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Co se stane, když dáte dohromady
indického bráhmana, zimu a polskou vodku?
Rozhovor s Krzysztofem Zanussim, polským režisérem

Přijel jen na pár hodin. Zúčastnit se slavnostního
zahájení, uvést několik svých filmů, dát rozhovory
a pláchnout na další festival do Polska. Cesty však nelituje, protože, jak sám říká, písecký festival si v loňském roce oblíbil kvůli jeho atmosféře a možnosti
setkat se s mladými lidmi. Ty rád zve i k sobě domů
a často při tom zažívá opravdu kuriózní historky. Jako
tu s indickým studentem, vodkou a taxikářem.
Na festivalu se má již bez Vaší přítomnosti konat
konference na téma následovníků polského filmu
morálního neklidu. Jak byste se k tomuto tématu
vyjádřil Vy? Vidíte nějaký přímý vliv Vašich filmů na
jiné režiséry?
Jak tehdejší polští disidenti, tak i současní politici připisují našim filmům oživení tehdejšího klimatu. Dokonce i současný polský premiér a zároveň předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek prohlásil, že
tyto filmy oživily ve společnosti touhu po lepším světě a značně tak podpořily demokratizující tendence.
V době, kdy jsme je točili, jsme si nebyli vědomi toho,
že jsme nějakým uměleckým směrem. Ale myslím si,
že téma morálky se ve filmu a literatuře objevovalo
vždy a často se vrací. I teď po dvaceti letech se točí
filmy, které řeší morální dilemata. Příkladem je snímek Komorník (2005, u nás známý také jako Exekutor – pozn. red.) Felikse Falka. Já sám jsem natočil deset televizních filmů, které se zabývají morální situací
současných Poláků.
Jaká dilemata dle Vás nejvíce řeší současná polská
společnost?
Víte, to je vždy problém toho, nakolik člověk žije
v pravdě a na kolik ve lži a nakolik je konformis-

tou a nakolik idealistou. A nakolik činí to, co káže.
Dnes tady máte velké korporace, které hlásají určité
ideály, ale ve skutečnosti jsou zkorumpované – například obchodní domy, které prodávají staré zboží a přitom hlásají ideál kvality a za takové to zboží vydávají. Navíc neplatí svým zaměstnancům. Jsou to vlastně stále ty stejné problémy ve stejné formě. Podobné
je to u politiků, kteří slibují něco, o čem předem ví, že
nemohou splnit. Stále je zde ten samý problém kontrastu mezi činy a slovy.
V Písku se letos setká mnoho Vašich kolegů, kteří jsou svou tvorbou řazeni do proudu filmů morálního neklidu. Jaké vztahy jste měli v té době? Pomáhali jste si?
Ano, všichni jsme měli stejné problémy s komunistickými orgány, což nás velmi stmelilo. Ale i v současné
době jsme rádi, že jsme sem mohli přijet společně,
přesto, že jsme vlastně konkurenti.
Mnozí v České republice znalí tvrdosti komunistické cenzury se nejspíš diví, jak je možné, že Vám
bylo v Polsku umožněno točit a především uvádět
Vaše nepříliš ideologicky poplatné snímky. Co za
tím vězelo?
Byl to paradox. Za peníze komunistů jsme dělali filmy
proti komunistům. A vláda nám to tolerovala. Zvláště za vlády Edwarda Gierka existoval velký tlak, aby
Polsko dobře vypadalo v očích západu. Ustupovali
nám proto, aby na našich filmech mohli ukázat, jaká
je tady svoboda. My jsme říkali jen to, že jejich ideály
jsou sice šlechetné, ale realita jiná. Oni museli oficiálně říkat to samé. Nemohli přiznat, že ty ideály jsou od
základu špatné. Nemohli nic namítat proti tomu, že
slova se neshodují s činy.

Belle Époque
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Přistupte prosím, Rozhovor s Krzysztofem Zanussim

promítáme!

„Světová atrakce, nepřekonatelná podívaná, jedinečná příležitost vidět dálné kraje je tu na dosah
ruky! Zcela unikátní přírodní snímky, aktuality, komické výjevy ze života, scény k popukání! Za malou chvíli budou obrazy předváděny a doprovázeny zvuky, hudebním a slovním doprovodem. Právě
začíná představení, prosím, přistupte k pokladně!“
Takovými slovy možná uvaděč na přelomu
19. a 20. století zval diváky na předvádění „pohyblivých obrazů“. Nejen filmoví vynálezci a tvůrci v prvním desetiletí existence kinematografie usilovně pracovali na zdokonalení filmu. Také majitelé kočovných kinematografů, později i stálých kin
museli vymyslet, jak sestavit zajímavý program. Na
přelomu století měli kinaři pozoruhodnou kontrolu
nad podobou projekcí. Během prvních let kinematografie proto závisela spokojenost publika především na schopnosti kinaře sestavit poutavé filmové představení.

Vaše tvůrčí svoboda tedy definitivně skončila po
stávkách v roce 1980?
Ano, když přišel k moci Wojciech Jaruzelski (v letech 1981–1989 zastával funkci předsedy vlády
PRL, v roce 1981 vyhlásil v Polsku výjimečný stav,
aby zabránil rostoucímu vlivu Solidarity – pozn.
red.), už to nebylo možné. Já sám jsem emigroval a většina mých kolegů také. Pozdější filmy se
již nemohly zabývat aktuálními tématy. Já jsem
v tomto období natočil například historický film.

festivalu uvedl slovy, že se diváci mají připravit
na pekelnou nudu. Myslel jste to jako vtip, nebo
Vám ten film přijde opravdu nudný?
Bál jsem se, jestli bude ještě dnes někoho skutečně zajímat. Je starý čtyřicet let. Ale vypadá to, že je
vše v pořádku a že je zajímavý i dnes.

