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Datum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,
je v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém horním

rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

KdyÏ konãí festival…
Vlastnû jsem mûl v Ïivotû ‰tûstí, narodil jsem se v dobû, kdy je‰tû nebyla televize a tak jsem chodil vÏdycky v sobotu veãer do kina. Nejprve do okolí. MÛj rajón sahal
od kina Mír ve Stra‰nicích aÏ po ‰irokoúhlé kino PilotÛ. Ve Vr‰ovicích na Ruské bylo kino Práce a u Heroldov˘ch sadÛ Vzlet. KdyÏ jsme vyrazili do Stra‰nic, tak nejbliÏ‰í
bylo kino Vesna. V‰e v dosahu pÛl hodiny chÛze. Tím se u‰etfiila koruna dvacet za tramvaj. Myslím si, Ïe uÏ ani jedno z tûchto kin neexistuje.

Je‰tû pozdûji se mÛj rádius zvût‰il díky tramvajence,
která patfiila k nezbytné stfiedo‰kolské v˘bavû. Krátk˘
popis filmÛ v prÛjezdu napovídal, jestli uvidím opût
Brigittu Bardotovou nebo Sophii Lorenovou. Obû roãník
1934, ãili o ãtrnáct let star‰í neÏ já. Jak ãas bûÏel, tak
jsem se pfiibliÏoval do vûku hvûzd filmového plátna,
zestárl jsem, hvûzdy se vymûnily, ale nezestárly. Stále
je jim tak mezi dvacítkou a tfiicítkou. Z té doby zÛstaly
pouze staré filmy, které obãas vidím na videu.
Dana Medfiická právû zabouchla dvefie. Na nû tluãe

zdrcen˘ Klacek a pronese památnou vûtu: „Slávko,
mohla byste na malou chvilku otevfiít dvefie, abych se
vám tisíckrát omluvil za svoje hulvátství?“ Kamera
vzápûtí mífií z okna a my vidíme Písek roku 1952.
Brigittu Bardotovou jsem na vlastní oãi nikdy nevidûl.
Sophii Lorenovou pfied pár lety na Torontském filmovém
festivalu ano. Zmûnila se, ale ne zas tolik. Místo
romantického Písku se dívám na kanadsk˘ film a Queen
St. v Torontu. Místo Dany Medfiické mírnû potetovaná
Lauren Lee Smith. Místo romantického názvu Mûsíc
nad fiekou se to fiíká rovnou, Lehni si se mnou (Lie with
me) a erotika je drsná, Ïádné omlouvání za hulvátství,
jak to dûlal pfied pÛl stoletím Klacek v Písku. Jen Leila
v závûru práskne dvefimi a playboy David tluãe na
dvefie. Nûkolik dlouh˘ch vtefiin napûtí a pak cvakne
klika… Láska zvítûzila, zatímco Klacek se sv˘m
hulvátstvím prohrál. A pak Ïe film za padesát tfii let
nepro‰el v˘vojem k lep‰ímu!

Rok 1934 dal svûtu nejen Brigitte Bardotovou a Sophii
Lorenovou, ale i Leonarda Cohena. Kanadská legenda,
básník a zpûvák oslavil nedávno sedmdesátiny. Pfii
této pfiíleÏitosti se konalo tfiináct koncertÛ, z kter˘ch je
moÏné vidût ve filmu Leonard Cohen I’m Your Man
(Leonard Cohen - Jsem tvÛj muÏ) 34 písní v podání
rÛzn˘ch interpretÛ. Cohen pfii tom vypráví svÛj Ïivotní
pfiíbûh. Dovíme se, Ïe Suzanne byla manÏelka jeho
pfiítele, která bydlela v Montrealu a skuteãnû vafiila ãaj
s pomeranãi. Chelsea Hotel v New Yorku bylo místo,
kde se setkávali mladí básníci a intelektuálové v
‰edesát˘ch letech. JestliÏe se Cohen jen lehce dot˘ká
‰edesát˘ch let, film o Bobu Dylanovi No Direction
Home: Bob Dylan (Bob Dylan - Nemífiím domÛ) je
pouze z tohoto období. Pfiesnûji fieãeno z let 1961-
1966, kdy se radikálnû zmûnila nejen hudební scéna,
ale i svût kolem nás a na tuto zmûnu, kromû Beatles,
mûl nejvût‰í vliv právû Bob Dylan. Tfii a pÛl hodiny
trvající dokument ukazuje tiskové konference z té doby,
záznamy koncertÛ. Je pravdûpodobné, Ïe tento
dokument budeme moci vidût v programu americké
televizní sítû PBS a to 26. a 27. záfií v 21 hodin. Kromû
Dylana zde uvidíte i Joan Baezovou ãi skupinu Peter,
Paul and Mary. Film konãí v roce 1966, kdy se Dylan po
nehodû na motocyklu odmlãel a osm let vefiejnû
nevystupoval.
Neuvûfiitelné je, jak vzpomínka na stejné období je jiná

