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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

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

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Torontsk˘ festival: Podle mobilu pozná‰ ãlovûka
Z filmu: Galerianki

Polsk˘ básník Cyprian Norwid si v druhé polovinû 19. století stûÏuje, Ïe mu mlad‰í generace nerozumí a vyslovuje nadûji, Ïe ho pochopí aÏ generace jeho vnukÛ. Sv˘m zpÛsobem
mûl pravdu. O sto let pozdûji nazpíval Czeslaw Niemen fiadu jeho básní, témûfi v soulové podobû a skuteãnû jeho desky se staly nûãím, co mûlo du‰i.

Je tûÏké si pfiedstavit, Ïe pfied ãtvrt stoletím to byla polská Solidarita, která sv˘m
dÛrazem, nûkdy aÏ patetick˘m, nastavila neuvûfiitelnû vysoko laÈku ideálÛm ve
spoleãnosti. Zápas o svobodu slova, náboÏenskou svobodu, svobodné volby a politické
svobody se promûnil v zápas o dÏínsy a mobilní telefony. Nechápeme to. A pfiesto
taková je skuteãnost ve filmu Katarzyny Ros∏aniec Galerianki, coÏ bychom ãesky volnû
pfieloÏili Koãky z obchoìáku. Jistû, i v dobû Solidarity byly u nás Tuzexy a obchody s
luxusním zboÏím. Pfiesto jedna generace hledí zmatenû na druhou. Obû se nedokáÏí
vyrovnat se souãasností. Jedna Ïije v minulosti, druhá o ní nechce nic vûdût. Mladá
generace se nemá ãeho zachytit, uchyluje se do svûta nákupních stfiedisek, reklama do
ní pumpuje, Ïe ‰tûstí nalezne v mobilních telefonech, které mají neuvûfiitelné mnoÏství
funkcí. Kvalitní mobilní telefon je znakem spoleãenského postavení. Jedna z dívek, které
tráví ãas v nákupních centrech, to definuje docela pfiesnû: „Podle mobilu pozná‰
ãlovûka.“ Úspûch je moÏné získat sexem. Vzdûlání není dÛleÏité.

V podobném duchu je i slovinsk˘ (v slovinsko-srbsko-chorvatsko-nûmecké koprodukci
vytvofien˘) film Damjana Kozole Slovinka. Opût není dÛleÏitá budoucnost, ale pfiítomnost.
Skoro by se dalo fiíci, Ïe se jedná o pokraãování v˘‰e uvedeného polského filmu.
Tentokrát se nejedná o dívky ze stfiední ‰koly, ale o vysoko‰kolaãku. UÏ také nejde o
mobilní telefon, ale o to, Ïe sexem se dá vydûlat i tfieba na byt. Opût se za to platí ztrátou
vztahu s nejbliÏ‰ím okolím. Ztrátou identity. DÛsledky jsou podobné. Nikoho dnes
nepfiekvapí, jestliÏe filmy vznikají v ãesko-slovenské koprodukci, ale film, kter˘ vznikl v
koprodukci tfií zemí b˘valé Jugoslávie je skuteãnû raritou.

Pokud v‰ak na torontském festivalu nûco bylo prÛlomem do mezinárodní koprodukce,
pak to byl srbsko-albánsk˘ film Gorana Paskaljevic´e Honeymoons. Paskaljevic´
vystudoval praÏskou FAMU a natoãil v roce 1976 Plavãík v zimû. Líbánky, jak bychom
opût volnû mohli pfieloÏit název jeho posledního filmu, vypráví paralelnû pfiíbûh dvou
párÛ mlad˘ch lidí. Jeden se odehrává na albánském venkovû, druh˘ v Bûlehradû. V
prvním jede poãetnûj‰í rodina do hlavního mûsta Albánie Tirany na svatbu. V druhém

jedou novomanÏelé za stejn˘m cílem na srbsk˘ venkov. V obou pfiíbûzích se jedná o to,
Ïe se svatebãané dovûdí, Ïe byli v Kosovu zabiti dva vojáci KFOR a Ïe se nikdo
nepfiihlásil k atentátu. Reakce svatebãanÛ je podobná, zaãnou obviÀovat druhou stranu
z barbarství. Jak Albánec Nik, tak srbsk˘ violoncellista Marko, se otáÏí, odkud zfanatizovaní
nacionalisté vûdí, Ïe to byla druhá strana, která spáchala atentát. A jiÏ jen za tuto otázku
se setkají nejen s nepochopením, ale pfiímo s fanatick˘m nepfiátelstvím. Oba páry se
snaÏí zaãít nov˘ Ïivot nûkde jinde, v normálním svûtû. Albánská dvojice utíká do Itálie.
Srbská pfies Maìarsko do Rakouska. Zatímco Ïeny kontrolou projdou, aãkoliv nehovofií
Ïádn˘m jin˘m jazykem neÏ svou matefi‰tinou, muÏi jsou na hranicích zadrÏeni
pohraniãníky, pfiestoÏe mají pravé pasy. Îelezná opona se posunula trochu na v˘chod,
na hranice zemí Schengenského prostoru.
Na leto‰ní Torontsk˘ mezinárodní filmov˘ festival dopadla krize. Jednak ekonomická,

ani jednou jsem nevidûl na promítaném filmu reÏiséra nebo herce, ãímÏ nefiíkám, Ïe zde
nikdo z nich nebyl, ale krize se hlavnû projevila pfii v˘bûru filmÛ. V˘jimkou byl maìarsk˘
film Györgyho Pálfyho Nejsem tv˘m pfiítelem. Film vznikl ruãní kamerou bûhem
‰estnácti dnÛ a vypráví o rozpadu lidsk˘ch vztahÛ v jakémsi ‰estiúhelníku. Nikdo nemá
respekt k nikomu. Pálfy dokazuje, Ïe se dá udûlat nov˘, zajímav˘ film i v dobû
ekonomické krize.
Naopak nejen délkou filmu, ale i délkou zábûrÛ opl˘val ukrajinsk˘ film Kiry Muratové

Melodie pro kolovrátek. Pfiíbûh dvou dûtí, bratra a sestry, ktefií hledají o vánocích svého
otce ve velkém mûstû. Aãkoliv v‰ichni se radují, nikde pro nû není místa. Nikdo pro nû
nemá slitování.
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