Ve Vašem posledním filmu Rewizyta si všímáte
osudů polských herců ze 70. let. Co Vás k takovému balancování přivedlo?
Motivací bylo už jen to, že ti lidé ještě žijí. ZbigniVím, že jste začínal jako amatérský filmař. ew Zapasiewicz (polský herec, který hrál v mnoha
V knihovně jsem dokonce objevila tenkou pří- filmech režisérů filmu morálního neklidu) zemřel
ručku, kterou jste napsal.
deset dní po natáčení. Byla to tedy poslední příle-

Řadu filmů z raného období kinematografie tvořil
jen jeden statický záběr. Do pestrého programu kinaři spojovali snímky nejrůznějších žánrů – cestopisné záběry, aktuality i krátké hrané scénky. Filmy
si nepůjčovali jako dnes, nýbrž je kupovali přímo
od výrobců. Promítali je pak až do úplného zničení.
A protože většina kinařů mohla pořídit jen omezený počet kopií, se svými kinematografy se přemisťovali z místa na místo, aby se publiku stále stejný program neomrzel. Někdy filmy střídali s promítáním diapozitivů nebo nabízeli hudební přestávky s fonografem.
Žádný program němých filmů se neobešel bez zvukového doprovodu. Ve skromnějších podmínkách
ho obstarával klavírista nebo hudba z fonografu,
v honosnějších podnicích hrával i celý orchestr. Příležitostně kinaři synchronizovali s děním na plátně i různé zvuky. Nedílnou součást představení tvořil také vypravěč, který poskytoval výklad, protože
řada raných filmů ještě nebyla opatřena mezititulky. A ačkoliv se snímky natáčely na černobílý materiál, mnoho kopií se pro zvýšení atraktivity dodatečně dobarvovalo ručním či mechanickým kolorováním, případně tónováním záběrů do jednoho barevného odstínu podle charakteru scény.
Zásadní změnu v praxi uvádění prodělala kinematografie během prvního desetiletí 20. století. Místa prostředníka mezi výrobci a kinaři se ujaly filmové půjčovny. Možnost zapůjčit si filmy na krátkou
dobu dovolila provozovatelům kin častěji obměňovat program, a tak mohly začít vznikat první stále
biografy.				
(frote)

Krzysztof Zanussi s redaktorkou Listů FNR Lenkou Marešovou
Ukažte! No opravdu. To je úžasné (směje se)! Ani
já sám ji už nemám. Kde jste k ní přišla?

V Brně. Přemýšlím, že bych ji z té knihovny
ukradla, obzvlášť pokud byste mi ji podepsal.
Jistě, rád (směje se). Takže píšu: Písek, 2010 a ješ- Doslechla jsem se, že u Vás doma pravidelně potě podpis. Tak, prosím.
řádáte setkání s mladými tvůrci. Jak tato setkáZ jakého důvodu jste tu knížku napsal? Jaké je ní probíhají? Co si z nich odnášíte Vy a co si myslíte, že si odnesou Vaši hosté?
její poslání?
Radím především to, aby režiséři kladli na první Přijíždějí ke mně různí mladí umělci z celé Evromísto pravdu. Ještě před krásu a ostatní hodnoty. py, z celého světa. Často z Evropy východní. Byli
Radil jsem jim, aby říkali to, co skutečně cítí, nejen u mě Češi, Slováci a lidé z Maďarska. Až budete
imitovali. Myslím si, že tento problém je v součas- v Polsku, můžete také přijet. Každé setkání je jiné.
nosti ještě aktuálnější. Moji studenti neustále imi- Mým domem prošlo už tisíc lidí, ale žádného potují, třeba to, co viděli v televizi, protože sami ješ- zvání nelituji. Staly se různé příhody – zatčení, netě nic nezažili. Zajímavé je ale to, co člověk sám hody, které skončily v nemocnici, a spoustu jiných
problémů.
zažije.
Pro Vás má tedy smysl jen film, který má nějaké
jasné poselství?
Jde mi o sdělení, ale ne o sdělení v žurnalistickém
smyslu. Podle mého názoru může být i krása sdělením. Film, který jen potvrzuje to, co už víme, a divák z něj neodchází bohatší, je jako žvýkačka – jídlo, které nepřináší žádný užitek. Teď, když už jsem
starý, si čím dál více uvědomuji, že čas je obrovská hodnota. A promarňovat ten divákův je zločin.
Předpokládám tedy, že na nějaký americký blockbuster byste do kina nešel?
To není tak úplně pravda. Myslím si, že některé
blockbustery mohou být skutečně zajímavé. Některé obsahují určité sdělení nebo krásu. Například Vojna a mír od Kinga Vidora, Doktor Živago
nebo Matrix jsou pro mě hodnotné filmy.
Váš film Struktura krystalu jste loni na tomto
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žitost natočit je. Dle mého názoru je plynutí času
něco, co může správně zachytit jen film, literatura to neumí. Pro mě je velmi zajímavé zachytit proměny člověka za čtyřicet let.

Kdo byl zatčen?
Přijel ke mně můj student z Indie – bráhman, což
znamená vyšší kastu. Nikdy nepil alkohol ani nejedl maso. Jel na polský venkov, kde strašně mrzlo
a někde mu tam dali napít vodky. On nikdy žádnou
neměl, tak se samozřejmě zahřál. Oni ho následně posadili do taxíku, kde usnul. Taxikář ho nemohl vzbudit, proto ho odvezl na záchytku, odkud mi
volali, abych ho vykoupil (směje se). Tak jsem jim
poslal peníze a on se vrátil zpátky vlakem.
V loňském roce jste se stal objektem fotografického projektu Metamorphosis. Na portrétech vypadáte pobaveně. Rozveselila Vás natolik Vaše
stylizace do role „grafiťáka“, nebo jste se přizpůsobil přáním fotografů?
Ano, skutečně mě to rozesmálo, protože to naprosto kontrastuje s mojí povahou. Byla to legrace.
Lenka Marešová

recenze

Historie francouzského filmu

(Nejen) filmový

eskamotér Méliès

Erotic Nation
Erotika je věčná

Téma erotiky lákalo režiséra Petera Begányiho již
od studentských let. Ve svém absolventském snímku Pornoromantik vyprávěl příběh studenta, jehož
snem bylo stát se pornohercem. Nyní se k lechtivé
tematice vrací dokumentárním filmem Erotic Nation,
který originálním způsobem spojuje pornoprůmysl
s novodobými slovenskými dějinami.
Hlavní postavou nového Begányiho dokumentu je
Karol, který se svou ženou Janou a bratrem Vladem
založil první sexshop ve své zemi. Úspěch na sebe
nedal dlouho čekat a Karol mohl rozšířit svůj podnik
o další prodejnu a noční podnik pro pány. Ačkoliv šlo
v porevoluční době o legální počin, lidé si s tímto
druhem svobody nevěděli rady. Zákazníci nervózně
přešlapovali před obchodem a čekali na vhodnou
chvíli, kdy budou moci nepozorovaně vklouznout dovnitř. Veřejně dostupná erotika byla stále ještě vnímána jako tabu a zákazník či majitel sexshopu působili nanejvýš podezřelým dojmem.
Přestože pojem komediální dokument tak trochu vyvrací sám sebe, dokázali tvůrci komické a dokumentární prvky smíchat ve zdařilou chemickou sloučeni-

