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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
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.

Finále opût pfiekvapilo
Na mÛj dotaz, proã pfiijel na plzeÀsk˘ filmov˘ festival,
odpovûdûl novináfi z Berlína, Ïe to je jediné místo, kde
mÛÏe vidût pfiehlídku ãesk˘ch filmÛ. Na otázku, proã
nejede na festival do Karlov˘ch VarÛ, odpovûdûl, Ïe
tam by vidûl mnoho filmÛ z celého svûta, ale jen nûkolik
málo filmÛ z domácí produkce. Leto‰ní Finále to
potvrdilo, i kdyÏ nejlep‰í film, podle mého mínûní, kter˘
se na festivalu objevil byl z Nûmecka od reÏiséra Wim
Wenderse, kter˘ se z vût‰í ãásti odehrával na Sicílii,
pfiesnûji fieãeno v Palermu. JestliÏe se tento reÏisér a
dá se fiíci jeden z nejvût‰ích souãasn˘ch filmov˘ch
tvÛrcÛ odvolává na dvû velké postavy nedávné minulosti
Michelangela Antonioniho a Igmarna Bergmana, pak
právem. Návaznost na dva skvosty svûtové
kinematografie na Zvût‰eninu a Sedmou peãeÈ je zfiejmá
na první pohled. Pfii tom obû legendy zemfiely ve
stejnou dobu témûfi bûhem jednoho t˘dne.
JestliÏe dialog rytífie se smrtí je u Bergmana zasazen
do stfiedovûku, pak pfiíbûh fotografa, kterého
zpodobÀuje David Hemings v Antonioniho Zvût‰eninû
patfií jasnû do ‰edesát˘ch let. Zrovna tak Wenders
zasazuje svého módního fotografa Finna do
souãasnosti. První ãást se odehrává v mûstû proslulém
umûleckou avantgardou v Düsseldorfu, kde je v‰e
dostupné a kde se prezentuje nejen módní fotografie,
ale kde se vytváfií i nová realita. Potfiebujete fotografii
Sao Paola s australsk˘mi ãervánky? V dobû digitální
fotografie není nic nemoÏného. Fotograf Finn dodá za
patfiiãn˘ honoráfi v patfiiãné velikosti, s patfiiãn˘m
rozli‰ením i v patfiiãném formátu. Cel˘ svût má Sao
Paolo jako na dlani. A co takhle tûhotná modelka mezi
dvûmi kosmonauty ãi slévaãi. I to je moÏné. V
Düsseldorfu je v‰echno moÏné. JenÏe fotografii chybí
nûco jako du‰e. Pro trochu toho tepla a pro snímek,
kter˘ v zápûtí obletí svût není problémem odletût nûkam,
kde je tepleji nûkam na jih, tfieba do centra mafie do
Palerma. JenÏe velk˘ nûmeck˘ reÏisér je vzdálen v‰em
zhovadilostem, které provázejí souãasn˘ film, poãínaje
pornem, pfies násilnosti, konãe upíry. A pfiesto je film
nabit˘ erotikou, hrdina je zasaÏen nûkolikrát smrtící
stfielou - ‰ípem neznámého stfielce a tajemství smrti,
místy pohádkové je zde v plné síle, podobnû jako u
Bergmana a Antonioniho.
KdyÏ jsou fotografie i s du‰í hotové, najednou se hlavní
postava filmu fotograf Finn rozhodne hledat to, co mu
chybí, potká krásnou restaurátorku star˘ch fresek a
zaãne si klást otázky, na kter˘ch záleÏí. Klade si
otázku, o ãem je Ïivot a co je na nûm dÛleÏité. Podobnû
jako u Bergmana v Sedmé peãeti se ptá, jak vyuÏije
odkladu, protoÏe i v tomto filmu a jako v kaÏdém Ïivotû,
se jedná nikoliv o nesmrtelnost, ale o prodlouÏení ãasu
na této zemi. Jedná se v‰ak také o realitu o to , jak si
pfietváfiíme skuteãnost, podobnû jak se tomu dûje u
mistrÛ digitální fotografie, ktefií vytváfiejí novou
skuteãnost.
Pochopitelnû nevidûl jsem v‰echny filmy na plzeÀském
festivalu, ale jedin˘ film, kter˘ se v otázce Ïivota a smrti,
absurdity na‰eho Ïivota tomuto filmu pfiiblíÏil byl film Ivo
Trajkova Ocas je‰tûrky. Trajkov, kter˘ pfiedná‰í na
praÏské FAMU, natoãil v roce 2004 vynikající film Velká
voda. V roce 2007 ‰okoval tím, Ïe udûlal 8 mm
celoveãerní film Movie. JiÏ v tomto filmu zapracoval
andûla, jako nûkoho, kdo nemluví, ale kdo ovládá ná‰

