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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

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Valerie oÏivla po 38 letech
Je to aÏ generaãní problém. V ‰edesát˘ch letech pfiijeli
do Prahy Swingle Singers a s neuvûfiiteln˘mi vokály
pfiednesly mladému nad‰enému publiku zdÏezovaného
Bacha a Mozarta. Tehdy jsem byl nad‰en a shánûl
jsem jejich desky, zatímco mÛj star‰í bratr byl rozhofiãen,
Ïe nûkdo chce vylep‰ovat tyhle hudební velikány.

Ve stfiedu 10. dubna 2008 bylo torontské kino Royal
svûdkem podobného experimentu. Hudebníci z
Filadelfie, v ãele s harfistkou Mary Lattimore a
perkusionistou Jesse Sparhawkem si vzal jako základ
Jire‰Ûv film Valerie a t˘den divÛ. K tomuto filmovému
skvostu udûlali zcela novou hudbu a nutno fiíci, Ïe to
pfiipomínalo v nejlep‰ím slova smyslu experimenty
Michaela Oldfielda, kter˘ pomocí playbackÛ dokázal
sám zahrát neuvûfiitelnû promy‰lené kompozice.
ZároveÀ jsem si vybavil jin˘ film ze ‰edesát˘ch let,
V˘tah na popravi‰tû, kde hudbu vytvofiil bûhem promítání
Miles Davis. Hudba k filmu vy‰la pak jako samostatné
elpíãko. Cel˘ experiment nás vrací sv˘m zpÛsobem i do
doby nûmého filmu, kdy v kinû byl klavír a Ïivá hudba
patfiila k filmu.

Pochopitelnû se objevily i námitky: Proã dûlat hudbu
k filmu, kter˘ jiÏ dobrou hudbu má. Spí‰e mnû vadila
skuteãnost, Ïe ve filmu poetick˘ NezvalÛv jazyk, byl
nahrazen titulky. Valerie se obrací ke svému zachránci
s v˘kfiikem „Orlíku!“ V titulkách to byl oslovení: „Eagel!“
V samotném filmu zlo symbolizované upíry pÛsobilo
spí‰e komicky a mnohem silnûj‰í by bylo, kdyby nebylo
tak polopatistické.

KaÏdopádnû ‰lo o jeden z posledních záchvûvÛ
ãeskoslovenské nové vlny ze ‰edesát˘ch let a to, Ïe
film po osmatfiiceti letech inspiruje ke skvûlé hudbû je
nejen zajímav˘m experimentem, ale svûdãí to o Ïivosti
filmu. Otázkou není, je-li tato metamorfóza pfiípustná,
ale proã se nedûje ãastûji.

Tentokrát se film pfietvofiil v novou formu. NebraÀme
se tomuto pfievtûlování, vÏdyÈ v posledku se mÛÏe
objevit nûco zcela jiného neÏ to, co bylo na zaãátku.
Kdysi mi jeden malífi vysvûtlil, Ïe namalovan˘ obraz je
zcela jin˘ neÏ to, co bylo na zaãátku a kdyÏ si cel˘
experiment domyslíme, pak není to neuvûfiitelné, Ïe
témûfi zapomenut˘ film z doby poãínající deprese
inspiruje nûkoho po mnoha letech, aby opût tvofiil?

PfiipomeÀme si jen, Ïe dal‰ím Jire‰ov˘m filmem byli
normalizaãní Lidé z metra z roku 1974 a na nû reagoval
zpûvák Vlasta Tfie‰Àák ve své baladû Z Prahy aÏ na
konec svûta. Je to o ãlovûku, kter˘ nemá nic ze Ïivota
neÏ práci v metru a cestu domÛ nûkam na Slovensko.
PíseÀ se konãí slovy: „Tak tohle jsou ti lidé z metra,
pane Jire‰!“

Valerie naproti tomu h˘fií nápady, jde o souboj dobra
a zla, neuvûfiitelná kamera, film dodrÏuje rytmus, kter˘
hudebníci vyuÏili a skuteãnost, Ïe film komunikuje
napfiíã generacemi a kontinenty je dÛkazem, Ïe má i po
tolika letech v dobû krátk˘ch zkratkovit˘ch klipÛ, co fiíci.
Paul Simon se v Uvízl˘ch rozhovorech ptá: „Is theatre
really dead?“ V poslední dobû se v Torontû zru‰ila fiada
kin. MoÏná, Ïe jsme si kladli otázku: „Is cinema really
dead?“ Experiment, kter˘ za‰títil i ãesk˘ konsulát v
Torontu, kdy ve v‰ední den pozdû veãer byl sál Royal
Theatre zaplnûn do posledního místeãka, hovofií o
opaku.