nu. Pro dokument typické „mluvící hlavy“ jsou doplňovány vizuálními gagy, jako jsou rostliny ve tvaru pohlavních údů či socha Jánošíka v souvislosti
s průkopnickým podnikatelským činem pana Karola. Příběh je rovněž protkaný archivními záběry
z významných milníků nedávné slovenské historie.
V kontextu pornoprůmyslu se nám nabízí emotivní
projevy Vladimíra Mečiara za jeho vlády, stejně jako
radostná ohlášení vstupu země do Evropské unie.
Mezi politickou situací země a pornoprůmyslem tak
paradoxně vzniká nepřímá úměra, kdy se v období mečiarismu Karolův obchod rozrůstá, a naopak
v příznivějších dobách, jako je právě vstup Slovenska do Unie a přijetí eura, se ocitá v krizi.
Třebaže se ale doba neustále mění, střídají se politické režimy, přicházejí a zase odcházejí zástupy nejrůznějších politiků, erotika zde byla, je a bude pořád.
Mění se pouze to, jak na ni nahlížíme. (vch)
Erotic Nation
Peter Begányi | Slovensko, 2009 | 70 min
Kulturní dům – hudební sál | 17:30

Báječní muži s klikou vzkazují:

„Točte z lásky k filmu, ne pro zisk nebo slávu.“
Patnáctého září roku 1907 panoval v novém secesním domě U Modré štiky čilý ruch. Viktor Ponrepo, dříve kabaretiér a kouzelník, vlastním jménem Dismas
Šlambor, zde otevíral
první stálé kino v Praze. Právě proto ho považujeme za jednoho
z průkopníků české
kinematografie. Další, komu náleží tento
čestný „titul“, je Jan
Kříženecký, původně fotograf, kterého
oživlé obrázky fascinovaly natolik, že si neváhal zakoupit moderní lumièrovský aparát a vydal se do ulic Prahy točit každodenní shon. V jeho hraných filmech účinkovala
další z legend počátků české kinematografie - první filmový herec Josef Šváb-Malostranský.

Průkopníci filmu optikou 70. let

nálady a atmosféry, ačkoliv pohledem skrze sépiové brýle soudobé nostalgie po „starých dobrých
časech“. Výborně
je navozuje úvodní
scénou handlování filmů mezi Paspartem a jiným provozovatelem kinematografu. V dlouhém záběru sledujeme řadu historické kinematografické techniky a posloucháme úsměvnou hádku o divácký hit té doby: „Hon
na kance“. Stejně úsměvné se optikou současného diváka, zvyklého na hollywoodské bijáky v moderně vybavených kinosálech, mohou jevit i scény
znázorňující slovem a živou hudbou doprovázená
ruční promítání i ukázky z dobových filmů. Nechybí
tak ani scéna diváků uhýbajících před autem mířícím z plátna směrem k nim. Výbornou práci odvedl
i kameraman Jaromír Šofr – jeho měkké barevné
ladění, způsob záběrování a střihu skvěle nahrávají kýžené nostalgické atmosféře. Snímek však v
žádném případě není bez myšlenky. Funguje nejen
jako pocta, ale i jako poselství. Točme a choďme
na české filmy, říká. A dělejme to stejně jako Muži
s klikou - z lásky. (lm)

Popsanou dějinnou šablonou se v roce 1978 nechali volně inspirovat režisér Jiří Menzel a scénárista Oldřich Vlček. Aby se nemuseli otrocky držet
historických faktů a mohli popustit uzdu své fantazii, přikročili ke kompletní změně jmen. Z Ponrepa se tak stal pan Pasparte (ztvárněný výborným Rudolfem Hrušínským), z Kříženeckého Kolenatý (v osobitém podání Jiřího Menzela), ze Švába-Malostranského kabaretiér Šlapeto (příznačně Báječní muži s klikou
floutkovský Vladimír Menšík). Nešlo jim přitom ani Jiří Menzel | ČSR, 1978 | 84 min
tak o propracovaný děj, jako o vyjádření dobové Kulturní dům – velký sál | 11:00

Filmař a eskamotér Georges Méliès (1861–
1938) byl představitel tzv. kinematografie atrakcí. Tak filmoví historici označují období rané kinematografie, kdy filmy neměly primárně vyprávět,
ale především fascinovat vlastní mediální specifičností: sledování jako jízda na horské dráze. Méliès nezřídka diváky přímo do kamery oslovoval
a předváděl jim film jako kouzelnické představení. Dokázal vyprávět, ale i jeho nejlepší narativní filmy stejně pracují na základě propojení řetězce triků.
Navždy zůstal věrný své vizi filmového představení jako féerie točené statickou kamerou v dlouhých záběrech. Viditelný montážní střih po sobě
jdoucích záběrů používal minimálně, především
k nezbytnému rozlišení časoprostorových celků,
podobně tak i mezititulky. Zato vnitrozáběrovou
montáž dotáhl k dokonalosti. Dokázal souběžně
zapojovat neuvěřitelné množství triků – stoptriky,
dvojexpozice, perspektivní triky, vykrývačky.
Pracoval s několika plány trikové akce, točenými zvlášť a společně spojenými v jeden fikční časoprostor. Většinu svých postupů a vzorců zavedl v letech 1896–1906, později je prohluboval
a rozvíjel na větší časové ploše (zvyšoval i počet
střihů). Mélièsovo rozsáhlé dílo lze pracovně rozdělit do několika kategorií. Za prvé jde o filmy rozvíjející jeden gag či nápad, který může být narativní (astronom usne a chce ho pohltit Měsíc), trikový (co kdyby si hrdina sundal hlavu), případně
oboje.
Oblíbený vzorec tvořila konfrontace postav(y)
s časoprostorem, kde věci nefungují, jak mají:
předměty se bouří, mizí nebo se přemisťují, pevné se stává prostupným atp. Často tyto události
motivoval postavami škodolibých „ďáblíků“. Třetí kategorií jsou uhrančivé „podívané“, postavené na množství triků navěšených na jednoduchý narativ (Cesta na Měsíc – 1902, Království
víl – 1903, Cesta do nemožna – 1904). Poslední
skupinou jsou pak možná trochu překvapivě dokumentaristické filmy.
Pokud se v nich triky objevují, mají primárně rekonstrukční funkci. Kromě slavné Korunovace
krále Edwarda VII. (1902) nebo dramatizace tzv.
Dreyfusovy aféry (1899) jde především o mrazivě nezúčastněnou rekonstrukci popravy Histoire
d‘un crime (1906). Právě poslední jmenovaný
snímek dokazuje, že Méliès zdaleka nebyl jen vynalézavý trikový filmař s neuvěřitelně obskurními
nápady.
Radomír D. Kokeš
Text v plném znění naleznete zde:
douglaskokes.blogspot.com

