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rozhovor, pokračování na str. 2

Udělej mu to zprava

Rozhovor se Ctiborem Turbou

Když jdete dělat rozhovor, vaší největší hrůzou
je, že ze zpovídaného nedostanete žádné použitelné odpovědi, že si to pak celé budete muset vycucat z prstu, a že to bude hrozné utrpení. Se Ctiborem Turbou, jednou z nejvýznamnějších osobností nonverbálního divadla s vizáží Cyrana, jsem strávila příjemnou hodinu
nad šálkem kávy, během které byl zaznamenán materiál přibližně na čtyři rozhovory s různými tématy. Celkem logicky jsme nakonec vybrali část, ve které se mluví o filmu.

Na festivalu jste se představil jako filmový
režisér. Jak jste se vlastně dostal k filmu?
Od malička jsem koketoval s tou představou,
že bych dělal film. No, říkám od malička, ale
začalo to, když jsem studoval střední uměleckou průmyslovku v Brně. Tehdy šly fantastické
filmy. Trnkovy, Zemanovy, Pojarovy nebo třeba
krátké filmy Normana McLarena. Už jsem byl
na cestě k mimickým formám a do toho jsem
viděl tyhle loutkové filmy, což vlastně byly loutkové pantomimy, kde ten důraz na slovo nebyl
tak intenzivní. To byl konec padesátých a začátek šedesátých let. Tehdy jsem byl těmi filmy úplně fascinován. Ale to se netýkalo jenom
mě. My jsme tehdy všichni byli taková filmová generace. Měli jsme obrovské štěstí, protože jsme se každý rok mohli těšit na deset patnáct úžasných nových filmů od lidí jako Fellini, Antonioni, to byla tehdy ta jeho fascinující
Zvětšenina, Lelouche, Godard, ale i starší generace jako De Sica. To byl prostě zdroj kvality,
která nás neustále překvapovala. Nebo úžasné Tatiho filmy! Viděli jsme i školní filmy začínajícího Polanského, pak ty další jako Nůž ve

vodě nebo už v Anglii natočený Hnus. Prostě
jsme nevycházeli z úžasu.

Divadlo Vás tehdy ničím nelákalo?
Musím říct, že divadlo v té době jakoby malounko dostávalo od filmu na frak. Sice nás bavilo a zajímalo, ale ten film se jevil jako atraktivnější, dynamičtější. Samozřejmě jsme měli
jako mladí herci, mimové, velikou chuť sami
něco dělat. Ale ten film mě rozhodně tehdy víc
zajímal, nebo rozhodně víc iritoval. Nastoupil
jsem na „šuřku“, na loutkařinu, s tím, že bych
dělal loutkové filmy. Moje první práce byla
u aní Týrlové ve Zlíně, tehdy ještě v „Gottwaldově“, úžasná a hrozně laskavá ženská, ale
možná pro tu její laskavost mě to u ní moc nebavilo. Prchl jsem k Zemanovi, kde byl zase řev
od rána do večera, pranice mezi kameramany,
výtvarníky, ale naučil jsem se rozhodně víc. Byl
jsem tam jako pomocný výtvarník, dělal jsem
lodičky a tak, mohl bych vám přesně říct, co
jsem tam nakreslil.
Co Vás nakonec přivedlo k pantomimě?
Šel jsem za tou představou, že bych tu touhu
po mimickém obraze, po nějakém dramatickém ztvárnění, sám realizoval. Ale v té době
jsem ještě nebyl tvůrčí, tedy nebyl jsem tak
tvůrčí. Navíc jsem těžko mohl počítat s tím, že
by někdo dal peníze na film nějakému dvacetiletému šaškovi. Takže pro nás bylo jednodušší se realizovat v té formě pantomimického divadla. Prostě jsme si to vymysleli, nazkoušeli, předvedli v nějaké kavárně. Takže jsem se
rychleji dostal k tomu divadlu, které jsem po
„šuřce“ začal dělat profesionálně.

