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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.

Dogme 95 a digitální fotografie

Skíni dobodali ‰tudenta
na smrÈ preto, Ïe mal dlhé vlasy

BRATISLAVA-sme/(moÏ)-V piatok v noci zaútoãili po tretíkrát v krátkom ãase v
Bratislave skíni. O ‰tvrÈ na jedenásÈ na petrÏalskej strane Dunaja dobodali 19-
roãného ‰tudenta zo Îiliny. V sanitke cestou do nemocnice zomrel. Skíni si ho
vybrali len preto, Ïe mal dlhé vlasy a na chrbte gitaru.

V celom meste boli odvtedy posilnené policajné hliadky, popoludní vtrhli kukláãi
na futbalov˘ ‰tadión bratislavského Slovana, kde ku skaln˘m fanú‰ikom patria aj
prívrÏenci hnutia Skinheads. Predviedli desiatich z nich, viacerí mali bodné
zbrane, noÏe a boxery. Neskôr ich prepustili s t˘m, Ïe spáchali priestupok -
nedodrÏali zákaz nosiÈ zbrane na ‰tadión poãas ‰portového stretnutia. Zbrane im
polícia zobrala a poslala ich na expertízu.

Podºa policajnej hovorkyne Aleny To‰evovej dobodan˘ ‰tudent i‰iel spolu s
ostatn˘mi kamarátmi do neìalekého klubu Propeler, keì ich prepadli neznámi
útoãníci, kopali ich do hlavy a bodali. Jeden z napadnut˘ch je ÈaÏko zranen˘, ale
mimo ohrozenia Ïivota.

Polícia vãera preverovala viaceré verzie, podºa jednej mohlo ísÈ o pomstu skínov
za to, Ïe jedného z nich vraj zbili iní ºavicoví extrémisti, podºa inej stoja za vraÏdou
muÏi, ktorí pred niekoºk˘mi dÀami dobili muÏa pred zdravotn˘m strediskom v
PetrÏalke. To‰evová vãera povedala len to, Ïe po páchateºoch pátrajú. Svedkov
útoku polícia vypoãúvala celú noc.

V krátkom ãase ide uÏ o tretí útok skínov v hlavnom meste. Pred t˘ÏdÀom v noci
z pondelka na utorok napadli neonacisti dvojicu mlad˘ch punkerov v centre mesta.
Podºa organizácie ªudia proti rasizmu bol jedin˘m dôvodom na útok iba ich v˘zor
a príslu‰nosÈ k tejto subkultúre.

Skíni vraj boli ‰tyria a opäÈ ich pri útoku aj bodali. Predseda ªudia proti rasizmu
Daniel Milo po tomto útoku povedal, Ïe polícia by sa po úspe‰n˘ch zásahoch proti
Slovenskej pospolitosti “mala sústrediÈ aj na tvrdé jadro presvedãen˘ch
neonacistov”.

V polovici októbra napadli traja mladí skíni pred zdravotn˘m strediskom 32-
roãného Franti‰ka, ktor˘ je Róm. Bili ho, kopali a bodli do nohy. Polícia mlad˘ch
útoãníkov, ktorí nemali ani 20 rokov, zadrÏala krátko po ãine a obvinila ich. Vãera
sa nám nepodarilo zistiÈ, ãi sú vo väzbe, alebo nie.

“Polícia prijala bezpeãnostné opatrenia, ale nebudeme ich bliÏ‰ie komentovaÈ,”
povedala vãera To‰evová.

4.11.2005

 Nedávno byla v rozhlase diskuse, které se zúãastnil
televizní komentátor a redaktor sportovního deníku.
Zatímco novináfii pravidelnû vyhodnocují práci televize,
televizní hlasatel si jen povzdechl, Ïe si nedokáÏe
pfiedstavit, Ïe by v televizi hodnotili práci novináfiÛ.
Vzpomnûl jsem si na to, kdyÏ jsem tento t˘den dostal
nelichotiv˘ e-mail k fotografiím z posledního pfiedstavení
Nového divadla.
 Uvûdomil jsem si schizofrenii, v které Ïijeme. Televize
se snaÏí z utkání, které je nudné udûlat nûco zábavného.
Opakuje do nekoneãna zajímavé momenty, dûlá
rozhovory s hráãi. Dokonce i hra samotná je ovlivÀovaná
televizí. V hokejovém pfienosu se pfieru‰í zápas, aby byl
ãas na reklamu. Koncov˘m spotfiebitelem není divák v
hledi‰ti, ale u televize. Paradoxnû divák v hledi‰ti
dostává na obfií obrazovce tu vylep‰enou televizní
atmosféru.
 Nejde jiÏ o drama, ale o jakousi zábavu. TotéÏ se stává
i s na‰imi Ïivoty. Ty se posouvají do jiné roviny. Tuto
skuteãnost si uvûdomila skupina filmafiÛ vedená
dánsk˘m reÏisérem Lars von Trierem a 20. bfiezna
1995 vyhlásila program, kter˘ se jmenuje Dogme 95. V