3

téma

Folková poezie v letech 68 a 89 / II
Zamyšlení nad vývojem domácí folkové scény
dnes pokračuje stručnou rekapitulací období
normalizace. Text Listům FNR věnoval písničkář
Jiří Dědeček.

Pop-music získala (po roce 1968 – pozn. red.)
na tuposti a neposlouchatelnosti (obě vlastnosti si podržela dodnes) zejména svou služebností a podlézáním Husákovu režimu, tehdy se obě
větve začaly od sebe velmi rychle literárně a ideově vzdalovat.
Dvojkolejnost populární hudby a protestujícího
folku byla ve výsledku národu dlouho lhostejná –
se stejnou posvátnou úctou přijímal koncem šedesátých let Krylova Bratříčka i známou Modlitbu (pro Martu) od Petra Rady, obě písně koneckonců pracovaly s podobně patetickým metaforickým aparátem a sentimentem, obě se staly
rezignovaným symbolem konce nadějí po srpnu 68.
Zpívaná folková poezie koncem 60. i 80. let výrazně přispívala ke konstrukci dobových hodnotových a ideových schémat, nikoli neprávem se
také říkalo, že supluje politickou opozici. Toto
suplování zejména opozičního tisku však nemuselo probíhat explicitně v textech s adresnou
politickou tematikou, ale fungovalo v jakémkoli jen trochu inteligentním projevu jako prostý
kontrast ke stupiditě totalitního režimu. I když
je pravda, že písničkáři, pokud chtěli, mohli si
dovolit poměrně dlouhou dobu být zcela adresní, protože na rozdíl od spisovatelů či filmařů k
šíření svých myšlenek téměř nic nepotřebovali,
tudíž neměli téměř co ztratit. Nepotřebovali ni-

Petr Kalandra

jak zvlášť vycházet s režimem, ten se o ně nestaral, soudobá literární kritika je ignorovala (což je
v podstatě tendence, která přežívá dodnes). Přelomové srovnání oficiální poezie s písničkářskou
přišlo v knize J. Lukeše Prozaická skutečnost až
v roce 1982, kdy už možná bylo proč kličkovat
a co chránit – z písničkaření se pro leckoho stala
dobrá existence, namísto literární kritiky projevovala čím dál tím větší zájem StB. Ale koncem še-

Miroslav Paleček a Michael Janík

Karel Kryl

D N ES

Písek v neděli ovládne geniální vynálezce a všeuměl Jára Cimrman. V 17:30 se v Prácheňském
muzeu uskuteční vernisáž putovní výstavy „Jára
Cimrman – Světoběžník a vynálezce“. Zahájení
se zúčastní také někteří z členů souboru Divadla Járy Cimrmana.

chystá do kin, zpracoval režisér vlastní zážitky
z britského exilu v osmdesátých letech.

Kdo dává přednost hudbě, zavítá ve 21:00 k Altánu na koncert ukrajinské šansoniérky Natálie
Kryžné nebo ve stejný čas na Ostrov na další vePísek dnes opouští režisér Krzysztof Zanussi. čer Tea Jay Iva ve znamení world a ethno.
Zbývajících šest osobností kina morálního neklidu v Písku zůstává a můžete se s nimi setkávat
na filmových projekcích. Na festival dnes přijíždí Jan Kačer a Nina Divíšková, kteří zavzpomínají na společné natáčení filmu Návrat ztraceného syna (17:30, Kulturní dům – loutkový sál).
Z dalších osobností dnes přivítáme například kameramana Vladimíra Smutného a samozřejmě
všechny účinkující Divadla Járy Cimrmana.

Na vernisáž v 19:00 ve vekém sále Kulturního
domu naváže Divadlo Járy Cimrmana hrou České nebe aneb Cimrmanův dramatický kšaft, která zůstala posledním společným dílem autorské
Návštěvníkům je k dispozici celkem 5 promídvojice Zdeněk Svěrák / Ladislav Smoljak.
tacích sálů. Počasí nám snad zase začíná přát,
V hudebním sále Kulturního domu představí re- a proto využijte také programové nabídky letních
žisér Václav Kadrnka se scenáristou Jiřím Sou- kin na výstavišti a na Velkém náměstí. Dnes tu
kupem ukázky z jejich nového filmu Osmdesát promítáme českou klasiku Adéla ještě nevečeředopisů. V rodinném dramatu, které se teprve la a novinku Martina Scorseseho Prokletý ostrov.
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desátých let Paleček s Janíkem hráli na Karlově
mostě, Kalandra v pasáži Platýz, Hutkovi stačila kytara a lístek na vlak, aby na koncertech po
celé republice zajistil takový dopad svých myšlenek na publikum, o jakém mohla tehdejší média jen snít.
Často jsem se s kolegy písničkáři nad pivem zamýšlel nad tím, jaké pokračování by mohla mít
naše činnost, kam by měla směřovat a má-li vůbec ještě nějaký smysl. Takové úvahy se pochopitelně neobejdou bez jednoduchých historických analýz - nakonec jsme vždycky přišli na to,
že prvním motivem našeho konání nikdy nebyly politické ideály, ale docela obyčejná touha vyjádřit se a nějak tím upoutat (pobavit či rozplakat) sál. Vloudila-li se do projevu, do textu sociálně kritická či politická nota, zřejmě to tak
muselo být, ale nešlo o žádný program. Prvořadým „cílem“ bylo zazpívat a pokusit se na chvilku souznít s touhami i trápením publika. Folkový protestsong pak byl jen jakýmsi vedlejším
produktem v duchu Werichova rčení (parafrázuji): „boj proti blbosti je sice marný, ale povinný“.
Univerzální platnost této moudrosti dává inteligentnímu folkovému protestsongu naději na
velmi dlouhý život.
Nejsem teoretik, jsem písničkář a básník. Cítím
se lépe s kytarou na krku než za řečnickým pultem. Celé téma revoluční folkové poezie bych
tedy na závěr shrnul slovy, která nechal Jaroslav Hašek ve Švejkovi pronést vrchního vojenského lékaře Bautzeho: „Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande.“ (Osudy dobrého vojáka Švejka, díl I., kapitola 7.)
Jiří Dědeček

