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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

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

Jan Svûrák a Jifií Vejdûlek
na Torontském mezinárodním filmovém festivalu

Leto‰ní festival zaznamenal pfiíliv filmÛ z v˘chodní a
stfiední Evropy. Vût‰ina filmÛ je vyprodána dlouho
dopfiedu a tak ãlovûk doufá, Ïe se mu podafií spatfiit
nûkter˘ z filmÛ maìarské nebo v poslední dobû vynikající
rumunské kinematografie. Hned v úvodu jsme mûli
moÏnost vidût rusk˘ snímek Vypovûzeni. ReÏisér Andrej
Zvjagincev natoãil v roce 2003 film Návrat, kter˘ byl
nûãím mezi alegorií a skuteãn˘m pfiíbûhem a získal
mnoho mezinárodních uznání vãetnû Zlatého lva v
Benátkách. Po ãtyfiech letech pfiichází s filmem, kter˘
navazuje na Andreje Tarkovského. Zvjagincev, podobnû
jako to dûlal Tarkovskij, dûj filmu umístil do neznámé
zemû, neznámého mûsta, neznámé vesnice. Ani dobu
nelze vysledovat. Jedná se o souãasnost nebo minulost
anebo snad o apokalyptickou budoucnost, kterou
pfiipomínají opu‰tûné ulice a pustá mûsta. JiÏ úvodní
zábûr ãlovûka, kter˘ jede v autû z venkova do mûsta
nám sdûluje, Ïe se jedná o zranûného ãlovûka. Hlavním
hrdinou je v‰ak jeho bratr Alex, kter˘ mu vytáhne z ruky
kulku. Nedovíme se, jak se mu to stalo ani co je v
pozadí, zfiejmû je zapojen do hazardních her. Neznáme
ani zamûstnání obou bratfií.
Alex vzápûtí odjíÏdí s Vûrou a dûtmi na venkov, kde mu
Vûra oznámí, Ïe ãeká dal‰í dítû, ale nikoliv s ním. Alex
se zhroutí. Konzultuje v‰e s bratrem Markem, kter˘ je
pfiedstavitelem nûãeho temného, negativního. Donutí ji
k interrupci, pfii které Vûra zemfie. Teprve v tento
okamÏik Alex projeví lítost a Ïádá o odpu‰tûní. Pohfieb
je absurdní. Na opu‰tûném hfibitovû jsou pouze dva
bratfii, lékafi a pop. Îádn˘ obfiad. Dûti o niãem nevûdí,
absence pfiíbuzn˘ch, jako kdyby se jednalo o tajn˘
obfiad. Vûra se v‰ak do dûje opût vrací (podobnû jako
u Tarkovského v Solaris) a hovofií se sv˘m milencem
Robertem, o kterém nevíme, jestli je skuteãn˘ nebo
jestli je to nûkdo, kdo ztûlesÀuje zase její pfiedstavu,
rozebírá proã Alex není otcem. Její manÏel totiÏ pfiestal
b˘t sám sebou, odcizil se sobû. Fyzicky byl otcem, ale
duchovnû byl nûkde jinde. âlovûkem, kterému zmizela
du‰e.
Hledání toho, k ãemu jsme na této zemi, se snaÏí
ukázat i italsk˘ film  Jedno sto hfiebíkÛ Ermanna Olmiho.
V knihovnû s krásn˘mi star˘mi manuskripty se stane
zloãin. Nûkdo tyto knihy pfiibije otevfiené k podlaze.
Jedná se o mladého, velmi vzdûlaného teologa, kter˘
odchází mezi ty nejchud‰í a odhazuje v‰e, co ho
svazuje, vãetnû auta a dokladÛ. Nechá si pouze nûjaké
peníze a kreditní kartu. SnaÏí se Ïít s venkovany.
Vypráví jim pfiíbûhy z Bible. V okamÏiku, kdy vesniãané
potfiebují peníze na soudní proces, pouÏije kreditní
kartu a je objeven policií. K vesniãanÛm se jiÏ nikdy
nevrátí, ale oni ho oãekávají jako spasitele. Na festivalu
byl pfiítomen pfiedstavitel hlavní postavy Raz Degan,
kter˘ o reÏiséru filmu fiíká, Ïe jeho práce je velice
zvlá‰tní. Málokdy se nûkomu svûfií s tím, co dûlá a o
tomto filmu tvrdí, Ïe je to jeho poslední, ãili Ïe to má b˘t
nûco jako filmová závûÈ. PfiipomeÀme, Ïe první Olmiho
film âas se stále nemûní, byl natoãen v roce 1959 a
jeho hlavní tvorba je ze ‰edesát˘ch let, ãili je souãasník
velikánÛ jako Pasollini, Fellini, Antonioni ãi Bertolucci.
MÛÏeme pozorovat i návrat politického filmu. Se sv˘m

