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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.

âtyfii letní zastavení

Zastavení první
KdyÏ jsem byl mlad‰í, obãas se mi stalo, Ïe jsem sáhl po
kníÏce, kterou jsem jiÏ dávno pfiedtím pfieãetl a zaãal ji ãíst
nûkde od prostfiedku a musel jsem ji doãíst. âím jsem
star‰í, tím je ménû ãasu, ale v minul˘ch dnech jsem se
chtûl kouknout jen na kousek Antonioniho filmu Zvût‰enina.
Zajímalo mne, jak bude film vypadat na DVD. JenÏe
jakmile se film objevil na obrazovce, uÏ jsem od nûj
neodtrhl oãi a musel ho sledovat aÏ do konce. Jedná se o
nejvût‰í filmovou roli herce Davida Hemmingse, kter˘
zemfiel na infarkt v 62 letech v roce 2003 pfii natáãení v
Rumunsku. Byl zároveÀ vynikajícím hudebníkem a dokonce
spolupracoval i s takov˘mi hvûzdami jako byla Marlene
Dietrich, David Bowie a s nûkter˘mi ãleny skupiny the
Byrds.
Antonioni si zvolil pro svÛj film pfiíbûh fotografa, kter˘

vlastnû neví co se sebou a se sv˘m talentem a kter˘ si
zároveÀ neuvûdomuje svoji osamûlost. Víc neÏ lidmi je
fascinován vûcmi. Tfieba i bezcenn˘mi krámy ve vete‰nictví
jako je vrtule od letadla. Fotografuje intuitivnû, tam kde
tu‰í, Ïe by se mohlo nûco neobvyklého stát, aÈ je to
fotografie holuba na ulici anebo neobvykl˘ pár v parku.
Nemá rád naaranÏované komerãní fotografie.
Snad nejsilnûj‰ím momentem filmu je okamÏik, kdy k

nûmu pfiijdou dvû dívky (jednou z nich je francouzská
hereãka Jean Birkin) a dochází k erotické scénû. Ve stejn˘
okamÏik v‰ak spatfií na stûnû zvût‰eninu fotografie, která
odhaluje vraÏdu. Tento existenciální záÏitek je silnûj‰í neÏ
v‰echny freudovské teorie.  Erotick˘ záÏitek se odkládá:
„Tomorrow!“ Silnûj‰í je touha po sdûlení.
Zbytek filmu je hledáním osamûlého ãlovûka, hledáním

partnera, hledáním pochopení, hledáním nûkoho, komu
by se bylo moÏné svûfiit, ale takov˘ ãlovûk neexistuje.

ZÛstává jen samota, která je obãas naru‰ena hudbou v
noãním klubu, kdy dochází k chvilkové komunikaci pfii
hudbû skupiny The Yarbirds. Kytarista pfii svém vystoupení
rozbíjí kytaru. Publikum s ním komunikuje. Diváci se vrhají
po zbytcích hudebního nástroje. Hemmings je v této
honbû za fety‰emi nejlep‰í a i tentokrát zvítûzí, ale ve
stejném okamÏiku si uvûdomí, Ïe vûci jsou bez vztahu k
události bezcenné.
KdyÏ vyjde na ulici, zahodí zbytek kytary a chodec, kter˘

si nástroje v‰imne si ho prohlédne a ponechá ho opût leÏet
na chodníku.
V závûru filmu se fotograf vrátí do parku. Mrtvola je

odstranûna. VraÏda se nestala. Pfiíbûh, kter˘ se mu stal je
neskuteãn˘, neviditeln˘, nepolapiteln˘ jako tenisov˘ míãek,
s kter˘m skupina mimÛ hraje na tenisov˘ch kurtech. Tento
prorock˘ film byl natoãen v roce 1966.
Nedávno do Toronta pfiijela skupina mlad˘ch lidí sbírat

materiály o emigraci. KdyÏ jsem se jich zeptal, jestli
nechtûjí vûdût nûco o dobû normalizace, odpovûdûli, Ïe je
zajímá emigrace pfied rokem 1968. Svût, kter˘ zde byl
pfied padesáti léty je natolik vzdálen˘, Ïe stojí za to, aby se
jím zab˘vali. Svût pfied ãtvrt stoletím je nûco jako neviditeln˘
tenisov˘ míãek, kter˘ stále poletuje mezi lidmi, ovládá je,
oni podle nûj reagují, ale je obtíÏné ho zachytit. Je obtíÏné
ho zvednout ze zemû a hodit ho zpátky na tenisov˘ kurt.
Do jaké míry hovofií Zvût‰enina k mlad˘m lidem, ktefií

znají uÏ jen digitální fotoaparáty  v dobû, kdy tisíce fotek
nedûlá pouze excentrick˘ fotograf, ale kaÏd˘ turista ve
vûku od pûti do devadesáti let a na digitální obrazovce si
snímky mÛÏe zvût‰it, jak chce. Problémem je, Ïe na‰e oko
jiÏ ztratilo citlivost vidût detaily, které odhalují pro Ïivot
dÛleÏité  skuteãnosti.

***

Zastavení druhé
O souboru Rolniãka jsem nikdy pfied koncertem v kostele
sv. Václava nic nesly‰el, coÏ není chybou tohoto souboru.
KdyÏ jsem pfii‰el minulé úter˘ na koncert tohoto souboru,
pfiekvapilo mne jak je velk˘ a Ïe se jedná jak o dûti,  které
zaãaly nedávno chodit do ‰koly, tak i o ty, které uÏ se ‰kolní
docházkou zfiejmû skonãily. Nejen to, ale Ïe pfievládala
dûvãata, zatímco chlapcÛ bylo asi jen pût. Dal‰ím
pfiekvapením byl rozmanit˘ repertoár. Kromû klasiky jako
byl Dvofiák a Smetana se mi líbila Lesní studánka, kterou
zhudebnil na text J. V. Sládka J. B. Foerster. Skuteãnû s
radostí dûti provedly Vyná‰ení smrti od Bohuslava MartinÛ.
Pfii tom byl cítit stesk tohoto exulanta po Vysoãinû a po
okolí Poliãky.
Z klasiky zaznûlo i skvûlé Boycovo Alleluja. Pfii

Gershwinovû Summertime, jsem si vzpomnûl na mladého
Vladimíra Mi‰íka a musím pfiiznat, Ïe se mi to líbilo stejnû
jako pfied ãtyfiiceti léty. Asi je to nadãasové, stejnû jako
spirituál Swing Low Sweet Chariot, kter˘ se stal v roce
2003 hymnou anglick˘ch ragbistÛ. ·koda jen, Ïe pro
sólov˘ zpûv nezbylo více místa. Zato zbyl ãas na tanec a
na hudební nástroje, které dûti rovnûÏ perfektnû ovládaly.
Asi osmdesát posluchaãÛ v kostele svatého Václava

vidûlo skupinu dûtí, které mají rády hudbu. MoÏná, Ïe z
nich vyrostou takové hvûzdy jako je Eva Pilarová, která
snad také zaãínala v podobném sboru, aspoÀ jsem to
kdysi ãetl na nûjakém jejím elpíãku.
Kromû farnosti sv. Václava, která poskytla zdarma

místnost, je nutné podûkovat i ãlenkám torontské odboãky
âSSK Radmile Locherové a Barunce Sherriffové, které
tento záÏitek pfiipravily.

***

Do Toronta zavítal pražský soubor Rolnička. Vlevo: sbormistr Karel Virgler, vpravo: B. Martinů: Vynášení smrti. Foto: M. Gabánková
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