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Ztráty, vzpomínání, hledání,
setkávání, nacházení a Odcházení

Co náv‰tûvníky nejvíce láká, a co se jim zdá nejhezãí na festivalu, je jeho atmosféra. Lidé se zde setkávají poprvé, ale i po letech, nûktefií sem jezdí kaÏd˘m rokem.
Mûní se témata i lidé ze zahraniãí, zatímco ti, ktefií se o festival starají se témûfi nemûní.

Ve stfiedu ráno se mnû zde na festivalu Finále podafiilo
rozlu‰tit jednu záhadu z minulého ãísla. K podivn˘m
spojením, která jsou okolo nás patfiilo i letecké spojení
mezi Florencií a Teme‰várem v Rumunsku. Právû v
atmosféfie, která vládne na festivalu, kdy se potkávají
lidé z rÛzn˘ch koutÛ svûta, jsem pfii snídani potkal
profesora Constantina Parvulesca z Teme‰váru.
Pochopitelnû jsem se zmínil o svém záÏitku a on mnû
vysvûtlil, Ïe v Teme‰váru je nejvût‰í italská komunita v
Rumunsku. Hlavnû pr˘ mlad‰í a star‰í generace. Italové
se sem buì jezdí Ïenit nebo uÏívat si penzi. TakÏe v
tomto mûstû Ïije kromû RumunÛ, MaìarÛ, SlovákÛ a
SrbÛ i hodnû ItalÛ a pak, Ïe v Evropû není
multikulturalismus a Ïe se mu zde nedafií. Ve
skuteãnosti, kdyÏ je nûco bez konfliktÛ, tak se o tom
neví.

PlzeÀsk˘ festival probíhá témûfi soubûÏnû s torontsk˘m
Hot Doc, festivalem dokumentárních filmÛ a nejednou
se stane, Ïe právû tam jsou i nûkteré dokumenty, které
jsou v Plzni. Málokdy se v‰ak podafií, aby si dokument
získal takové jméno jako dokument Eriky Hníkové
Nesvatbov (Matachmaking Mayor). Pfiíbûh se odehrává
na v˘chodním Slovensku v obci Zemplínske Hamre.
Svérázn˘ starosta zavedl v obci aÏ vojensk˘ pofiádek,
ale zároveÀ získal pomûrnû dost penûz z fondÛ EU,
takÏe obec prosperuje. Má krásnou vyasfaltovanou
silnici, bazén, lidi mají pûkná stavení. V‰ude je ãisto,
pokud nûkde leÏí odpadky, starosta neváhá a sám je
odklidí. PouÏívá místní rozhlas, v kterém se, podobnû
jako kapitán letadla,ozve slovy: „Vá‰ starosta k vám
hovofií…“ Jednu vûc v‰ak nemÛÏe ovlivnit a to, Ïe mu
vesnice vymírá. Vym˘‰lí proto rÛzné aktivity, jak situaci
zmûnit. Akce v‰ak pfiipomínají manévry a nûjak to

Ïe z toho mÛÏe uniknout. Její velkou ‰ancí je tûhotenství
a narození dcery. Situaci v‰ak nezvládne. O dítû pfiijde
a situace je stále beznadûjnûj‰í a beznadûjnûj‰í. Z
atraktivní Ïeny se stává lidská troska.

líbil mlad‰í generaci, coÏ moÏná stojí za zamy‰lení.
StudentÛm na festivalu se líbila originalita námûtu i
provedení. Úspû‰nému reÏisérovi je teprve tfiiadvacet
let a je to jeho svût, kter˘ není spoután minulostí. V
závûru filmu je nûkolikavtefiinové setkání vexláka s
bezdomovcem, kterého hraje Václav Havel. Tomu dává
starou bankovku a fiíká: „Díky za samet pane Havel!“ A
bezdomovec Havel mu odpovídá: „Jste moc hodn˘, ale
já to opravdu nepotfiebuji!“

