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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

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

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

Festival zaãal pfied pÛlnocí
AlespoÀ pro mne. Není Ïádn˘m tajemstvím, Ïe
Mezinárodní torontsk˘ filmov˘ festival má soubûÏnû
dvojí promítání. Jedno pro filmové kritiky, novináfie a ty,
ktefií se motají kolem filmu. Druhé pro náv‰tûvníky
festivalu, ktefií si musí kupovat drahé lístky, kupóny ãi
permanentky. JelikoÏ v té první skupinû je i denní tisk,
odehrává se promítání filmÛ vût‰inou o den dfiíve a
munice je také o den dfiíve vystfiílená. Pro tisk bûÏí
vût‰inou kaÏd˘ film pouze jednou, zatímco pro vefiejnost
nejménû dvakrát, letos nûkdy i tfiikrát. Mediální  promítání
je v mal˘ch sálech, pro vefiejnost v obfiích sálech kina
Paramount. Pfiesto je vût‰ina filmÛ vyprodána. Industry
screening je vût‰inou pfies den. Pro vefiejnost hlavnû
veãer. Navíc je rozvrh filmÛ vût‰inou udûlán tak, Ïe
souãasnû bûÏí v‰echny argentinské nebo maìarské ãi
dánské filmy. Na ‰tûstí ãesk˘ film byl na festivalu pouze
jeden a tak nemohl s niãím kolidovat. Leda snad s
dánsk˘m filmem Praha.
Zatímco pro diváky se festival rozbíhal pomalu ve
ãtvrtek nûkolika premiérami, novináfii mûli první den za
sebou jiÏ 38 filmÛ. Tûsnû pfied pÛlnocí se mi podafiilo
zachytit první, fiekl bych spí‰e video neÏ film, od italského
reÏiséra Vincenzo Marry Sezení zaãalo.  Jedná se o
jakousi parodii na italskou justici. Spravedlnost je sice
pro v‰echny, ale soudci jsou naprosto neschopní.
Pfiísedící u soudu není schopná odpovûdût kloudnû na
jednu otázku. Ve spisech je zmatek. Zmatek je i v
soudní budovû. Advokáti zastupující mafii válcují
neschopnou justici. Pfii tom film pÛsobil dosti amatérsky.
Asi bych ho snesl v televizi, ale nepotfieboval jsem k
tomu ‰irokoúhlé plátno.
Druh˘ den se festival rozbûhl jiÏ naplno. JenÏe ani
druh˘ film nebyl nûãím, bez ãehoÏ bych nemohl b˘t. I
kdyÏ problematika mnû byla mnohem bliÏ‰í, jednalo se
o snímek rumunského reÏiséra Corneliu Proumboiu V
12:08 v˘chodnû od Bukure‰ti. V rozpadajícím se
mûsteãku vysílá televizní stanice k v˘roãí svrÏení
Ceau‰escova reÏimu vzpomínky pamûtníkÛ. Moderátor
nemÛÏe v‰ak pro svou show nikoho nalézt. Jsou tu
pouze potuln˘ Santa Claus dÛchodce Piscoci, kter˘
dûlal za minulého reÏimu Dûdu Mráze a kterému bylo
nejvíc líto stoleiové bankovky, kterou slíbil diktátorÛv
reÏim pfied vánocemi. Druh˘m je místní uãitel historie,
znám˘ opilec, kterého volající usvûdãují z toho, Ïe se
revoluce nezúãastnil. Základní otázkou v‰ak je, jestli
vÛbec v mûsteãku revoluce byla. Pokud do‰lo k
demonstracím pfied 12:08, pak se tato demonstrace dá
nazvat jako revoluce, ale pokud k ní do‰lo pozdûji, tak
je to pouze naskoãení do rozjetého vlaku. Do diskuse
vstoupí a na rozdíl od diskutujících, velice civilizovanû,
majitel tfií továren. „Posvátnou revoluci“ bere tímto
pofiadem za znesvûcenou, na moderátora chce podat
Ïalobu, jenÏe z nûho vyleze b˘val˘ úfiedník tajné policie
Securitas.
âtyfiiaosmdesátilet˘ francouzsk˘ reÏisér Alain Resnais,
kter˘ vytvofiil fiadu krásn˘ch filmÛ jiÏ pfied pÛl stoletím se
pfiedstavil v Torontu filmem Privátní strachy na vefiejn˘ch
místech. I tentokrát se jedná o mistrovské dílo. V
mnohém nám pfiipomene krásné filmy druhé poloviny
‰edesát˘ch let jako MuÏ a Ïena.  Tentokrát jde o nûkolik
komorních pfiíbûhÛ, které se vzájemnû prolínají. Film
má humor, neuvûfiitelnû pfiesnû kreslící kameru, coÏ po

pfiedchozích dvou filmech pÛsobilo jako balzám pro
oko. To, Ïe v PafiíÏi snûÏí jako za polárním kruhem, jen
dokresluje náladu filmu, kter˘ má i svÛj humor a hlavnû
lidskost.
Chudé pfiedmûstí Sarajeva se jmenuje Grbavica a zde
se odehrává dal‰í festivalov˘ film. Pfiíbûh svobodné
matky a její pubertou procházející dcery, která je
pfiesvûdãená, Ïe její otec byl hrdina. V takovém pfiípadû
by mûla nárok na rÛzné úlevy. Dostala by pfiíspûvek na
‰kolní v˘let. JenÏe, jak se ukáÏe, otec nebyl hrdina.
Matka byla bûhem bosenské války znásilnûna a ona je
dcerou srbského vojáka (ãetníka). Z kasty
privilegovan˘ch se dostává do kasty vyvrÏen˘ch. V
jakémsi rituálním aktu si ostfiíhá krásné vlasy a s holou
lebkou je na pokraji spoleãnosti. JenÏe její kluk ji
neopustí. Nikdo ji nevyvrhne ze spoleãenství spoluÏákÛ.
A nakonec pfii odjezdu autobusu se pozdraví i s matkou,
které pfiedtím nemÛÏe odpustit.
Vyvrcholením druhého dne byl 137 minut trvající snímek

nûmeckého reÏiséra Floriana Henckela von
Donnersmarcha Îivot druh˘ch (Das Leben der
Anderen). Pfii tomto filmu, kter˘ se odehrává v letech
1984 a 1985 ve v˘chodním Nûmecku, jsem mûl pocit,
Ïe Arthur Miller vstal z mrtv˘ch. TûÏko dokáÏi posoudit
situaci ve v˘chodním Nûmecku, kam je film situován.
Pfiíbûh v‰ak vypráví o dramaturgovi Georgu
Dreymanovi, kter˘ je v NDR úspû‰n˘, ale jeho hry jsou
pfiesnû v mezích zákona. Vypadá dosti nekonformnû,
ale na druhou stranu se st˘ká s v˘chodonûmeck˘mi
pohlaváry. Pokud mÛÏe, zastane se i disidentÛ, ale to
nemá velk˘ v˘znam, protoÏe v‰e je fiízené Státní
bezpeãností. Dreyman Ïije s velice populární hereãkou
Christou-Marií Sielandovou, kterou v‰ak Stasi pfiinutí,
aby doná‰ela na svého manÏela, kterého má na starosti
bezohledn˘ kapitán Gerd Wiesler, jenÏ pfii sledování
soukromí dvojice je najednou zdû‰en cel˘m systémem,
kdy osud vynikající hereãky je závisl˘ na tom, jestli se

Ańa Geislerová ve filmu Kráska v nesnázích

Pokračování na str. 4