Ïivot. Tentokrát v‰ak upustil od ãernobílého experimentu
a vrátil se k barevnému 35 mm filmu. Archandûl Gabriel
má zcela lidské rozmûry. Obãas hlavního hrdinu Josefa
Bártu, kterému se hroutí svût, pfiivádí do prÛseru, jindy
ho z prÛserÛ zachraÀuje. Nûkdy ho v kritick˘ch
okamÏicích zase opou‰tí. Na otázku, proã tomu tak je,
odpovídá reÏisér, Ïe pro nás mÛÏe b˘t dobré, kdyÏ v
nûjakém maléru zÛstaneme sami. Film je na motivy
pohádky BoÏeny Nûmcové Andûl stráÏce.
Není to jedin˘ film, kter˘ je vûnován autorce, pí‰ící v
polovinû devatenáctého století. Je zajímavé, Ïe o této
superãeské spisovatelce vznikl nûmeck˘ film s ãesk˘mi
herci (v hlavní roli s Bolkem Polívkou, kter˘ hraje jejího
manÏela despotického Josefa Nûmce). Dagmar
Knöpfelová to pojala jako zápas umûlkynû, která bojuje
o svou identitu. Film je nûkdy schématick˘ a vychází z
posledních pûti dopisÛ adresovan˘ch Vojtovi
Náprstkovi.
Snad prvním ãesko-albánsk˘m filmem je snímek Piro
Mikaniho Smutek paní ·najderové. Zatímco v
âeskoslovensku je v roce 1960 obroda, v Albánii
komunismus dosahuje vrcholu. Filmafi Leke má, co
nejrychleji dokonãit studia a vrátit se domÛ. Pfii tom
právû objevuje svobodu. Studenti FAMU toãí dokument
o plochodráÏních motocyklech v âeském ·temberku.
Je to autobiografick˘ pfiíbûh Piro Mikaniho, kter˘ byl po
pádu komunistického reÏimu prvním albánsk˘m
velvyslancem v Praze. Po letech se tedy vrací k filmu.
Film je hlavnû zajímav˘ tím, Ïe podobnû jako si emigranti
pamatují zemi, kdy z ní ode‰li, tak i albánsk˘ student
pfiesnû vystihuje ‰edesátá léta, pamatuje si nejen
písniãky, které v tu dobu byly hity, ale i auta, úãesy, ale
hlavnû jazyk té doby. Film pÛsobí skuteãnû dojmem
jako kdyby byl natoãen v roce 1960.
PfiestoÏe fiada odborníkÛ chválila film Václava Marhoula
Tobruk, nena‰el jsem zatím odvahu na tento film jít.
ZaÏil jsem pfiíli‰ mnoho váleãn˘ch filmÛ v dobû povinné
‰kolní docházky a doba vzniku filmu aÏ nápadnû
korespondovala s obdobím, které jsme opût proÏívali v
minul˘ch letech.
Zatímco filmy Jana Hfiebejka Nestyda a Dûti noci
Michaely Pavlátové nepfiesáhly prÛmûr a hlavní hrdina
ãi hrdinka nic od Ïivota nechtûjí a nikam se nedostávají
film Sestra je originální a skuteãnû znamená osvûÏení

ve festivalové produkci. Podobnû jako v Ocasu je‰tûrky
se zde setkáváme s charismatickou makedonskou
hereãkou Vericou Nedeskou. ReÏisér Vít Pancífi si pro
svÛj první celoveãerní film vybral stejnojmennou kníÏku
Jáchyma Topola a hudbu, na které je v‰e postaveno
dûlal Filip Topol a Psí vojáci. Jde o útûk z mûsta, o útûk
pfied k˘ãem, kter˘ nás obklopuje. Pfii tomto úniku se
setkáváme s Rómy, ktefií nejsou schopni se
zorganizovat, ale na druhou stranu, díky tomu nebyli
schopni nikdy vést Ïádnou válku.
Pomûrnû velká sekce je vûnována na plzeÀském
festivalu dokumentÛm. Kromû takov˘ch filmÛ jako je
tfieba dokument René od Heleny Tfie‰tíkové, kter˘ mûli
moÏnost vidût i diváci v Torontu, jsme zde mûli moÏnost
vidût konfrontaci bezdomovcÛ s praÏsk˘m primátorem
Pavlem Bémem a mûstsk˘mi stráÏníky ve filmu Ivo
Bystfiiãana Trvalé bydli‰tû Praha. Jindy suverénní politik
Pavel Bém pÛsobí naprosto nejistû, místy aÏ trapnû
lidovû fieãeno jako debil.
ReÏiséra ZdeÀka Tyce, jsem mûl moÏnost vidût i na
minul˘ch festivalech a letos mûl v Plzni dva filmy El
Paso a Malé slavnosti. Pokud jsem hledal nûjaké
spojení mezi tûmito filmy, pak jsem nalezl jednoho
spoleãného jmenovatele a to ve vyho‰tûní z bytu. Obû
rodiny ztratily své zázemí. Zatímco film El Paso získal
na festivalu druhou cenu, nelítostná hlavnû ãeská
kritika nemûla pro Malé slavnosti mnoho pochopení.
AniÏ bych vûdûl, Ïe právû El Paso bude slavit úspûchy,
jsem poÏádal po promítání obou filmÛ, které se promítaly
v jeden den reÏiséra ZdeÀka Tyce o rozhovor.
ABE: Jak dÛleÏit˘ je pro vás pojem domova a jeho
ztráty?
ZT: Myslím si, Ïe je to katastrofa. V hlavû mám stále
otázku, kam bych chtûl letût, kam bych se chtûl dostat
ve snu a odpovídám si nûkam, kde je doma. âili
nefiíkám na Madagaskar nebo nesním o nûjaké cizí
exotické krajinû, ale o nûãem, kde je ãlovûku dobfie.
Kde jsou blízcí lidé, kde mám pfiátele, kde je bezpeãí.
ABE: V prvním filmu, ztrácejí domov Rómové.
Nejprve rodina ztratí otce, kter˘ tragicky zahyne.
Následuje ztráta bytu a film by mûl konãit likvidací
rodiny. Jak jste do‰el k tomuto tématu?
ZT: To je skuteãn˘ pfiíbûh. Dovûdûl jsem se, Ïe je Ïena,

K Zima ve filmu Ivo Trajkova Ocas Ještěrky Foto: Internet
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