jsem si znovu na tento rozhovor, kdyÏ jsem
vidûl film Michelangela Antonioniho PasaÏér (The
Passenger). Film trvá 126 minut, ale od prvního
okamÏiku a je‰tû pûknou chvíli po skonãení filmu jsme
v úÏasu nad dokonalostí tohoto díla. Pfii tom tento film
na rozdíl od Zvût‰eniny (Blow-Up) zÛstal neznám˘ a
pouze nyní bude od 13. do 18. ledna 2006 promítán v
Cinematheque Ontario (317 Dundas St. W., Toronto).
Pokud by se film rozstfiíhal na mnoÏství diapozitivÛ,
kaÏd˘ ze snímkÛ by se dal promítat samostatnû.
Antonioni dokonale cítí s krajinou, dokáÏe postavy (v
hlavní roli Jack Nicholson) zasadit do prostfiedí. Pfiesnû,
dokonale jako malífi, kter˘ zná malbu star˘ch mistrÛ.
Nelze se divit, reÏisér totiÏ vystudoval na Bolognské
univerzitû divadlo a klasické v˘tvarné umûní. Pfiíbûh
pfiipomíná existencialismus Alberta Camuse, kdy je
ãlovûk potrestán za to, Ïe zmûní svou identitu. ¤eãeno
slovy opilcÛ z praÏsk˘ch hospod: „Pfied sebou neuteãe‰!“

 PfiestoÏe se jedná o velice sloÏité my‰lenky, divák se
neztrácí v komplikovan˘ch dialozích. Film je nabit sexem
a erotikou, ale není zde ani jedna postelová scéna
(moÏná jedna skrz okno a zdálky). Dokonce i honiãka
s autem je naprosto pfiirozená a reálná a zapadá do
dûje.
 AniÏ by padla otázka po Bohu, film vypovídá o hledání
smyslu Ïivota.
 „KdyÏ pustím nûkter˘ z tûchto filmÛ studentÛm, po
promítání cítím, jakoby byla neviditelná zeì mezi nimi
a plátnem. Nemluví to k nim!“ Moje manÏelka se zkusila
zeptat na umûlecké ‰kole, kdo zná Ingmara Bergmana
nebo Wim Wenderse. Pouze jedna studentka o nich
sly‰ela.
 A já si uvûdomuji, Ïe to není samozfiejmostí, aby tyto
vûci hovofiily k nám. Asi jsme byli generací, která mûla
‰tûstí, Ïe film k ní promlouval. Na‰i rodiãe milovali
romány. My jsme zachytili soumrak této doby. Pfied
touto generací je konec filmu a jak fiíká mÛj synovec
David: „Mami, neÏije‰ v roce 1965!“ Má pravdu, film
PasaÏér byl natoãen o deset let pozdûji.
 A dnes uÏ máme rok 2006 a lze si jen pfiát, aby nám v
nûm ani v letech pfií‰tích nikdo neukradl du‰i.

 Ale‰ Bfiezina