DNES

V úterý se v Písku objeví prozatím rekordní počet hostů. Událostí dne bude diskuze Co s Českou televizí? Debata začíná v 11:00 v loutkovém sále Kulturního domu. Tématem bude
mimo jiné restrukturalizace, která už několik měsíců probíhá na Kavčích horách. Pozvání přijali první generální ředitel České televize
Ivo Mathé, předseda Asociace režisérů a scenáristů Petr Kaňka, místopředseda ARASu Miroslav Adamec, předseda FITES Martin Skyba,
členové předsednictva FITES Kristina Vlachová
a Ivan Biel, scenárista Miroslav Sovják, vedoucí
dramaturg Centra převzatých pořadů ČT Václav
Kvasnička a scenárista Marek Dobeš. Moderátorem diskuze je dramaturg Jan Gogola.

Na festivalu zůstává pětice polských režisérů.
Dnes ráno čeká všechny společný výlet na hrad
Zvíkov. V případě deštivého počasí vyrazí na
prohlídku zámku Hluboká. Na odpoledne je připravené setkání se starostou města Písku Miroslavem Sládkem.
Festival v úterý navštíví Hana Maciuchová. Ve
14:30 se v loutkovém sále Kulturního domu
promítá slovenský film režiséra Štefana Uhera Organ, kde herečka ztvárnila jednu ze svých
prvních rolí.
Na festival dále přijede režisér Ivan Vojnár.
Jeho nejnovější snímek Cinematerapie uvádíme od 17:30 ve velkém sále Kulturního domu.
K úterním hostům se připojí také Elmar Kloss
ml. Syn režiséra Elmara Klose, který by letos
oslavil sté narozeniny, zavzpomíná na svého
otce při příležitosti projekce filmu Obžalovaný
(20:30, Kulturní dům – velký sál).
Do Písku zavítá také herečka Eva Sitta. Ztvárnila jednu z rolí v málo známém televizním filmu
Juraje Jakubiska Eva, Eva. Po její emigraci do
Austrálie putoval film na dlouhá léta do trezoru.
Projekce s Evou Sittou začíná v 17:30 v hudebním sále Kulturního domu.
Dokumentaristka Kristina Vlachová přijela už
včera. Režisérka bude spolu s Ivanem Bielem
přítomná na projekci filmu Poselství Jana Palacha (14:30, Kulturní dům – hudební sál). Oba
se zúčastní také diskuze Co s Českou televizí?
Od 14:30 se v Portyči promítá britský film Příběh Gilberta a Sullivana režiséra Sidneyho Gilliata. Od 23:00 máte v loutkovém sále Kulturního domu jednu z posledních příležitostí spatřit němý film s originální živou hudbou. K Fantomasovi Louise Feuillada zahraje duo Johanband. Fantomas je dnes také tématem komponovaného pořadu Martina Jirouška.
Ve 21:00 se na vás v Altánu v Palackého sadech těší Ivan Hlas, od 21:00 na Ostrově s dalším hudebním mixem Tea Jay Ivo, tentokrát ve
styly lounge a jazz.
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Rozhovor se Ctiborem Turbou
K filmu jste se potom už nikdy nevrátil?
Měl jsem štěstí, že si mě tehdy Kachlík vybral do
