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Torontsk˘ festival je vlastnû emotivnû stra‰livû nároãná
záleÏitost. I pfies ve‰kerou fyzickou a psychickou
pfiípravu, musíte pouÏívat doping. Bûhem filmu to je
vût‰inou káva, na kterou je jiÏ ve festivalov˘ch kinech
stojánek. Ze zaãátku to vycházelo docela dobfie. Káviãka
pomohla a ãlovûk zÛstával i po nûkolikerém promítání
svûÏí jako rybiãka a ani oãka nezamhoufiil. To platilo aÏ
do páteãního veãera. JiÏ po pamûti jsem si ‰el vzít svoji
dávku silné kávy, jenÏe do‰lo ke zradû. Kdosi pfiehodil
kávovary a já si omylem nabral kávu bez kofeinu. Je‰tû
by to nemusela b˘t taková tragédie, kdyby potom
nebûÏel maìarsk˘ film Les. Pokud byste oãekávali
zábûry z pfiírody, nedoãkali byste se jich. Tyto zábûry
zkrátka chybí. Místo toho se jedná o jak˘si les lidí nûkde
v Budape‰ti. MoÏná, Ïe by bylo lep‰í to nazvat
mraveni‰tûm.  Z tohoto chaosu, jsou vybrány dvojice,
které spolu hovofií o rÛzn˘ch problémech. V‰e je bráno
ruãní digitální kamerou s detailem na obliãeje. Není
divu, Ïe káva bez kofeinu, dialogy v maìar‰tinû a
reÏisér Benedek Fliegauf udûlali své a mne se po chvíli
zaãaly klíÏit oãi. Pfiesto si nemyslím, Ïe ‰lo o zl˘
experiment, ale na‰e zbûsilá doba nás odnauãila
sledovat pomalé dialogy a dívat se na vûci pfiíli‰ zblízka.
Souãasnost je plná zbûsil˘ch poãítaãÛ a reklamy, ale

dává nám iluzi, Ïe sami rozhodujeme o svém osudu.
Pfiesvûdãil se o tom i mistr svûta v ‰achu Garry Kasparov
v kanadském dokumentu. Zápas je u konce - Kasparov
a stroj. V roce 1997 se v New Yorku stfietl mistr svûta v
‰achu s poãítaãem Deep Blue firmy IBM. PÛvodnû
pfiátelská atmosféra se zmûnila ve válku nervÛ, kdy
pravidla pfiestávají platit, pfiesnûji fieãeno nejsou urãena.
Kdy se nejedná o finanãní odmûnu nûkolika set tisíc
dolarÛ, ale o miliony ãi miliardy dolarÛ. VÏdyÈ den po
tomto zápase ‰ly akcie IBM o patnáct procent nahoru.
„Jsem ãlovûk, pokud je zde nûco, co je tak vzdáleno
mému chápání. mám z toho strach!“ fiíká Kasparov,
kter˘ byl pfiesvûdãen, Ïe v druhé partii, kterou prohrál
a která nakonec rozhodla, nebylo nûco v pofiádku,
protoÏe poãítaã hrál zcela jinak - jako ãlovûk. IBM
odmítá dát Kasparovovi program, stroj je dán po zápase
do muzea a v ‰achovém v˘zkumu se nepokraãuje. V‰e
bylo podfiízeno jedinému cíli porazit Kasparova. Ten v
jedné ze sv˘ch hofik˘ch vzpomínek fiíká: „KdyÏ jsem
bojoval proti Karpovovi znal jsem komunistickou etiku
a nehráli jsme si na pfiátele. Teì tomu bylo zcela
opaãnû.“
O rozdílném pfiístupu k mentálnû postiÏen˘m vypráví

belgicko-islandsk˘ snímek Vûtrné poãasí. Mladá
psychiatriãka Cora pfiijme v bruselské léãebnû Ïenu,
která nekomunikuje, nikdo neví odkud pfii‰la. KdyÏ se ji
koneãnû podafií vytvofiit nûjaké pozadí této pacientky,
pacientka zmizí. Zjistilo se totiÏ, Ïe se pacientka jmenuje
Loa a pochází z islandského ostrova Vestmannaeyar
(jihov˘chodnû od Reykjavíku). Cora jako lékafika je
pfiesvûdãená, Ïe se ji nedostane stejné lékafiské péãe
a proto se vypraví na Island. KdyÏ se na ni zeptá v místní
nemocnici, kde by pacientka mûla b˘t hospitalizována,
doví se, Ïe vÛbec není v nemocnici, ale Ïe Ïije v rodinû
s manÏelem, má dítû a s nimi bydlí matka. Rodina
nechápe, Ïe by se Loa mûla léãit.  V malé nemocnici
nechápou, Ïe by tam mûli mít psychiatrické oddûlení. V
tomto prostfiedí se chová spí‰e nenormálnû Cora.

