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Katarína Îenatá: „Doprovázet svého muÏe je krásné…“

Kdyby se byl uskuteãnil zámûr tatínkÛv, neposlouchali
bychom na nocturnovském veãeru v pátek 24. fiíjna
houslového virtuóza, ale dÏezového klavíristu. Kdyby
se uskuteãnil jeho vlastní sen, chodil by dnes nûkde v
hale velkého leti‰tû a rozná‰el by limonádu s brãkem v
ní, pfiesnû tak, jak to obdivoval jako mal˘ kluk v leti‰tních
restaurantech… doznal s upfiímností sám houslista
Ivan Îenat˘, kdyÏ jsem s ním a jeho Ïenou Katarínou
sedûla v zákulisí sálu masaryktownovského restaurantu
Praha, kde právû na druhém koncertu tfietího roãníku
Nocturen vystupovali.

“Tatínek totiÏ mûl dÏezovou kapelu a chtûl, abych mu
tam hrál piano,“ usmál se nad osudov˘m po‰oupnutím
do hudebního svûta mistr hry na housle. UÏ jsem
dokonce stál v lidové ‰kole umûní pfiede dvefimi uãebny
na klavír. JenÏe moje první paní uãitelka hudby Marta
Klapková, sama houslistka, s jistotou pochopila, kde
bude moje pevné zázemí a tak jsem se ‰el uãit hfie na
housle. Zprvu se mi to moc nezdálo, ale nakonec jsem
u houslí zÛstal. Pozdûji jsem studoval praÏskou
konzervatofi, po ní AMU. Hned po studiích jsem mûl to
‰tûstí, Ïe mû jmenovali jako stálého sólistu PraÏsk˘ch
symfonikÛ a âeského rozhlasu, takÏe jsem mûl moÏnost
hodnû hrát s orchestry. Pravidelnû jsem jezdil na kurzy
do Wiemaru, Curychu, Berlína, Moskvy. A podafiilo se
mi vyhrát i pár soutûÏí,“ vyjevil ve více neÏ struãném
Ïivotopisu rodák z podkrkono‰ské Lomnice nad
Popelkou.

V‰echno to konstatování d˘chalo jakousi lehkou
samozfiejmostí. Ivan Îenat˘ stojí dnes na ‰pici

evropsk˘ch houslistÛ. MÛÏe si vybírat místa a mûsta,
kde bude hrát. Znají jej ve svûtov˘ch hudebních tûlesech
- napfi. v Berlínské filharmonii, v lond˘nské Queen
Elizabeth Hall, tokijské Metropolitan Hall, v torontské
Ford Center a mnoha dal‰ích. Vyuãuje na Vysoké
hudební ‰kole C. M. von Webera v DráÏìanech. Stál na
koncertním pódiu s umûlci takov˘ch jmen, jak˘mi jsou
Yehudi Menuhin (v roce 1999 zesnul˘), souãasník Yo-
Yo Ma, spolupracoval se Sergem Baudem (od r. 2001
‰éfdirigentem Symfonického orchestru hl. m. Prahy
FOK), anglick˘m dirigentem Nevillem Marrinerem…

Nikdo se jej uÏ ani neptá, kolik do toho v‰eho vloÏil sil.
Snad proto ne, Ïe kaÏd˘, kdo do svûta hudby byÈ jen
malounko zabrousil, ví, Ïe ve‰keré to ‘talentované
houslování veskrze z nekonãící dfiiny pochází‘. Je‰tû
jako konzervatorista debutoval s âeskou filharmonií, v
roce 1982 stanul ve finále âajkovského mezinárodní
houslové soutûÏe v Moskvû, o ãtyfii roky pozdûji získal
první cenu na mezinárodní soutûÏi PraÏského jara. Stal
se laureátem Mezinárodní tribuny mlad˘ch interpretÛ
UNESCO a vyhrál Hlavní cenu mistrovsk˘ch kurzÛ
Ruggiera Ricciho v Berlínû, coÏ mu pfiineslo sólistické
angaÏmá u Berlínsk˘ch symfonikÛ. Velice rád vzpomíná
na Josefa Suka, v houslové hfie mistra nad mistry,
jehoÏ byl svého ãasu i soukrom˘m Ïákem: „Dodnes se
scházíme a dodnes mistr chodí na koncerty. Cítím se
jeho pfiítomností poctûn…“, doznává.

Virtuózova Ïivotní partnerka Katarína, která jej provází
koncertováním nejen jako pianistka, mûla svou cestu k