filmu Bylo nás deset. S tím přišla i kapička slávy a dostával jsem nejrůznější prkotinky i v dalších filmech. Potom jsem odjel do Kanady s Laternou Magikou, kde jsme taky dělali filmy. Pomalu
jsme ale začali cítit, že nás ten tvar jako tvůrce
moc omezuje. Hráli jsme tam až třináctkrát denně, a to si člověk uvědomí, že je vlastně jen kolečko ve stroji, které je sice důležité, ale nemá žádnou tvůrčí
svobodu. Byl to takový moderní lunapark. Sice lidi hrozně bavil, ale nemělo to žádnou hloubku. A my jako herci jsme se museli řídit tím filmem, řídit se na
desetinu vteřiny jeho rytmem,
nemohli jsme uplatnit vlastní vůli. Uvědomil jsem si, že jediná možnost je to autorské divadlo. S Hybnerem jsme udělali Nezabiješ úplně bližního svého a Harakiri, pak jsme se tak
trochu rozešli a já jsem udělal
svoje vlastní představení Turba
tacet. A už v tomhle představení
jsem měl filmové vstupy. Od té
doby jak jsem měl trochu šanci,
tak jsem ty filmové prvky včleňoval. Bavilo mě prolínání obrazové, filmové informace s tou scénickou. A dodneška si s tím se
svými studenty hraju.
Kdy jste se rozhodl poprvé vyzkoušet filmovou režii?
Vlastně jsem pořád nějak kroužil kolem filmu, až jsem od švýcarské televize dostal nabídku udělat hodinový dokument
o francouzské nově vznikající cirkusové škole, kde
jsem učil. Takže jsem se v polovině osmdesátých
let dostal vůbec poprvé k režii filmu. Měl jsem na
to mraky času, sám jsem si ho stříhal. Pak jsem
se zase nějakou dobu věnoval filmu jen okrajově,
až jsem udělal představení Giro di vita, které jsem
při příležitosti akce Praha - evropské město kultury
přeměnil do podoby pouličního divadla. A jak jsem
najednou tu jevištní situaci viděl v reálném prostoru, kde působila daleko absurdněji a expresivněji,
začalo mě to iritovat, tak jsem sehnal peníze a natočil to jako film. Pak jsem dostal v Ostravě nabídku udělat dokument Proměny mimů, to byla další
moje režie. Takže jsem se filmu vlastně pořád nějak věnoval, i když jsem samozřejmě hlavně divadelník, to je moje hlavní vášeň, a kdyby to šlo, tak
bych ho nikdy neopouštěl.
Teď mi ještě řekněte něco o dvou krátkých filmech, které jste tu dnes uvedl. To byl jednak
Haydn…
K tomu tématu jsem se dostal trochu oklikou.
Když jsem učil ve Švýcarsku, bydlel jsem v jedné
vesnici, kde jsem poznal Caspara Guyera. On nám
dělal různé koncerty, pozoroval jsem ho a došlo mi,
že ten jeho způsob hraní, ta gesta a mimika, kterými to doprovází, mě vlastně zaujaly jako mima.
A zjistil jsem, že hraje Haydna. Od malička, od konzervatoře, pořád Haydn, Haydn. Takže ho dokonale zná, má o něm nejrůznější zajímavé teorie, dokáže ho nově interpretovat.