Divadlo Járy Cimrmana - České nebe

rozhovor s Pavlem Johančíkem
To by se teprve vidělo (smích). Nám to právě většinou zadává Martin Jiroušek, který si libuje v těch
temných expresionistických filmech, které ostatně
vybral i sem na festival.
Měl jste možnost vidět všechny filmy, které tu
budete doprovázet?
Právě že ne. To uvidím až dneska. On to má Martin na DVD, takže se na to tak průběžně kouknu.
Já si kolikrát říkám, že živá hudba, co u němých filmů slýchám na festivalech, je většinou lepší než ta,
co u nich bývá jako doprovod na DVD. Zaznamenáváte si Vy osobně ta svá vystoupení?
No, my jsme si to zatím spíš točili videokamerou
jen tak pro sebe, přímo v kině.

Nejraději hraju ticho

Duo Johanband na Festivalu nad řekou doprovodí několik projekcí němých filmů živou hudbou. Ostravskou hudební formaci tvoří kytarista Pavel (Johan) Johančík a houslista Jiří Macháček. Dali se
dohromady po přerušení činnosti kapely Srpen,ve
které Johan dříve působil. V hudbě Johanbandu se
mísí prvky folku, jazzu, rocku i soudobé vážné hudby. Kromě vlastních textů zhudebňují i básně slavných českých tvůrců – Jiřího Ortena, Jana Skácela
nebo Oldřicha Mikuláška

Konkrétně v případě Upíra Nosferatu (projekce se
konala 30. 7. ve velkém sále Kulturního domu –
pozn. red.), kterého jsme právě i s Jirkou Macháčkem dělali víckrát, to celkem jde, protože to člověk
už zná a ví, co přijde. Mohli jsme tedy více improvizovat. Dneska už to bude trošku těžší.

Takže jste zatím nedostali nabídku na hudbu
k vydání třeba nějakého českého němého filmu?
Ne, to vůbec ne.
V poslední době už živý doprovod k němým filmům dělá poměrně dost kapel. Chodíte si někdy
poslechnout konkurenci?
Ne, to jsem ještě nebyl. Teda, myslím jednou u nějakého filmu hrál někdo na piano, ale jinak ne.

Říkal jste, že jste k Upírovi Nosferatu hrál už několikrát. Máte tam nějakou obzvlášť oblíbenou
Kapela Srpen se hodně věnovala zhudebňová- pasáž?
ní básní, hlavně Otokara Březiny, ale i Skácela No mám, tu scénu s mrtvou lodí. Tak tam je ticho.
nebo Reynka. Je v něčem podobné tvořit hudbu Prostě tam vždycky děláme ticho. To je takový pěkný moment. Mám rád samozřejmě ty útoky upíra,
k básnickým textům a k „textům“ filmovým?
to jsou takové krásně expresivní scény.
Je
to
něco
jiného,
protože
zhudebněním
básně
Měli jsme informaci, že máte být dva, kromě Vás
Mluví Vám do toho Martin Jiroušek, dává Vám
vlastně
tvoříte
písničku,
ale
k
těm
němým
filmům
ještě houslista Jiří Macháček. Takže jste tu nanějaké připomínky?
je to čistá hudba. A to mě hodně baví.
konec sám?
Houslista bude až od neděle, takže dnes na zahá- Jaké máte vůbec ohlasy, už si třeba někdo stěžo- Občas. Třeba když jsme to hráli v Českém Těšíně,
tak se mu to zdálo moc jemné, tehdy jsme tam
jení a pak večer k Záhadám lidské duše budu hrát val, že mu Vaše hudba pokazila zážitek?
sám.
Ohlasy mám dobré, nic vyloženě negativního jsem měli ještě klávesy a housle, pojali jsme to trošku
jako lovestory. Ale jemu je bližší spíš ten drsnější
A spolu tu pak budete dělat hudbu ke kterým fil- ještě neslyšel. Možná to ti lidi tají. (smích)
styl, když ty kytary řežou, to se mu líbí.
Ptám
se,
protože
lidé
mají
s
němými
filmy
spojemům?
Dohromady budeme hrát 20 000 mil pod mořem ný spíš ten klavír, a Vy na ně s elektrickou kytarou. A jak Vás včera (v pátek při projekci Upíra Nosfea Pražského studenta.
To je fakt. Ale my už jsme toho takhle dělali ratu – pozn. red.) přijalo písecké publikum? Byl
potlesk?
Vy jste ještě s Vaší předchozí kapelou Srpen dě- víc. Ještě Metropolis, Kabinet doktora Caligari- Spíš takový vlažnější. Ono bylo taky půl druhé ráno,
ho,
Zánik
domu
Usherů
a
ještě
Šachtu…
myslím
lal v roce 1998 živý doprovod k filmu Upír Nosfetakže už asi byli unavení. Možná byli rádi, že půratu na ostravské přehlídce expresionistického ztracených iluzí.
jdou spát. Ale vydrželi až do konce.
filmu Démonické plátno. To byla Vaše první zku- Pohřbených idejí. (doplňuje redaktorka Tereza)
A
chystáte se zajít si sám na nějaké filmy?
Jo,
jo.
Vlastně
je
to
první
český
film
o
hornících,
zášenost s touto prací?
Včera jsem zkouknul film Zoufalci a líbil se mi. MísNo ano, byla to první zkušenost. Tehdy nás k tomu val a tak.
ty syrové. Pěkné to bylo. Dneska se jdu podívat na
přivedl Martin Jiroušek, byl to jeho nápad. Tak Takže takové ostravské téma.
ten film s Čepkem (Byli jsme to my? od Antonína
jsme si to tehdy sehnali na videokazetě, zavřeli No, přesně tak.
jsme se v bytě, dali tam dvě komba a nějak jsme To jsou všechno buď horory, nebo filmy s výraz- Máši – pozn. red.) teď o půl třetí. Ale jinak nemám
to udělali. A bylo to zajímavé hraní, je to zas něco ji- nou dramatickou linií. Bylo by pro Vás náročnější moc čas vidět, co bych chtěl, protože se musím
ného, hodně improvizace. Člověk pořádně neví, co hrát třeba k melodramatu nebo ke komedii? Pro- chystat na filmy.
bude dál.
tože včera ta Vaše kytara byla perfektní k Upíro- Tak to je od nás asi všechno, leda byste chtěl
Jak velká část Vašeho představení je tedy pře- vi Nosferatu, ale říkám si, jak by to sedělo k ji- něco na závěr.
Nějaké poselství?
dem nazkoušená a kolik tvoří improvizace přímo ným žánrům.
Tak to nemám.
na místě?