Islandsk˘ reÏisér Sólveg Aspach, se narodil na
Vestmannaeyar a dobfie zná toto prostfiedí a ví, Ïe
problémy jsou ãastokrát skryty za mlãenlivostí a
uzavfienosti OstrovanÛ. ManÏel Loy fie‰í tíÏivou situaci
alkoholem a Loa samotná má i zde agresivní nálady.
Problém lidské identity v mûnící se spoleãnosti je

námûtem  nûmeckého filmu Sörena Voigta Identity
Kills. Hlavní postavou  je nenápadná dívka Karen léãící
se rovnûÏ v psychiatrické léãebnû. Jedin˘m únikem z
bludného kruhu je zmûna identity a útûk nûkam do
Dominikánské republiky, kter˘ je v‰ak provázen
zloãinem. Voigt vybral pro svÛj film neherce a nechal
jim velice ãasto, aby se sami projevovali.
Zmûna prostfiedí v Berlínû v roce 1989 a 1990 je

zachycena v parodii Sbohem Lenine Wolfganga
Beckera. Pfiíbûh rodiny, kdy otec emigroval na Západ a
matka po jeho odchodu se stane sociální pracovnicí,
která chce pomáhat lidem, ale je loajální reÏimu a podle
toho vychovává své dûti. V pfiedveãer pádu Berlínské
zdi upadne bûhem infarktu na ulici do bezvûdomí, z
kterého se probere aÏ po nûkolika mûsících. Zmûna
reÏimu v‰ak má za následek, Ïe se zcela zmûnil i Ïivot
spoleãnosti. Zmûnilo se i zboÏí v obchodech a chování
lidí. ProtoÏe  matka nesmí utrpût dal‰í ‰ok, snaÏí se dûti
udrÏet kolem ní socialistické klima. Shánûjí staré zboÏí,
místnost znovu zafiídily socialistick˘m nábytkem.
Dokonce pro ní pfiipravují i nadále v˘chodonûmecké
televizní zprávy.
JestliÏe v Nûmecku do‰lo k v˘razn˘m sociálním

zmûnám, tak skuteãn˘m paradoxem nové doby je, Ïe
zcela zmizel z torontského festivalu v˘chodoevropsk˘
film a pokud existuje, pak se do znaãné míry zamûfiil na
postkomunistick˘ realismus. Platí to i o jediném polském
zástupci reÏiséru Marku Lechkém s filmem Moje mûsto.
Pfiíbûh se odehrává ve Slezsku, kde je vysoká
nezamûstnanost. Lidé odcházejí, protoÏe nemají
budoucnost. Platí to i o pûtadvacetiletém Gozdzykovi,
kter˘ nemá práci, ale ani dûvãe a jedin˘ pfiítel spáchá
sebevraÏdu. Ve voln˘ch chvílích hraje hokej. Hra, která
nemá také v Polsku mnoho budoucnosti.
Podobnû je ladûn˘ i rusk˘ film Koktûbel. Pfiíbûh otce

a syna, ktefií v Moskvû ztratí v‰e a cestují na jih na Krym
do Koktûbelu, kde Ïije otcova sestra. Otec, kter˘ je
vdovcem má v‰ak cestou zcela jiné zájmy neÏ syn. Film
sv˘m zpracováním spí‰e pfiipomíná mozaiku, kdy
mnoÏství krátk˘ch pfiíbûhÛ dává dohromady poetickou
story.
Cesta, snaha odejít odnûkud, nalézt novou identitu to

jsou hlavní motivy leto‰ního torontského  festivalu, na
kterém bude promítnuto 254 celoveãerních a 85 krátk˘ch
filmÛ, z toho má 69 svûtovou premiéru, 14 mezinárodní
a 111 severoamerickou. Více neÏ polovina (58%) je v
jiné fieãi neÏ angliãtinû. Je nutné si v‰ak uvûdomit, Ïe se
jedná jen asi o desetinu filmÛ, z celkového poãtu 3193,
které byly na festival pfiihlá‰eny. Jedin˘ ãesk˘ film
Pupendo má bûÏet na festivalu tuto stfiedu a ãtvrtek.

Ale‰ Bfiezina
***

První poloãas Torontského festivalu

Z filmu Good bye Lenin