Proč jste film natáčel zrovna na zámku Lukavec?
Zámek v Lukavici dostali v restituci mí příbuzní. V hrozném stavu, takže to bylo spíš za trest.
Ale mě hlavně zaujalo to, že tam Haydn skutečně žil a pracoval, napsal tam svoji první symfonii.
A v těch zdech to pořád někde je. I v tom zmaru
si člověk představuje fragmenty jeho života, a od
toho se právě odvíjí druhá kapitola filmu. První ka-

Ctibor Turba
pitola je věnovaná Gasparu Guyerovi, který svou
vlastní originální interpretací Haydna jakoby znova
oživuje. A to je fascinující. Pod závěrečnými titulky běží Haydnova hudba hraná Glenem Gouldem.
Jeho schopnost oživit tu starou muziku je neuvěřitelná. Vlastně je to hodně podobné tomu, co udělal Forman pro Mozarta. V Amadeovi přiblížil lidem
jeho hudbu pomocí jeho lidského já. Což byla taky
určitá reinterpretace, která Mozartovi dala ohromný rozlet. Člověk si uvědomí, že dokud se budou
rodit lidé s touto schopností, tak ti staří autoři nikdy nezahynou.
A Váš zatím poslední film Vzpomínky na Hobita?
V roce 1984 jsem se svými studenty loutkoherectví na DAMU udělal absolventské představení Hobita, bylo krásné, ale vedení školy tak vyděsilo, že ho okamžitě stáhli. Ono stačilo už to samotné téma, zazněla tam třeba věta „jak zemřel
drak, zhynou i jiní zlosyni“ a to prostě z jeviště zaznít nemohlo. Úplně absurdní doba. Moje inscenace Turba tacet se původně jmenovala „Udělej mu
to zprava“. Zajímala se o to policie, co jsem tím
jako proboha chtěl říct, když tak proč ne zleva?
Prostě hysterie. Navíc jsem tehdy požádal rockery
Pavla Richtera a Pavla Švece, aby pro představení
zhudebnili ty texty v krásném Vrbově překladu. No
a rockeři tehdy taky hodně vadili. Takže nakonec
mi z toho zbyly jen ty nahrané písničky, ke kterým
jsem teď, když jsem ze zdravotních důvodů nemohl čtyři měsíce nic moc jiného dělat, vytvořil ilustrace a doplnil je četbou textu. Já musím pořád něco
dělat, jinak bych se zbláznil.
Veronika Havlová

recenze

Historie francouzského filmu

Kráska dne

Erotické touhy frigidní ženy

Sociální drama o překračování hranic

Séverine (Catherine Deneuve), krásná a chladná
jako její jméno, s přehledem odolává nevhodným
návrhům manželova kamaráda, sukničkáře pana
Hussona (Michel Piccoli, jedna z nejvýraznějších
hereckých osobností francouzské nové vlny). Přesně to se ostatně od manželky významného chirurga očekává. Trochu nepříjemné je, že se podobně
staví i k plnění manželských povinností. Může za
její přehnanou cudnost zneužívání v dětství, jak
nám naznačuje jeden z prchavých flashbacků? A je
Séverine skutečně tak cudná? Neskrývá se v každé světici děvka?
Louis Buñuel s gustem zobrazuje skryté touhy
zdánlivě nevinné a aristokratické ženy z lepší společnosti. Žena, se kterou lidé v jejím okolí jednají s úctou a obdivem, se ve svých fantaziích mění
v ponižovanou hříčku rozmarů dominantních mužů.
Buñuel tyto snové sekvence nijak formálně neodlišuje od zobrazení reality, takže postupem času
mizí divákova schopnost rozlišit, co je sen a co skutečnost. Podlehla Séverine skutečně svému temnému já a mění se každý den od dvou do pěti v prostitutku jménem Kráska dne, nebo je to jen dal-

Sviňky

Poslední film polského režiséra Roberta
Glińskiho se stejně tak jako jeho starší snímek Ahoj, Terezko (2001) zabývá složitým
světem dospívající mládeže. Oba byly také
uvedeny na festivalu v Karlových Varech, kde
získaly ocenění – Terezka zvláštní cenu poroty,
Sviňky zvláštní uznání za herecký výkon představitele hlavní role Tomka (výborný Filip Garbacz). Rozdílné je však okolí a podmínky, v jakých dětské postavy žijí a které zapříčiní jejich
morální úpadek. Zatímco v Terezce režisér
střílí více do řad institucí, jako je rodina, církev
a škola, ve Sviňkách jde více o kritiku samotné mládeže, která si nechá poplést hlavu vidinou snadno získaných peněz.