pozvánka

Unikátní projekce němých filmů na Festivalu nad řekou

Student z Prahy i Fantomas z Paříže

Včerejší projekce Upíra Nosferatu s hudebním doprovodem Pavla Johančíka se stala nevšedním diváckým zážitkem. Nad němými filmy
ze sekce Belle Époque, které vás teprve čekají,
jsme se sešli s dramaturgem Martinem Jirouškem.

Krásnou dobu zastupují na festivalu krásné filmy. V programu sekce Belle Époque najdete tituly jako Sindibád nebo Sladké hry minulého
léta, které zobrazují tu půvabnější tvář přelomu
devatenáctého a dvacátého století. Právě takové snímky měly původně tvořit hlavní náplň programu. Bez filmů, které ukazují „špínu za nehty“
a které se „ubírají temnějšími proudy“ by ale
podle Martina Jirouška nebyl cyklus kompletní.
Z filmů, které nastavují zrcadlo své době, upozorňuje Martin Jiroušek na německou tvorbu, zejména pak na Pražského studenta H. H. Ewerse.

Psychologické drama z roku 1913 náleží k prvním autorským filmům na světě. Dílo uvidíte
opět s hudebním doprovodem Johanbandu a navíc v unikátní restaurované verzi, stejně jako hororový snímek Ten druhý (Der Andere, 1912/13).
V této podobě se tituly k českým divákům dosud nedostaly. Jiroušek navíc podotýká, že jejich
projekce nemusí být vždy podařené: „Promítají
je zrychlené a diváci je pak vnímají spíš jako grotesku a ne jako uvěřitelný příběh.“ To pochopitelně nebude případ projekcí Festivalu nad řekou.
V programu se dále objeví druhý díl francouzského seriálu Fantomas (1913), který patří k nejdynamičtějším dílům série. Překvapí vás svou akčností, kterou se naprosto vymyká představám
o divadelnosti prvních hraných filmů.
Kromě zmiňovaných projekcí připravil Martin
Jiroušek i vlastní komponované pořady, kde uvádí další filmové skvosty z počátku století. Za tím-

to účelem prostudoval stovky snímků, z nichž vybral ty nejdůležitější a nejzajímavější. K filmům
připojuje také komentář, kterým je zasazuje do
patřičných kontextů. Včera jste mohli vidět třeba
Mélièse v barvách – některé ze svých filmů barvil ručně, jiné pomocí šablony.
Závěrem připomeňme, že například kopie filmů
Ten druhý nebo Fantomas byly dlouho pokládány
za ztracené. Nenechte si proto ujít příležitost seznámit se s díly, které zajímavě reflektovaly svoji dobu. (lusk)
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reportáž

delegace polských režisérů

Polská invaze a bosé nohy v Portyči

Jaroslav Dušek a Chantal Poullain

Michael Havas a Jaroslav Dušek

Nápis „no signal“ z poruchového dvd přehrávače
uvedl slavnostní zahájení druhého ročníku Festivalu nad řekou. Zlovolný přístroj, který během večera
obohacoval promítané filmy (například krátké Mélièsovy žlutomodře tónované snímky nebo reportáž
z aviatického setkání v Brescii z roku 1909) o nečekané obrazové efekty, byl naštěstí tím jediným, co
narušovalo svižnou, vtipnou a přiměřeně slavnostní událost.
Moderátor večera Jaroslav Dušek vtrhl na jeviště
bez klobouku bos, pronesl zamyšlení nad problematikou návaznosti a hned pozval na pódium svého jmenovce, přibližně tři metry vysokého místostarostu Písku, Tomáše Duška. Dušek zavalil Duška lavinou otázek, ze které se oba Dušci vynořili pomocí
lehce absurdní etudy na téma časový limit a pnutí
moderního člověka.
Píseckého místostarostu vystřídala šarmantní

Chantal Poullain, která se trochu proti své vůli zapletla do dialogu s moderátorem. A tak své dva něžné chansony uvedla říznou větou „Já věděla, že ty
budeš udělat ze mě prrrdel!“ Po hudební vložce přišel čas povolat loňského, letošního a snad i budoucího prezidenta festivalu Michaela Havase. Jeho
poselství divákům bylo jednoduché: „Pokud chcete vědět, s jakým záměrem jsme program letošního
festivalu sestavili, choďte do kina a na semináře.“
Moderátor následně vykonal sponzorskou potřebu, ve které odhalil temelínské jádro pudla a varoval před působením éterických mediálních partnerů, kteří se pohybují v meziprostoru a uvádějí do
transu lidi i přístroje. Ještěže nás zaštiťují tři ministerstva, jeden hejtman a jeden starosta.
Prostor na pódiu dostaly i dramaturgyně dvou festivalových sekcí. Tereza Brdečková (Historie francouzského filmu) vyzdvihla vstřícnost Francouzské-

ho institutu, který zapůjčil všechny filmové kopie
zdarma. Zmínila i fakt, že s výjimkou jednoho budou všechny filmy sekce promítány v 35 mm formátu.
Pavla Bergmannová uvedla Film morálního neklidu,
což je díky 24 celovečerním filmům a dvěma blokům dokumentů nejrozsáhlejší profil této éry polského filmu, který byl kdy ve světě uveden. K rozsáhlému profilu patří i rozsáhlá delegace, a tak
jsme viděli slavnostní nástup šesti polských režisérů, kteří si vzápětí kolektivně převzali Cenu Miroslava Ondříčka. Za mohutného potlesku nastalo mohutné klanění a kolektivní polský odchod. Celý večer uzavřelo duo Dušek, z nichž ten vyšší letošní
ročník oficiálně zahájil a ten slavnější připomněl divákům hodinu smrti, v níž se nám údajně před očima promítnou všechny filmy, které jsme kdy viděli. (haf)

rozhovor

Jaroslav Dušek nemá boty!