desateru se fiíká, Ïe film musí b˘t udûlán pfiímo na
místû. Nesmí se pouÏívat kulis, ani hudby na dokreslení
nálady. Zvuk musí b˘t udûlán souãasnû s filmem.
Základem je ruãní kamera. Film musí b˘t toãen na 35
mm film. Je zakázané pouÏívat pfiídavné osvûtlení i
jakékoliv filtry. Ve filmech nejsou povrchní akce. Nejsou
v nich vraÏdy a nepouÏívají se zbranû. Nejedná se o
filmy Ïánrové. Dokonce i jméno reÏiséra se má potlaãit.
 Autofii manifestu se chtûjí vrátit k realitû, nikoliv vytváfiet
nûco nalakovaného, nepravdivého nebo, jak se fiíká,
reprezentaãního. Nechtûjí vybírat to pûkné tak, jak je
tomu v televizních novinách v Brankách, bodech,
vtefiinách, kdy divák pojídá pouze ‰lehaãku. Chtûjí
ukázat i odvrácenou stranu mince.
 Na fotografiích Nového divadla v minulém ãísle tedy
‰lo o to zachytit atmosféru. JestliÏe Lenka Kimla cviãí s
ãinkami, tak má zatnuté zuby, jestliÏe Radka
Tamchynová je v této roli naivní a pfiekvapenû hledí na
velkomûsto, pak má pfii tom vypláznut˘ jazyk a Dá‰a
Beláãiková svoje rozpaky maskuje tím, Ïe schovává
ruce v rukávech. Ne‰lo tedy o reprezentaãní portréty
hercÛ Nového divadla, ale o atmosféru hry.

 Jin˘m problémem je, Ïe se ãastokrát vûci nepodafií tak,
jak by ãlovûk chtûl. Letos pfii fotografiích z v˘stavy v
Praze nebylo moÏné pfies internet poslat noviny ve
vy‰‰í rezoluci pro tisk, a v niÏ‰í rezoluci vy‰lo v‰e
tmavé. Nebyla to ani tak na‰e chyba, jako chyba
tiskárny. Jindy se stane, Ïe fotografie ve velkém formátu
nejsou dost ostré nebo dost kontrastní.
 V Satellitu se snaÏíme o to, aby fotografie byly pfiímo z
pfiedstavení, nikoliv z naaranÏovan˘ch scén ãi ze
zkou‰ky, a aby byly brány z hledi‰tû tak, jak je divák
vidí. To jsou v‰ak rizika, která kaÏd˘ experiment musí
podstoupit. Pokud by se v‰echny vûci podafiily a byly
pûkné, je ná‰ Ïivot nesmírnû nudn˘ a tomu se snaÏili
autofii filmového manifestu zabránit tím, Ïe si stanovili
trochu jiná pravidla. Chtûli se vrátit k realitû.
 Podobnû je tomu totiÏ i s digitální fotografií, která svádí
k tomu, Ïe toho hodnû nafotíme a pak z toho mnoÏství
vybíráme to nejlep‰í a velice ãasto se stane, Ïe nám
uteãe obsah.

 Ale‰ Bfiezina
 ***

Portrét Charlese Mayera v Hale slávy

Listopad není jen obdobím, kdy se v‰e zaãíná pfiipravovat na Vánoce, ale i
mûsícem, kdy jsou do rÛzn˘ch Síní a Hal slávy uvádûni ti, ktefií se o nûco zaslouÏili.
Minulou nedûli byl do Canadian Agriculture Hall of Fame na Torontském CNE
uveden portrét b˘valého ministra zemûdûlství Charlese Mayera. Pro nás je
zajímavé, Ïe autorem portrétu je ãeská malífika Maria Gabánková.