Pro nový mp3 přehrávač cokoliv
Tomek je v podstatě obyčejný přemýšlivý

ší z jejích fantazií? Některé motivy z úvodního Séverinina snu se znovu objevují ve spojení s klienty
Krásky, ať už jde o cinkání rolničky, nebo jízdu alejí
v kočáře. O nejvíc diskutovaný a citovaný moment
se postará statný asiat, který přinese do nevěstince bzučící krabičku se záhadným obsahem. Všechny dívky po nahlédnutí dovnitř s křikem utečou, jen
Séverine odchází s cizincem na pokoj. Po aktu jí
zbude ve tváři zasněný výraz a krvavá skvrna na
posteli… Divákovi zbývá jen snít a hádat. Což ostatně platí o celém filmu.
Poctu Krásce dne složil v roce 2006 ve filmu Belle toujours (na festivalu v Karlových Varech uvedeno pod názvem Krásná dodnes) legendární „stoletý“ režisér Manoel de Oliveira. V postmoderní hříčce o setkání po 40 letech si pana Hussona opět
zahrál Michel Piccoli, roli Séverine převzala Bulle
Ogier. (haf)

To, že jsem si tento výjev spojil s osobou
Jeana Gabina, není náhoda. Právě Gabin se stal jednou z tváří tzv. poetického realismu, směru, který se vyvíjel ve
Francii ve třicátých a čtyřicátých letech.
Popsaný výjev přitom charakterizuje i základní „tón“ většiny těchto filmů: samotu, nostalgii, odloučení, osudovost.
Filmový průmysl ve Francii zůstal po
první světové válce už navždycky rozdrobený na řadu malých výroben. Právě u těchto „nezávislých“ firem vznikaly i filmy poetického realismu. Za jeden
z prvních bývá považován Pépé le Moko
(1936) Juliena Duviviera. Gangster
Pépé se v alžírském městě Casbah skrývá před policií. Zamiluje se do mladé Pařížanky Gaby, ačkoliv ví, že jejich láska
nemá budoucnost. V posledních minutách se odhodlá opustit Casbah a pronásledován policisty se vydá do přístavu za
Gaby. Tu však už nezastihne. Přes mříže
jen zoufalý sleduje odplouvající loď a na
místě páchá sebevraždu.

Jean Gabin smutně hledí v dál

Z prvních zážitků z filmů poetického realismu jsem si odnesl následující obraz:
postava sedí někde v potemnělém pokoji, kamera se přibližuje a zastaví na detailu její tváře. Osvětlené jsou jenom oči,
které nostalgicky zírají někam daleko
mimo obraz.

Zklamání životem a hledání (a možná
i krátké nalezení) spásy v ideální lásce je typické i pro další filmy poetického realismu: Nábřeží mlh, Hotel du Nord,
Kráska dne
Den začíná nebo Člověk Bestie režisérů
Luis Buñuel | Francie/Itálie, 1967 | 101 min
Marcela Carného a Jeana Renoira. Mezi
Kino Portyč | 11:00
postavami převládají kriminálníci, zloději, zločinci. Přesto nám nemohou být
kluk, který nemá problémy doma ani ve škole. Žije nesympatičtí. Realita má totiž poetický
však na polsko-německé hranici, kde panuje rela- přívlastek – i vrah se může chovat jako
tivní chudoba a vzkvétá fenomén takzvaných „svi- gentleman a vyjadřovat se krásným básněk“. Jak vysvětluje režisér, kterého k této temati- nickým jazykem.
ce přivedlo vyprávění jedné z jeho studentek, která v této oblasti bydlí, jedná se o slangový výraz pro Dojem nostalgie umocňovala v těchto filmech
dívky a chlapce, kteří jsou ochotni prodat sami sebe také stylizace prostředí, zahaleného do mlžného
téměř za cokoliv – novou bundu, mp3 přehrávač nebo kouřového oparu. Šerosvit v obraze vytvářel
nebo značkovou kosmetiku. Tomek je tímto chová- podivuhodnou atmosféru na pomezí snu a skuním ve svém okolí z počátku znechucen, stačí však tečnosti. Tato poetika předznamenala a ovlivnila
zvyšující se materiální nároky jeho nové lásky z dis- rodící se americký žánr filmu noir. (lusk)
kotéky, aby i on jednoho dne nasedl do bouráku slizkého německého sexuálního turisty. I když se tato
motivace může zdát vágní, režisér, který vychází
z dlouhodobého pozorování, ji označuje za realistickou, ačkoliv jak doznává, samotný příběh na skutečné události postaven není.