AHA!!!

Proč moderujete bosky?
Protože jsem si nevzal boty.

Vy v současné době natáčíte film Odcházení...
Ale já ho nenatáčím, já v tom jenom hraju. Natáčí to Václav Havel.

Aha... Baví Vás ještě vůbec moderovat různé zahajovací večírky?
Já to nedělám. Já jsem jenom tady na Festivalu
nad řekou protože jsme s Majklem Havasem kamarádi, a tak jsem mu řekl, že přijedu. Protože je
to festiválek takovej rodinnej, příjemnej, tak jsem
tady, ale jinak to nedělám.

Ano, samozřejmě. Mě by zajímalo, jaký je Václav Havel režisér. Je to spíš demokrat, jak ho
všichni znají, anebo diktátor, když se posadí do
režisérského křesla?
On je výbornej. Je to překvapivé, ale on je prostě
úplně v pohodě. Ví, co chce. Říká to jasně, sděluje to zřetelně a ta práce je krásná.

Jak se Vy osobně bráníte mediálním partne- Jak dlouho ještě zůstanete na festivalu?
rům?
Do zítřka. Zítra asi odjedeme.
Tak to je samozřejmě ostrá meditace, potom ko(vch)
řenová zelenina a takové ty věci. Česnek také.
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Historická procházka Pískem
Mezi návštěvami jednotlivých projekcí si jistě budete dopřávat i procházky po jednom z nejkrásnějších jihočeských měst. Historie Písku sahá až do 13. století, kdy ho vybudoval Přemysl Otakar II. Král město miloval a často se sem vracel. Založil si zde dokonce královskou mincovnu. A aby i vám bylo v Písku příjemněji, přinášíme vám v dnešním čísle několik zajímavých zastávek, které byste při svém
poznávání města určitě neměli minout.
1. Písecký kostel Narození Panny
Marie najdete velmi snadno díky
vysoké věži. Nachází se na okraji
historického jádra města, v prostoru lidově nazývaném Na Bakalářích. Právě z věže mají teď Písečtí
velkou radost. Posledních dvacet
let toužili po jejím znovuotevření.
Město ji tedy nechalo zrekonstruovat a dnes už si opět můžete vychutnávat pohled na Písek z ptačí
perspektivy. Ovšem pozor na věžní
hodiny, mají totiž jednu zvláštnost!
Ukazují správný čas, ale s přehozenými rafičkami.

2. Když se lidé dožadovali svobodného obchodu s obilím, bylo to právě na Hradě města Písku, kde Karel IV. vyslyšel jejich prosbu. A právě tady vydal Václav IV. první česky psanou listinu. Raně gotická památka ovšem většinu své existence spíše chátrala. Dnes zbyl z původní stavby už jen rytířský sál. Navštívit ho můžete v Prácheňském
muzeu.				
www.prachenskemuzeum.cz

http://www.icpisek.cz

3. Kamenný most v Písku je legendou zejména díky svému vysokému věku.
Už je mu totiž přes 700 let a s německým mostem v Řezně tak stále bojuje o titul nejstaršího mostu střední
Evropy. Spojuje břehy řeky Otavy a
mezi místními se mu také říká „Jelení“. Toto označení má na svědomí jedna z píseckých legend, která praví, že most dostal název podle toho, kdo po něm přešel jako
první. S určitými poškozeními přežil most i několik povodní, v roce
2007 však orkán Kyrill strhl kříž s
Kristem. Originál se později našel
na dně řeky, dnes most zdobí pouze kopie. Zajímavostí je, že právě
v kříži schovávali Písečtí dlouhé
roky zajímavé dokumenty a vzkazy budoucím generacím.
web.quick.cz/most/
5. Do stavby Sladovny se Písečtí
pustili v 2. polovině 19. století. Stavební práce ovšem narušily statiku
hradní věže v bezprostřední blízkosti, a ta se zřítila. Město tak o
jednu památku přišlo a druhou postavilo. Dlouhé roky se tu připravoval slad. V 70. letech se ale Sladovna stala skladištěm a začala chátrat. Nejprve město zamýšlelo vytvořit v ní archiv, nakonec ale zvítězil jiný nápad. Díky dotacím Evropské unie je dnes Sladovna zrekonstruována a její prostory slouží výstavám, koncertům i jednáním zastupitelů města.
www.sladovna.cz

4. Kdybyste do Písku přijeli před
dvaceti lety, do muzea bychom
vás pozvat nemohli. Právě v letech
1984¬1993 probíhala rozsáhlá rekonstrukce expozic. Úsilí se ovšem
vyplatilo a dnes patří Prácheňské
muzeum k nejkrásnějším v jižních
Čechách. Pyšní se dokonce cenou
Evropské muzeum roku, kterou získalo v roce 1996. My vám doporučujeme především návštěvu nové
expozice Písecký venkov v 19. století. V suterénu muzea se pak můžete seznámit i s unikátní stálou výstavou živých ryb.
www.prachenskemuzeum.cz

6. Známou písničku Když jsem já šel tou Putimskou branou zná v Písku
snad každý. A Putimskou bránou si můžete při své procházce projít i vy. Jen
hradní věž už tady neuvidíte. Město ji zbouralo v 19. století, protože
bránila velkým vozům při vjezdu do
centra. Právě během demolic se u
brány našly dělové koule. Jsou to
právě ty, které uvidíte zazděné ve
fasádě přilehlého domu U Koulí.
Tuto budovu proslavil i básník Fráňa
Šrámek, který tu prožil své dětství a
mládí. Dnes tu sídlí Základní umělecká škola Otakara Ševčíka. Pod
Putimskou bránou najdete zrekonstruované gotické parkány. Ty jsou
volně přístupné a zajistit si tu můžete i dobový piknik!
applepie.cz/cz/produkce/kultura/
piknik-v-parkanech

7. Máte-li rádi přírodu a chcete-li si od festivalového ruchu odpočinout mezi stromy, zavítejte do Píseckých hor. Navštívit můžete třeba rozhlednu Jarník
nebo nedaleký lom U Obrázku. Třeba budete mít štěstí a najdete růženín nebo živce, které se v oblasti vyskytují. A pokud se budete chtít občerstvit, jistě vám přijde vhod místní chata Živec.
www.piseckehory.ic.cz
(km)
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Chtěli byste raději cestovat na Měsíc, anebo
prožít cestu kolem světa za osmdesát dní?