Ale‰ Bfiezina
***

Finále uvede retrospektivu Václava Táborského
Václav Táborsk˘ se letos doÏívá osmdesáti let. Pfii této pfiíleÏitosti uvede plzeÀsk˘ filmov˘ festival Finále, jehoÏ
jsme mediálními partnery, 22. dubna 2008, retrospektivu jeho filmÛ. Nebude to v‰ak jeho jediná prezentace na
festivalu.

ABE: Není to tvé první setkání s festivalem, byl jsi
zde vloni. Musel na tebe zapÛsobit dobr˘m dojmem,
kdyÏ jsi se rozhodl s ním navázat spolupráci. âím tû
oslovil?

VT: Mnû se líbí, Ïe po dobu festivalu tu lidé Ïijí ve stavu
mírné euforie. Celá událost je vyslovenû tû‰í, coÏ je
vidût ve vysoké náv‰tûvnosti a v tom, Ïe diváci se
opravdu zúãastÀují diskusí s filmafii.

ABE: V programu je uvedeno, Ïe promítání tv˘ch
filmÛ trvá 56 minut. Co tam bude a kter˘ z tûchto
filmÛ má‰ nejradûji?

VT: V sekci Bájeãní lidé s klikou se bude promítat
Zablácené mûsto, Hostinec, âesk˘ malífi, NádraÏí a
Dovolená. Nejradûji... nejradûji se dívám na filmy, které
jsem je‰tû nikdy nevidûl, ãili na filmy jin˘ch.

ABE: Není to tvoje jediná prezentace. V programu
jsi uveden v cyklu Dûjiny na 8.

VT:  Ve stfiedu 23.4. Jan Luke‰ povede besedu o roku
1968, které se zúãastní Vûra Chytilová, Standa Milota
a já. Od stfiedy do pátku také bûÏí sekce Dûjiny na 8,
kterou vÏdycky uvede mÛj film Dûjiny na 8.

ABE: Tvé pÛsobení v âechách a v Kanadû bylo
zcela rozdílné. V Kanadû jsi pÛsobil jako pedagog
v âechách jako filmafi. Do jaké míry tû umûlecká
tvorba ovlivnila právû pfii tvé profesi v Kanadû?

VT: Jednak jsem vyprávûl o sv˘ch zku‰enostech,
jednak jsem ve filmu i pfii vyuãování pouÏíval stejn˘

pfiístup: v âechách jsem chtûl pobavit diváky, v Kanadû
studenty.

ABE: Dnes je pocit, Ïe manaÏér nemocnice nemusí
b˘t lékafiem. Myslí‰ si, Ïe za produkcí dobr˘ch filmÛ
nemusí stát lidé, ktefií by byli odchovaní filmem?

VT: Ne - a praxe to dokazuje.
ABE: Jak se dívá‰ na zkratkové my‰lení, na to Ïe

videoklipy bûÏí v galériích?
VT: Je to docela normální, protoÏe na‰e vnímání se

také velice zrychluje.
ABE: V ãem vidí‰ pfiednost staré techniky, kdy

reÏisér si musel prakticky kaÏd˘ obrázek osahat,
pfied digitální produkcí, která se stále zkvalitÀuje?

VT: ¤eknu to trochu jinak. Na‰e v˘hoda pfied 40-50
léty byla, Ïe starou technikou jsme si mohli i s krátk˘m
filmem hrát, Ïe jsme mûli t˘dny na toãeni, stfiih i
dokonãovací práce. Dneska se tak toãit nedá. I tfieba
hodinov˘ dokument se natoãí na video bûhem nûkolika
dnÛ. Zrychluje se vnímání i natáãení.

ABE: Na co se tû‰í‰ na leto‰ním Finále?
VT: AÏ budu pfii besedû o roku 1968 vyprávût, jak

jsem 23. 8. 1968 natáãel jako filmov˘ partyzán sovûtsk˘
vlak s ru‰iãkami v Kostenicích u Pardubic a Rusové za
námi poslali tfii obrnûné vozy, protoÏe jedna tlustá
ajznboÀaãka na pardubickém nádraÏí na nás Ïalovala.

Ale‰ Bfiezina
***

Satellite objevil vytunelované peníze v Tunisku
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