v Rusku. Skuteãností je, Ïe i tam proÏívali za Chru‰ãeva

jakési uvolnûní. Film Snûní o Kosmu se odehrává v
okolí Murmanska na norsko-rusk˘ch hranicích. Lodû,
které pfiijíÏdûjí do pfiístavu pfiiná‰ejí nejen cizí zboÏí jako
tranzistorové rádio, ale i kontakt se svûtem. German
(shoda jména není jistû náhodná s jménem druhého
ruského kosmonauta Germana Stûpanoviãe Titova)
váhá mezi tím utéci na Západ a stát se kosmonautem.
I pro obyãejného kuchafie je moÏné stát se diplomatem.
Ruské vlaky jsou luxusní a Gagarina poznáte podle
toho, Ïe si neumí zavázat tkaniãku u pravé boty.
Nepravdûpodobnû vypadá i film Atoma Egoyana Kde
pravda lÏe. I tento film se vrací do období konce
padesát˘ch let, kdy dvojice komikÛ zaãíná úspû‰n˘
tfiicetihodinov˘ telethon, kter˘ se konãí vraÏdou mladé
Ïeny. Po patnácti letech se studentka Ïurnalistiky chce
dobrat toho, co se stalo. Ke cti Egoyana lze fiíci, Ïe umí
pouÏít erotiku a není to hloupé, na druhou stranu, film
má spoustu nedostatkÛ, kdy je vidût, Ïe si reÏisér nedal
mnoho práce s dobov˘m pozadím: Poãátkem
sedmdesát˘ch let se jiÏ pouÏívaly kazetové
magnetofony, nikoliv kotouãové. (Pouze pro
profesionální nahrávání z terénu se pouÏívalo v rozhlase
nûkolika ‰piãkov˘ch znaãek, mezi kter˘mi nechybûla
znaãka UHER). Takov˘ch nedostatkÛ je ve filmu víc.
Proti tomu naopak vyznívá vûrohodnû film bosenského

reÏiséra Danise Tanoviçe Peklo. Aãkoliv se na filmu dle
katalogu podílely ãtyfii zemû - Francie, Itálie, Belgie a

âechov a pauzírovan˘ mariá‰
Velk˘ spisovatel 19. století Fjodor Michajloviã Dostojevskij,
kter˘ zemfiel v roce, kdy se narodil mÛj dûdeãek, 1881,
napsal povídku (v porovnání s Bratry Karamazov˘mi je to
skuteãná miniatura) Hráã. PfiestoÏe pfiesnû neznám ruské
karetní hry 19. století, pfiedpokládám, Ïe to nebyl tolik u nás
populární mariá‰. Nedûlní pfiedstavení tfií âechovov˘ch
jednoaktovek tuto hru pfiipomínalo. Aãkoliv v nich hráli
ãtyfii herci, vÏdy nûkdo na scénû chybûl. V první hfie Medvûd
mûl v rukách trumfy Tomá‰ Ma‰ek a to v podobû smûnky na
1200 rublÛ, ale Zdena Novotná dokázala sehrát fantastického
betla a prakticky s bezcenn˘mi kartami, pouze sv˘m ‰armem
dovésdla partiãku do vítûzného konce. V druhém dûjství v
Námluvách byly karty rozdány mezi Bohou‰e Mácu a
Adrienu Lisovou. Zde je to vyrovnané a tvrdû se bojuje
nejen o ruku nastávající, ale i o louku, na kterou si ãiní oba
zúãastnûní nárok. KdyÏ uÏ to vypadá, Ïe partiãka se nedohraje,
nastavá druhá ãást, daleko váÏnûj‰í, o kvalitu psa, ãi pfiesnûji
fieãeno, psího ãumáku. Volnû navazující tfietí povídka Slza
v‰ak ukazuje, Ïe Bohou‰ Máca tento souboj zfiejmû prohrál
a fenku chce prodat Tomá‰i Ma‰kovi nebo i dát mu ji
zadarmo. Adriena Lisová, coby paní domu má v rukách eso,
klíã od ‰pajzu. JelikoÏ se nechá v závûru obmûkãit, dá se
pfiedpokládat, Ïe je srdcové. V této tfietí ãásti pauzíruje
Zdena Novotná, kterou alespoÀ vidíte na snímku. Pfiíjemné
pfiedstavení, v pfiíjemném prostfiedí Limelight Dinner Theatre,
kam jsme chodili kdysi do divadla.
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Z. Novotná

V jednoaktovce Medvěd