Olga

David

To je ale otázka, to vám
teda řeknu! Já bych si
asi vybrala osmdesát dní
kolem světa. Protože v
mém věku už bych chtěla mít pevnou půdu pod
nohama.

Vladimír

Já bych raději na Měsíc. Než osmdesát dní
kolem světa, to bych se
spíše podíval do těch
zemí jednotlivě. Na Měsíc se jen tak nemůžu
podívat, takže tam bych
cestoval raději. Přece
jen je to jinde než na
tomto světě.

Jaroslav

Já bych radši podnikl
cestu na Měsíc. Za prvé
mám rád sci-fi a za druhé mám docela dobrou
fantazii a myslím, že na
tom Měsíci by to mohlo
být lepší.

Já nevím. Víte, o ten Měsíc nestojím. Kolem světa
taky už nemusím, přece
jen jsem poměrně starší. Ale Evropu už jsem poznal, snad kromě Irska
a Lucemburska. Hned v
prvních dnech po pádu
železné opony jsem začal
cestovat. To na tom bylo
to nejlepší.

Jaroslav Dušek

Chantal Poullain

Já bych to vzal při jednom, protože cestou kolem světa se samozřejmě nemůžete vyhnout
ani tomu Měsíci.

Rozhodně kolem světa. Svět je úžasný, je v
něm tolik věcí, které se
dají poznat, tolik zajímavých lidí. Na Měsíci by to
možná taky nebylo špatné, ale důležité je poznat ten náš svět.

Marika

Jakub

NA NEDĚLI 1. 8. 2010
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Já bych si nevybrala ani jedno. Nestojím o to. Pro mě je důležitější poznat
to, co je kolem mě. Do hloubky. Tím pádem i ve mně. Což poznat nejde, pochopitelně, ale poznávat to jde. Cestování je v dnešní době takové moderní. A nemyslím si, že to k něčemu je. Pro mě je to stejné jako jít do kina na
nějaký zábavný film. Myslím si, že lidi z toho dělají trochu víc. Taky jsem
trochu cestovala, je důležité poznat cizí země. Lidé tam jinak přemýšlejí
a je dobré se s tím konfrontovat a nějak se díky tomu vyprofilovat. Ale do
jisté míry si myslím, že cestování je utíkání. Od jisté chvíle jsem pochopila, že nejlepší je sedět na prdeli. Nemyslím to ve smyslu, jako že je něco
dobré nebo špatné, ale pro mě smysluplnější. Kdo to vlastně vymýšlí, takové otázky?

Země původu/Rok

Asi na Měsíc. Protože je
to ještě takový míň prozkoumaný.

.

Min

Sekce

Listy FNR | deník Festivalu nad řekou 2010 | Šéfredaktor: Lukáš Skupa (lusk) | Redakční tým: Tereza Frodlová (frote), Veronika Havlová (haf), Vítězslav Chovanec (vch), Katka Měšťanová (km), Lenka Marešová (lm)
Grafika: Jaroslav Beneš (seneboy) | Korektura: Katka Měšťanová | Fotografie: Jan Karásek, archiv redakce

Anketa:

Místo konání

Čas

Film

Kulturní dům - velký sál
Kulturní dům - loutkový sál
Kino Portyč
Kino Portyč
Kulturní dům - velký sál
Kulturní dům - loutkový sál
Kulturní dům - hudební sál
Kino Portyč
Kulturní dům - loutkový sál
Kino Portyč
Kulturní dům - loutkový sál
Kulturní dům - Klub uhelna
Kulturní dům - hudební sál
Kulturní dům - velký sál
Kino Portyč
Letní kino - Velké nám.
Kulturní dům - loutkový sál
Letní kino - výstaviště
Kino Portyč
Kulturní dům - loutkový sál

08:30
08:30
08:30
11:00
11:00
11:30
14:30
14:30
14:30
17:30
17:30
17:30
17:30
19:00
20:30
20:30
20:30
21:30
23:00
23:00

Spirála
Polsko/1978
83
Morální neklid
Poslední lovci
ČR/2010
51
Novinky Visegradu
Proč nevěřit na zázraky
ČSR/1977
90
Osob. a výročí
Noční tíseň
Polsko/1980
100
Morální neklid
Báječní muži s klikou
ČSR/1978
84
Belle Époque
80 dopisů - prezentace filmu ČR/2010
0
Novinky Visegradu
Krádež
Polsko/1976
56
Morální neklid
Kuky se vrací
ČR/2010
95
Novinky Visegradu
Tajemství Nikoly Tesly
Jugoslávie/1980
115
Belle Époque
Naivní otázky
Polsko/1981
97
Morální neklid
Návrat ztraceného syna
ČSR/1966
99
Diagnóza času
Filmy FAMU 2 - Hrané
ČR/2009
80
Novinky Visegradu
Erotic Nation
Slovensko/2009
79
Novinky Visegradu
Divadlo Járy Cimrmana-České nebe					
Pokoj s výhledem na moře
Polsko/1977
88
Morální neklid
Adéla ještě nevečeřela
ČSR/1977
105
Belle Époque
Martin Jiroušek uvádí Zrození iluze aneb Počátky kinematografie				
Prokletý ostrov
USA/2009
137
Zvláštní uvedení
Závěť doktora Cordelliera
Francie/1959
95
Francouzský film
20 000 mil pod mořem
USA/1916
105
Belle Époque
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