…a pát˘ jezdec je strach
V tûchto dnech pfiinesla Cinematheque Ontario pfiehlídku
ãesk˘ch filmov˘ch hororÛ. Mohli jsme vidût upíry,
·vankmajerovy krátké filmy, ãi jeho Malého Otíka nebo-
li  Otesánka. Film, kde se fanatická touha rodiãÛ po dítûti
vysmekne z rukou a dá vzniknout monstru, nad kter˘m
ztratí kontrolu. Na programu byl nûÏn˘ pohádkov˘ horor
Jaromila Jire‰e Valerie a t˘den divÛ spolu s Herzov˘mi
filmy Spalovaã mrtvol a Morgiana.
Nûkteré filmy patfiily do kategorie tûch, které jsme znali a
vidûli i nûkolikrát, jiné bylo moÏno vidût poprvé a zfiejmû
mûli i severoamerickou premiéru. Do této kategorie bych
zafiadil filmy Jifiího Bárty Krysafi, Poslední lup a Golem.
Úplnou novinkou v‰ak pro mne byl ãeskoslovensk˘ film
Prokletí domu HajnÛ z roku 1988. ·ílenství pfiichází
nepozorovanû skrze pomateného str˘ce myslícího si, Ïe je
neviditeln˘, kterého hraje vynikajícím zpÛsobem Petr
âepek.
Skuteãn˘m hororem v‰ak byly filmy, které se blíÏily
realitû. Mezi nû patfiil snímek reÏiséra ZbyÀka Brynycha
…a pát˘ jezdec je strach z roku 1964. Odstup témûfi
ãtyfiiceti let nic nemûní na aktuálnosti. Nûktefií západní
kritici se snaÏili atmosféru filmu zafiadit do období druhé
svûtové války, ãemuÏ by mohly slouÏit rÛzné nûmecké
vyhlá‰ky, ale film se odehrává v Praze uprostfied let
‰edesát˘ch (mÛÏeme vidût letensk˘ tunel, budovu URO,
stfiechy s televizními anténami, policie pouÏívá jiÏ tehdy
první mobilní telefony). Horor je (podobnû jako u Orwella)
v tom, Ïe je zakázáno myslet. Kromû profesionálního
udavaãe, kter˘ se za to ani nestydí a kter˘m lidi v baráku
opovrhují, jsou zde i lidé spoleãensky úspû‰ní, ktefií vypadají
jako Ïe vzdorují systému, ale Ïe se jim v‰e dafií, protoÏe
jsou to odborníci na svém místû. V domû Ïije Ïidovsk˘
lékafi, kter˘ nemÛÏe vykonávat své povolání a místo toho
dûlá jakéhosi bezv˘znamného úfiedníka, kter˘ sepisuje
seznam zkonfiskovaného majetku. V pfiípadû potfieby se
v‰ak  s nasazením vlastního Ïivota  stane opût lékafiem a
operuje ranûného ãlovûka. Jin˘ lékafi ze stejného domu
nemá problémy s v˘konem povolání. Ví pfiesnû, co si mÛÏe
dovolit a kde jiÏ nesmí dojít za hranice poznané nutnosti,
aby neztratil nejen svobodu, ale i privilegia, která má v
totalitní spoleãnosti.
Skuteãn˘m hororem nejsou ani upífii ãi otesánci nebo
‰ílenství. Skuteãn˘m hororem je strach, kter˘ prochází
spoleãností. Strach, kter˘ je o to hor‰í, o co  víc je
nepropoãitatelnûj‰í. Policie mÛÏe zatknout zrovna tak
udavaãe jako odpÛrce systému. V‰ichni mají totiÏ máslo
na hlavû. Nikdo si není niãím jist˘. Strach pfiichází nejen z
nûmeck˘ch vyhlá‰ek, ale i ze schodÛ, které vedly ke
Stalinovu pomníku. Strach zde má b˘t hlavnû proto, aby
zastra‰il zloãince, ve skuteãnosti je zde proto, aby
manipuloval lidmi ve spoleãnosti.
Právû v nedávné dobû jsme mohli b˘t svûdky, jak nepojízdná
obrnûná auta stála u muzea na Václavském námûstí. V
okamÏiku, kdy nastaly povodnû jich uÏ nebylo zapotfiebí,
jako kdyby v dobû povodní pominulo nebezpeãí terorismu.
Aãkoliv v Torontû nikdy nebyl Ïádn˘ teroristick˘ útok,
zaãaly se kontrolovat obsahy ta‰ek pfii vstupu do nûkter˘ch
budov a dokonce i nûktefií kandidáti  na starostu si dali jako
pfiedvolební heslo, Ïe udûlají Toronto opût bezpeãné, aãkoliv
se jedná o jedno z nejbezpeãnûj‰ích mûst v severní Americe.
A co na to Hollywood? Toãí dále horory, které nemají nic
spoleãného s realitou.
Vzpomnûl jsem si na jin˘ film. Film z mnichovské
olympiády, kdy po atentátu na izraelské sportovce,
odpovûdûl britsk˘ maratónec, Ïe pro nûj to znamená pouze
to, Ïe pobûÏí maratón o den pozdûji. Byl to cynismus
ãlovûka, kterého se net˘ká smrt lidí kolem anebo postoj,
kter˘ je zapotfiebí zaujmout, aby terorismus nad námi
opravdu nezvítûzil?
Doba, kdy se filmy (dokonce i horory) zab˘valy tûmito
otázkami v‰ak je dávno pryã a Hollywood se klidnû mÛÏe
vûnovat komerci. Díky globalizaci se svût tomuto trendu
pfiizpÛsobuje.

Ale‰ Bfiezina
***

ManÏelé Kubálkovi (vlevo) se na Masaryktownu setkali s dvojicí Katarina a Ivan Îeantí
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