Příběh přitažený za vlasy?
Můžeme se tedy jen dohadovat, nakolik reálný je
další vývoj – lhostejnost rodiny, rychlost, s jakou se
Tomek ve své nové roli začne pohybovat, a pro mě
asi nejproblémovější dějinný zvrat, kdy Tomek „povýší“ na pozici pasáka. Určitou věrohodnost tomuto příběhu, kromě znalosti prostředí, dodává především přesvědčivý herecký výkon Filipa Garbacze, který svým jemným herectvím dokázal psychologické změny Tomka velmi dobře vystihnout. Ačkoliv tento snímek budou nejspíše i nadále doprovázet polemiky o jeho uměleckých hodnotách, jeho význam tkví především v tom, že upozorňuje na konkrétní společenské problémy a činí tak se zjevnou
řemeslnou zručností, která trochu paradoxně dělá
i z takového tématu velmi fascinující podívanou.
(lm)
Sviňky
Robert Gliński | Polsko/Německo, 2009 | 94 min
Kino Portyč | 23:00

Pépé le Moko (Jean Gabin)
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Písecká šestnáctka:

čtyři odpovědi od čtyř polských režisérů

Jerzy Domaradzki

Jaká jsou podle Vás morální dilemata současné polské společnosti?

Jsou obecná a vůbec nezáleží na politice nebo vnějších okolnostech. Základní existencionální otázky jsou stejné: kým být a jestli zvolit materialismus. Obzvlášť se to ukazuje na polské společnosti, která je zchudlá a teprve teď dostala možnost dostat se k penězům. Odráží se to i ve filmu. Většina lidí od něj očekává zábavu, ne řešení dilemat. Proto mají filmy, které řeší
závažnější otázky, omezenější publikum. Pro filmové tvůrce z toho vyplývá
dilema, jestli uspokojit široké publikum, anebo vtisknout filmu hlubší poslání, se kterým se však k tomu širšímu publiku nedostanou. Je potřeba zvolit
kompromis. Udělat film, na který se podívá deset nebo patnáct tisíc diváků,
nemá žádný společenský význam. Otázkou pro režiséra tedy je, jak široké
publikum chce oslovit a jaké poslání, morální či etické, chce sdělit.
Co Vás na Festivalu nad řekou nejvíc baví?
Jsem velmi rád, že se festival koná v menším městě, kde je obrovská energie – lidé mají chuť se potkávat. Jsem rád, že to není město jako Karlovy
Vary nebo jiná lázeňská nebo výletní města. Je dobře, že se Písek dostane
na kulturní mapu České republiky a do povědomí v zahraničí. Pro mě osobně bude odteď Písek město, o kterém něco vím. Jsem rád, že publikum na
naše filmy chodí, přestože by se daly považovat za historické. Ani nevím,
jestli jsou v Polsku pořádané nějaké festivaly, na kterých by se tyto filmy
promítaly. Občas se objeví v televizi, ale v kinech je promítají málo, protože
od té doby, kdy byly natočeny, už minuly dvě generace. Pro mě to znamená
velmi neobvyklý návrat do minulosti, až mám trochu obavu, jestli všechna
čest, která se nám dostává, neznamená, že už jsme na odchodu. Což bych
nerad, protože se považuji za aktivního režiséra.
Který film, z dílny Vašich kolegů, uváděných zde na festivalu, je Vám nejbližší, nebo Vás nějakým způsobem zasáhl?
Těžko říct. Každý z nás prošel trochu jiným vývojem. Já jsem odešel do Austrálie, ostatní do jiných zemí, někdo zůstal v Polsku. To všechno formovalo jejich přístup k filmům a jejich hledisko. Není žádný film, který mám nejradši, mám je rád jako celek a každý jinak. Připomínají mi léta mého mládí. S ostatními jsme stejná generace. Máme stejné zkušenosti, jsme přátelé, studovali jsme spolu. Jako režisér si z každého filmu beru něco jiného,
zcela subjektivně. My si dost egoisticky bereme to, co potřebujeme pro svoji tvorbu a to, co je pro nás v daném momentě zajímavé. Povolání režiséra
je v podstatě egoistické. Pro mě je v současné době těžké něco točit, protože vím, jaké důsledky bude mít neúspěch mého filmu. Dříve pro mě bylo
natáčení paradoxně snazší. Otázkou je, jak si získat zájem publika, které je
o dvě generace mladší. Dnešní publikum žije v úplně jiné době, v jiné situaci, což není problém jeho, ale můj a já se s tím musím nějak srovnat.
Litoval jste někdy toho, že jste emigroval?
Emigrace pro mě byla bezbolestná. Z Polska jsem odjel chvíli před tím, než
začalo docházet k velkým politickým změnám, takže jsem od polské reality
nebyl nikdy na dlouho odříznut. Doteď žiji v obou zemích. Jsem trochu jako
námořník ve dvou přístavech. Žiji v podstatě od léta do léta. Do Polska přijíždím na poslední sníh, abych si ještě zalyžoval v Tatrách, a odjíždím v září
nebo říjnu, kdy začíná léto v Austrálii. Rozhodně se necítím jako oběť emigrace, i když život na dvou kontinentech je samozřejmě spojen s určitými
problémy, jako je třeba třicetihodinový let. Nejdůležitější pro mě je, že mohu
tvořit jak v Austrálii tak i v Polsku.
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Janusz Zaorski

