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Finále PlzeÀ - Rodina je základ státu
aneb

Filmy staré a zastaralé
Tentokrát se mi odjezd z Toronta podafiil. Bylo to sice
aÏ na druh˘ pokus, ale o to to bylo lep‰í. Nepatfiím k
lidem, ktefií by se pfiipravovali na cestu dlouho. Jeden
mÛj znám˘ mûl následující pfiístup, Ïe vÏdy zabalil tfii
kufry a pak jeden nechal doma. Tento postup
zdÛvodÀoval, Ïe kdyby mu nûkdo ten kufr ukradl, Ïe by
se musel stejnak bez nûj obejít. Pravda, mnû sice
jednou ukradli pas a peníze, a také jsem to vyfie‰il. Tak
není zapotfiebí fie‰it takové zbyteãnosti jako ponoÏky
nebo triãka. To se dá vÏdycky koupit na místû. V roce
1984, kdyÏ jsem ráno v pÛl osmé mûl b˘t na leti‰ti pfii
cestû na Olympijské hry v Los Angeles, jsem byl veãer
tak unaven˘, Ïe jsem si dal budík na ãtyfii ráno, s
pocitem, Ïe to zvládnu. JenÏe jsem se probudil ve ãtvrt
na sedm a také jsem to staãil i bez taxíku. Za pût minut
jsem byl na metru a v sedm jsem jiÏ byl na leti‰ti.
Pravda, tehdy nechtûli, aby ãlovûk byl na leti‰ti dvû
hodiny pfied odjezdem jako je tomu dnes. Tentokrát,
kdyÏ jsem zjistil, Ïe jiÏ se pfied letem nestaãím
osprchovat, natoÏ se podívat na zápas Chelsea-
Barcelona, jsem si pro jistotu je‰tû natiskl letenku a
nemohl jsem uvûfiit sv˘m oãím: Místo data, které jsem
mûl v kalendáfii po nûkolik mûsícÛ ãervenû za‰krtnuté
(18. 4.), podobnû jako jsme mûli v dûtství ãervenû
vyti‰tûn˘ 7. listopad, jsem tam uvidûl mal˘m ãern˘m
písmem datum 19. dubna. Nejprve mi polil pot, protoÏe
jsem tomu nevûfiil. Pak jsem se podíval do poãítaãe a
pak jsem zavolal do Nitry (dnes se to jmenuje Uniglobe)
a velice nenápadnû, abych nevypadal jako blb, jsem se
zeptal, jestli mi to skuteãnû letí zítra v 18:20 a skuteãnû
to letûlo o den pozdûji v 18:20.
Najednou byl ãas i na fotbal i na procházku v High

Parku. Mohl jsem to i vychutnat jako pfied léty, kdyÏ
bouchla islandská sopka. JenÏe tehdy jsem pfii‰el o
ãtyfii dny z festivalu Finále. Tentokrát jen o jeden den
aklimatizace v Praze. Zkrátka neãekaná pohoda na
úvod.
V pondûlí, kdyÏ jsem pfiijel do Plznû, byl festival jiÏ v

plném proudu. Pfiesto jsem hned první den staãil
zvládnout ãtyfii filmy a nelitoval jsem, protoÏe hned
odpoledne byl snímek Jany Poãtové Generace Singles,
kter˘ dostal cenu Václava Táborského, kterou udûluje
Nadace Dagmar a Václava Táborsk˘ch a Mezinárodní
porota soutûÏe dokumentárních filmÛ za nejlep‰í
dokument autora/autorky do 35 let. Musím pfiiznat, Ïe
porota tentokrát vybrala správnû. ReÏisérka si totiÏ
vybrala skuteãnû rozliãné lidi, ktefií jsou sami z rÛzn˘ch
dÛvodÛ. I ve vûku mezi tfiicítkou a pûtaãtyfiicítkou jsou
zde lidi, ktefií museli sledovat, jak jim partnera vyrve
zákefiná choroba. Vztah byl tak siln˘, Ïe ani nechtûjí
navázat známost s nûk˘m jin˘m. Jindy se zase snaÏí
nalézt partnera pfies rÛzné seznamovací podniky, které
jsou neuvûfiitelnû trapné.
Trochu zklamáním byl pro mne film Alice Nellis Perfect