dokumentem pfii‰el opût Michael Moore. Vrací se k
volbám v roce 2004 v dokumentu Captain Mike Across
America. Do znaãné míry se mu podafiilo zorganizovat
univerzity, kde studenti volili pro demokraty, ale jejich
rodiãe mûli opaãn˘ názor. Andrej Nûkrasov ukazuje
zase putinovské Rusko ve filmu Rebelie - Pfiípad
Litvinûnko. Zab˘vá se nejen smrtí b˘valého agenta
KGB Alexandra Litvinûnka, ale i novináfiky Anny
Politkovské.
Oficiální katalog uvádí dva ãeské filmy, Vratné láhve a
Roming, a jeden ãeskoslovensk˘ film, Ostfie sledované
vlaky. Roming je zároveÀ uveden i jako slovensk˘ a
rumunsk˘ film, zatímco Vratné láhve mají britskou
produkci. Trochu rozpaãitû na mne pÛsobilo, Ïe v
seznamu slovensk˘ch filmÛ na festivalu je i v˘stava
digitálních tiskÛ na Ontario College of Arts and Design
pod názvem Into the Pixel.
Den po zahájení festivalu se konalo v BaÈovû muzeu za
pfiítomnosti manÏelÛ BaÈov˘ch, generálního konzula
Richarda Krpaãe a dal‰ích hostÛ setkání s obûma
reÏiséry ãesk˘ch filmÛ. Nejprve jsem tedy poÏádal o
rozhovor Jifiího Vejdûlka, kter˘ natoãil film Roming.
ABE: Jak bylo obtíÏné dostat se do romské
problematiky, protoÏe film má vynikající hudbu,
hraje tam fiada romsk˘ch hercÛ, ale v hlavních
rolích jste se rozhodl pro Mariana Labudu a Bolka
Polívku?
JV: V âechách byla volba romské tématiky ponûkud
riskantní. Je to podobné riziko jako kdekoliv, kdyÏ toãíte
o men‰inû. MÛÏete narazit u vût‰inov˘ch divákÛ, ale já
jsem nechtûl, aby film pÛsobil jako sociální sonda. ·lo
mi o to, aby to byla komedie s tímto tématem. Spí‰e

mne zajímaly obecnû lidské vûci. Vztah otce a syna.
Pfiátelství mezi muÏi, ktefií se vydávají na cestu. MoÏná
poslední dÛleÏitou cestu v Ïivotû. Jak já, tak scénárista
Marek Epstein jsme studovali tuto tématiku. Mûli jsme
fiadu poradcÛ, sbliÏovali jsme se s romskou komunitou,
abychom trochu nasáli pravdivost atmosféry. Hudba
byla od zaãátku klíãovou souãástí filmu. Skládal ji Rom
Vojta Láviãka. Nûkdy je sloÏité rozhodnout jakou
romskou hudbu vybrat, protoÏe se jedná o celoevropsk˘
fenomén a v kaÏdé lokalitû jsou trochu jiné tradice a
také i jiná hudba. V tomto filmu není tedy balkánská
hudba, jak jsme zvyklí z Kustoricov˘ch filmÛ, ani ten
film nemûl mít toto zbûsilé tempo. Chtûli jsme tento film
udûlat trochu jinak. Hudba patfiila k celému natáãení.
Ve filmu hrála totiÏ spousta romsk˘ch nehercÛ. Nejen
ve filmu, ale i bûhem natáãení se pofiád zpívalo a
tanãilo. Vládla tam naprosto jiná atmosféra neÏ pfii
natáãení bûÏného filmu.
ABE: Jak byl tento film pfiijat romskou komunitou?
JV: Ze zaãátku, kdyÏ jsme se pokusili oslovit pfiedáky
z romské komunity, tak tro‰ku z toho mûli strach.
Paradoxnû se báli toho, Ïe to bude nepravdivá sociální
sonda. Ale kdyÏ pochopili, Ïe to je taková balada, báje
o jejich Ïivotû, Ïe to má b˘t nûco zcela jiného, tak zaãali
spolupracovat a na tûch projekcích byli i velice dojatí.
Sv˘m zpÛsobem vznikl film, jak˘ o nich v âechách je‰tû
natoãen nebyl.
ABE: Kde a kdy to bylo toãeno?
JV: Bylo to toãeno vloni v rÛzn˘ch místech âeské
republiky, aby byly ty lokace co moÏná nejpestfiej‰í. Je
to pfiíbûh na cestû, takÏe jsme se hodnû stûhovali.
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Z filmu Roming


