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Vidûno osmi a leto‰ní Mezinárodní torontsk˘ filmov˘ festival
V roce 1972 pfii olympijsk˘ch hrách v Mnichovû byl
natoãen film Vidûno osmi. Osm svûtov˘ch reÏisérÛ:
Milo‰ Forman, Jurij Ozerov, Mai Zetterlingová, Arthur
Penn, Michael Pfleghar, Kon Ichikawa, Claude Lelouch
a John Schlesinger se dívalo z rÛzn˘ch úhlÛ na
olympiádu. ZároveÀ tûchto osm snímkÛ vypovídalo
nûco o mentalitû jednotliv˘ch reÏisérÛ a o prostfiedí, z
kterého pocházejí.
Film se stal skuteãnû v sedmdesát˘ch letech hitem

praÏsk˘ch kin. Nikoliv kvÛli olympiádû, ale protoÏe lidi
mohli vidût zakázaného Formana. Mnû se víc líbil film
neÏ FormanÛv pohled na desetiboj, na kter˘ se
soustfiedil. Jistû, filmov˘ divák se bavil: Rozhodãí pfii
desetiboji s neuvûfiitelnou rychlostí kmital se svou
Ïidliãkou. KdyÏ startér zmáãkl kohoutek startovací
pistole, ozvala se dechovka. Lidi se pokapávaly hofiãicí.
V‰ude pivo a párky. Zkrátka sranda. Pokud nûkdo
zkusil v té dobû dûlat film, a tûch lidí nebylo mnoho, tak
ho napadly desítky podobn˘ch grotesek. JenÏe tehdy
nebylo video a dnes mÛÏeme vidût desítky stejn˘ch
video-klipÛ v televizi. Zkrátka Forman pfiedbûhl dobu.
Nevím, jestli k dobrému nebo ke zlému. Já jsem mûl
tehdy pocit, Ïe bych nechtûl, aby se tímto smûrem film
ubíral. To byl v‰ak pouze mÛj osobní pocit.
Mû osobnû zaujal Arthur Penn. Bez jediného slova se

smyslem pro detail dokázal zachytit emoce, stav mysli.
Sv˘m zpÛsobem i jakousi zlomyslnost ve sportu (radost
z toho, kdyÏ soupefi shodí laÈku). Bylo to nûco jako cit
star˘ch mistrÛ na obrazech.
Romantick˘ Claude Lelouch se zab˘val poraÏen˘mi a

Jurij Ozerov nepfiekroãil svÛj stín: sport je úsilí a dfiina.
MoÏná, Ïe kvÛli nûmu ten film v Praze pustili. Osm lidí,
osm rÛzn˘ch pohledÛ.
Leto‰ní filmov˘ festival byl pfiesn˘m opakem, alespoÀ

podle toho, co jsem vidûl. Nová budova, nov˘ hotel,
nové místo, kde se filmy promítaly pro tisk, ale vût‰ina
filmÛ na jedno kopyto, podle stejného schématu. Jistû,
byly zde i v˘jimky, ale ani jeden film mne nûjak zvlá‰È
neoslovil. Udivilo mne, Ïe zde nebyl ani jeden ãesk˘
nebo slovensk˘ film, protoÏe tfieba Hfiebejkova
Kawasakiho rÛÏe je rozhodnû lep‰í neÏ jeho film
Nestyda, kter˘ byl uveden vloni. Zatím na mÛj dotaz,
proã zde nebyl ani jeden film, od vedení festivalu
nepfii‰la odpovûì.
Hned v úvodu festivalu se pfiedstavil film, kter˘ pr˘

trhal rekordy ‰védsk˘ch filmov˘ch pokladen Easy Money
(Snadné peníze). Zemû, která odchovala vedle Ingmara
Bergmana fiadu skvûl˘ch reÏisérÛ, pfii‰la s filmem, za
kter˘ by se ani poklesl˘ Hollywood nemusel stydût.
MoÏná proto ten komerãní úspûch. Nic nefiíkající souboj
arabské a srbské mafie. Hodnû stfiílení, hodnû násilí.
Uprostfied toho malé dûti. âlen mafie je zároveÀ i
dobr˘m otcem. Pfieskoãím hned na polsk˘ film Kfitiny
reÏiséra Marcina Wrony: Mladá rodina, která bydlí v
pûkném bytû. Opût malé dítû. Rodina se chystá na
kfitiny. Pfied kfitinami pfiijede náv‰tûva. Je to star˘
kamarád hlavního hrdiny. Ale hrdina je ve spojení s
mafií. Není úniku. Musí se podílet na násilí, coÏ naplÀuje
asi sedmdesát procent filmu.
Dal‰ím koprodukãním filmem, na kterém se podílelo