Václav Havel se tak stává, jak kdosi poznamenal,
nejvût‰ím hercem nejmen‰ích rolí. Tuto úlohu splnil i ve
svém vlastním filmu Odcházení. JestliÏe pro mne bylo
smutné vidût Havla, jak se promûÀuje z autora eseje
Moc bezmocn˘ch v bezmocného politika, kterého si
mnozí budou spí‰ pamatovat ne jako hrdinu sametové
revoluce, ale jako autora proslulého v˘roku o
humanitárním bombardování, pak jeho film Odcházení
je skvûl˘. Jako kdyby se dokázal opût podívat sám na
sebe s filosofickou reflexí. Pfiíbûh odejitého kancléfie
(Josef Abrhám), kter˘ marnû vzdoruje mlad‰ímu
nastupujícímu ambicioznímu, sebevûdomému politikovi
Kleinovi (Jaroslav Du‰ek). Zatímco jako kancléfi se zdá
b˘t osvícen˘, jeho heslo STÁT JE TU PRO LIDI je
mottem jeho politického Ïivota, v okamÏiku vykofienûní
a ztráty popularity mizí i jeho identita. Jeho slab˘ vzdor
se projevuje v metamorfozách. Chvíli si chce uÏívat,

nefunguje. Nefunguje ani ekonomická stimulace, kdy
nabízí za kaÏdé narozené dítû odmûnu, ale starosta se
nevzdává a pokraãuje ve sv˘ch hlá‰eních a motivaãních
balíãcích. (Film pobûÏí v Torontu v Innis Town Hall
Theatre 3. kvûtna v 21:30 a 4. kvûtna v TIFF Bell
Lightbox 4 ve 14:00). Film dostal na festivalu cenu
Dagmar  Táborské, která je dotována cenou 60 000
korun.

Pfiesn˘m opakem poklidného venkova, kde se nerodí
dûti, je film Heleny Tfie‰tíkové Katka, kter˘ se odehrává
v Praze. Jedná se o sbûrn˘ dokument. ReÏisérka
sleduje nûkolik let narkomanku, která si stále namlouvá,

Problematikou drog se zab˘vá i film Tomá‰e ¤ehofika
Piko. Opût otfiesn˘ dokument o vysoko‰kolákovi Pavlu
Gregorovi, kter˘ jako chemik vafiil v osmdesát˘ch letech
pervitin. Nyní pracuje s mlad˘mi narkomany. Témûfi z
dvou set lidí závisl˘ch na drogách dnes Ïije snad jen
deset, jedním z nich je zpûvák skupiny Vitacit Dan
Horyna, pro nûho mûlo velk˘ v˘znam setkání s
budhismem. Film se prolíná s halucinaãními v˘jevy.
JestliÏe film Piko je zajímav˘ a stojí za pov‰imnutí, pak
druh˘ ¤ehofikÛv film ãerstvû nov˘ Czech made, kter˘
uvádûl festival a byl pfiíbûhem vexláka, kterému jde
vÏdy o to vydûlat peníze, mne nenadchl, ale zfiejmû se

vzápûtí je z nûho fa‰ista musollinovského typu, nakonec
je v‰ak ochoten stát se poníÏen˘m sluhou nového
vládce. Dûj se odehrává prakticky na jediném místû. V
závûru je zábûr na vodu, z které se vynofií Václav Havel
a oznámí divákÛm, Ïe si mohou zapnout mobilní
telefóny. Jak jsem se dovûdûl po pfiedstavení od Josefa
Abrháma, nejednalo se o trik, ale Havel skuteãnû do
toho bazénu v saku vlezl, pouze mu museli vodu ohfiát.
Dojem z filmu, byl umocnûn právû i setkáním s touto
legendou. S pokorou Josef Abrhám fiíká, Ïe Odcházení,
kdykoliv ho vidí, stále k nûmu novû hovofií a objevuje v
nûm nové vûci.

Naposledy jsem vidûl Josefa Abrháma ve filmu Jana
Hfiebejka Kráska v nesnázích, vloni mne Hfiebejk velmi
mile pfiekvapil s Kawasakiho rÛÏí a letos mûl v Plzni
dokonce dva filmy. V úvodu to byla Nevinnost. Drama
dûtského doktora, kter˘ je nezletilou pacientkou lÏivû

Z filmu Nesvatbov

Katka

J. Abrham na festivalu v Plzni

J. Abrham a J. Dušek ve filmu Odcházení
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