Jaká jsou podle Vás morální dilemata současné polské společnosti?
Myslím, že vlna vzteklého kapitalismu v Polsku ještě neskončila. Mám na
mysli vlnu, kdy se k moci a k penězům dostali nesprávní lidé v nesprávný čas. Je to podobná situace, k jaké došlo v Čechách nebo na Slovensku, protože tady změna režimu neproběhla až tak dávno. V Polsku panuje velká nedůvěra ve státní instituce. Poláci si zvykli, že si díky vlastní
podnikavosti poradí i bez státu. Dokonce se říká, že čím je situace horší,
tím lépe se mají, protože Poláci mají neuvěřitelnou schopnost improvizovat. Tato schopnost vznikla z politických důvodů, protože Polsko vždycky
bylo v soukolí mezi Německem a Ruskem. Od dob okupace v nás bylo zakořeněné, že Němci-okupanti se musejí podvádět. Takže Polák, když jel
tramvají a vystupoval, dal lístek někomu dalšímu, aby na tom Němci nevydělali. A tento přístup zůstává. Panuje názor, že stát musí člověk podvádět. Já doufám, že naději přinese další pokolení, které už nebude mít za
sebou tyhle zkušenosti.
Co Vás na Festivalu nad řekou nejvíc baví?
Sám působím jako umělecký ředitel dvou festivalů, takže mám zkušenosti jak s organizováním, tak na ně jezdím jako návštěvník. Na Písku se mi
líbí, že se všude dá dojít pěšky, že se nemusí jezdit autem, protože z jeho
okénka vypadá vše jinak. Líbí se mi výběr témat. Že to není mix, kde by se
vedle sebe ukazovaly staré a nové filmy, černobílé vedle barevných. Jsou
zde témata, ze kterých si může vybrat každý.
Který film z dílny Vašich kolegů, uváděných zde na festivalu, je Vám nejbližší, nebo Vás nějakým způsobem zasáhl?
Je to lehká otázka, na kterou je těžká odpověď. Těžko vybrat jeden film,
ale kdybych musel, vybral bych snímek Předtanečník Felikse Falka. Nejen
proto, že mu stejně tak jako mému filmu Pokoj s výhledem na moře cenzura zakázala, aby se odehrával ve Varšavě. Původně se měl odehrávat
na bále Centrálního výboru komunistické strany. Nakonec nevadilo, že
se tam neodehrával, protože je i tak metaforou celého toho cynismu, zla
a skutečnosti, že jsou lidé schopni jít přes mrtvoly. Je to o tom, že jsou lidé
pro kariéru schopni udělat cokoliv, zničit své osobní štěstí. A je to také
o tom, že Poláci dokáží být velmi zlí, což se cenzuře nelíbilo.
Jako jeden z mála jste v osmdesátých letech zůstal v Polsku. Litoval
jste někdy toho, že jste neemigroval?
Nevím, co bych udělal, kdybych v době vyhlášení výjimečného stavu byl
v zahraničí. Třeba Agnieszka Hollandová byla ve Švédsku, kde hned po vyhlášení dala švédskému tisku rozhovor, ve kterém řekla, že se v podstatě jedná o vojenskou juntu, čímž si sama odřízla cestu zpět do Polska. Já
jsem v té době točil film Matka králů, který nezakázali asi jen proto, že si
mysleli, že bude o středověku. Nakonec se stejně nesměl pět let promítat. Otázku emigrace jsem řešil v roce 1968, kdy vznikl nápad na založení televize Svobodná Evropa, kde jsem přemýšlel, že bych mohl pracovat.
Nakonec z toho sešlo, protože by to bylo finančně příliš náročné. V Polsku
mi finančně pomáhal můj bratr, který byl herec a mohl dál vystupovat. Já
jsem sice pracovat nemohl, ale nějak jsem to vydržel a nijak si nestěžuji