hlavnû Polsko byl film Jerzyho Skolimowského Essential
Killing (volnû pfieloÏeno: DÛvod k zabíjení). Jak jiÏ

název napovídá, ani v tomto filmu násilí nechybí. Film
se stal festivalov˘m hitem, takÏe musel b˘t pro novináfie
promítán tfiikrát. Málo se ví, Ïe tento reÏisér a malífi,
kter˘ nyní Ïije v Los Angeles vyrÛstal v Podûbradech a
z této doby se zná dobfie jak s Formanem, tak i s
Havlem a hovofií ãesky. Námûtem jeho filmu je terorista,
kter˘ utekl z transportu na Guantanamo pfii zastávce v
Polsku. Skolimowski se na nûho nedívá jako na teroristu,
ale jako na ãlovûka, kter˘ bojuje o pfieÏití. Je moÏné,
aby vÛbec nûkde nalezl soucit? Bez soucitu není nadûje.
Îena, která ho o‰etfií a dá mu konû zÛstává lidskou
bytostí, zachraÀuje lidskost ve svûtû, terorista umírá.
Jeho rudá krev barví bílého konû. Film pfiipomíná sv˘m
zpÛsobem Nûmcovy Démanty noci.
Otázkou pfieÏití se zab˘vá i americk˘ film Meek’s

Cutoff (Meekova zkratka). Vypráví o pfiistûhovalcích,
ktefií jdou do amerického vnitrozemí. Jsou ztraceni.
Zajmou indiána, ale mohou mu vûfiit? Nedomluví se s
ním. Podvede je anebo zachrání? Ani film nedá odpovûì.
Na dvou filmech, které jsem vidûl se podílela

Makedonie. As If I Am Not There (Jako kdybych tam
nebyla) natoãila irská reÏisérka Juanita Wilson a je
podle románu chorvatské spisovatelky Slavenky
Drakuliãové, která byla tak kritická k pomûrÛm v
Chorvatsku, Ïe musela emigrovat v devadesát˘ch letech
do ·védska, kde nyní Ïije. Ve filmu jde o uãitelku, která
zaskakuje na venkovû, kdyÏ tam pfiijdou bosensko-
srb‰tí vojáci a muÏe postfiílejí a Ïeny odvezou do
koncentraãního tábora, kde jsou ãastokrát znásilÀovány.
Hrdinka se snaÏí projít pokud moÏno bez odporu
hrÛzami, které ji obklopují. To se jí celkem dafií a pfieÏije.

Hlavní tragédie pfiichází po návratu do Sarajeva, kdy
porodí nechtûné dítû.
Tfii povídky Milão Manãevského ve filmu Mothers

(Matky) jsou tématicky zcela rozdílné. V první se jedná
o holãiãky, které udají nevinného ãlovûka jako pedofila,
kterého si vytvofiily ve své fantazii. V druhé se jedná o
mladou Ïenu, kde vztah k matce nahrazuje její vazbu
na babiãku, která Ïije opu‰tûná na jihu Makedonie.
Tfietí, nejdel‰í snímek je dokumentem o novináfii Vladu
Tanovském, kter˘ byl obvinûn z vraÏdy a znásilnûní tfií
star‰ích Ïen. Tanovski sám o tûchto pfiípadech psal a
vûdûl ãastokrát nûkteré podrobnosti, které ani policie
nevûdûla. Den po zatãení spáchal sebevraÏdu tak, Ïe
se  utopil v k˘blu s vodou. Sedm dní na to je odvolán ‰éf
policie, kter˘ je usvûdãen z korupce. Nabízí se
nepravdûpodobná hypotéza, Ïe Tanovski, pfiestoÏe
byl usvûdãen testem DNA, mohl b˘t i obûtí policejního
komplotu.
Rumunsk˘ dokumentarista Andrei Ujica v Îivotopise

Nicolae Ceausesca zfiejmû poprvé ukazuje nûkteré
zábûry ze Ïivota rumunského diktátora a jeho Ïeny
Eleny. MÛÏeme vidût církevní pohfieb Ceausescovy
matky z roku 1977 nebo Ceausescovu cestu do Severní
Koreje, kde je na jeho poãest nejen velkolepá vojenská
pfiehlídka, ale pfiímo na hlavním stadiónu v Pchjongjangu
i spartakiáda, na níÏ cviãenci a diváci vytváfiejí
surrealistické ãi soc. realistické obrazy z rumunsk˘ch
dûjin.
Sv˘m zpÛsobem surrealistick˘ je i film maìarského

reÏiséra Kornéla Mundruczó NûÏn˘ syn - Projekt
Pokračování na str. 5

Nataša Petrović ve filmu Juanity Wilson Jako kdybych tam nebyla