Days - I Ïeny mají své dny. Film je na motivy divadelní
hry Liz Lochheadové. Vypráví o kadefinici, která chce v
pozdním vûku mít dítû, ale nemá partnera. Její
homosexuální pfiítel má sice partnera, ale nemÛÏe s
ním mít dûti. Trochu propletenec, kter˘ zachraÀuje

skvûl˘m v˘konem Ivana Ch˘lková. Zatímco ostatní
filmy Alice Nellis jsem vidûl i nûkolikrát, tento mi staãilo
vidût pouze jednou.
Jedna sekce na festivalu byla vûnována slovenskému

reÏiséru Martinu ·ulíkovi, jehoÏ film Cigán jsme mohli
vidût na Mezinárodním torontském filmovém festivalu.
Zde jsem dal pfiednost jeho star‰ím filmÛm.
Devûtadevadesátiminutov˘ film Záhrada z roku 1995
reÏisér uvedl slovy jednoho polského kritika, kter˘ dûlí
filmy na staré a zastaralé. Zastaralé jsou ty, po kter˘ch
po roce ani pes ne‰tûkne, zatímco staré,  mohou mluvit
i po sedmnácti letech. Film Záhrada k nim patfií. Je to
jeden z jeho nejlep‰ích filmÛ. Vypráví pfiíbûh uãitele
Jakuba a jeho otce. Jakub je pronásledován vilnou
vdanou milenkou Terezou a utíká pfied ní do rozpadlého
domu. Film pfiipomíná trochu slovenského reÏiséra Elo
Havetu, trochu Tarkovského, ale hlavnû je to ·ulík
samotn˘. Mistr reÏie a pfiekvapení. A pfiipoãteme-li k
tomu vynikající herecké v˘kony tandemu otec-syn
Mariána Labudy a Romana Luknára je to záÏitek na
kter˘ se nezapomíná.

Martin ·ulík dokáÏe mít v sobû i dostatek sebeironie
a jeden z jeho prvních filmÛ Neha z roku 1991 nena‰el
pochopení u divákÛ, kter˘ch zÛstalo do konce promítání
pouze pár. Film byl podmínûn dobou, v které vznikl.
·imon se ptá v úvodu filmu: „Co se stalo?“ „Zbil jsi otce.“
Odchází do mûsta, kde se setkává s dvojicí s temnou
minulostí. V roce, kdy film vznikl, bylo kaÏdému jasné,
Ïe se jedná o partnersk˘ vztah b˘valého estébáka a
vládní prostitutky. Po letech, kdy v‰e spl˘vá se mi
nevybavila atmosféra lustrací a odhalování agentÛ.
Agenti také nebyli tehdy tak otrlí jako dnes, kdyÏ jsou z
nich podnikatelé. Teprve pfii diskusi po filmu jsem si to
v‰e spojil a dnes si myslím, Ïe film byl lep‰í neÏ tak jak
ho kritika pfiijala a neÏ jak ho pfiijímali diváci v Plzni.
Jedním z vrcholÛ ·ulíkovi tvorby je Klíã k urãování

trpaslíkÛ aneb poslední cesta Lemuela Gullivera
natoãená podle deníkÛ reÏiséra Pavla Juráãka. PfiestoÏe
jsem film pfied ãasem v Torontu jiÏ vidûl, stále ke mnû
hovofií, bylo to vynikající svûdectví o dobû pfied rokem
1968 a dobû normalizace. O tom jak je reÏisér filmu
Postavy k podpírání  a jeden z nejtalentovanûj‰ích
filmafiÛ, kterého jsme kdy mûli rozdrcen dobou.
K ne pfiíli‰ dobr˘m dokumentÛm bych zafiadil závûr

prvního veãera Smíchov pláãe, Brooklyn spí. Pfiíbûhy
lidí z levého bfiehu Vltavy a zkou‰ení âechovova Racka,
pod vedením maìarského reÏiséra pÛsobilo trochu
schizofrennû a jednalo se o pfiíli‰ mnoho pfiíbûhÛ pro
pfiíli‰ krátk˘ film.
Souãástí leto‰ního festivalu bylo i uvedení pfiehlídky

polsk˘ch filmÛ. V jedné z mezinárodních porot byl i
svûtoznám˘ polsk˘ reÏisér Krysztof Zanussi, jehoÏ
filmy se rovnûÏ na festivalu promítaly. Po jedné projekci
jsem se ho zeptal, zda si myslí, jestli jeho film Struktura
krystalu mÛÏe hovofiit i dnes na Západû, kdy hrdina

Martin Šulík: Záhrada

Z filmu Jany Počtové: Generace Singles
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