70. léta, Polsko: společná natáčení, přátelství, večery s vodkou

80. léta, celý svět: emigrace, zákaz tvorby, odloučení

Srpen 2010, Písek: opětovné setkání

Ryszard Bugajski

Jaká jsou podle Vás morální dilemata současné polské společnosti?
Myslím, že je to konflikt mezi tradičními nacionalistickými katolíky a zbytkem společnosti. Konflikt se obzvláště prohloubil po letecké nehodě, při
níž zahynul náš prezident Kaczyński. Kromě toho se žádné takové dilema neřeší.
Co Vás na festivalu v Písku nejvíc baví?

Já jsem tady ani neviděl žádný film. Samozřejmě jsem viděl seznam filmů,
které se zde promítají. Nejbližší je mi pochopitelně film morálního neklidu. Je to poprvé, co byla kinematografie morálního neklidu oceněna. Co
si nás někdo ve světě všiml. Když se u nás mluví o kinematografii 70. let,
myslí se tím Wajda nebo Zanussi. Ale nikdo na nás nenahlížel jako na jednotný směr. My jsme sice každý jiný, ale máme k sobě blízko generačně,
neboť jsme přibližně stejně staří, vyrůstali jsme ve stejné době a pocházíme tudíž ze stejných podmínek. Abych to shrnul, pro nás je důležité, že
jsme sem byli pozváni, že jsme byli festivalem oceněni za svou práci a že
jsme se tady všichni sešli, protože jsme se roky neviděli.
Který z filmů Vašich kolegů, kteří jsou tady v Písku, je Vám nejbližší,
nebo Vás nějak zasáhl?
My jsme se všichni vídávali téměř každý den ve studiu, kde jsme spolu
hovořili o různých věcech. Chodili jsme spolu do restaurací, popíjeli jsme
vodku a diskutovali. Dokonce jsme se scházeli dohromady i s našimi manželkami. Takže možná vše, co řekl Feliks Falk, Tomasz, nebo co já jsem
udělal, mohlo ovlivnit všechny ostatní. Společně jsme si předávali myšlenky a zkušenosti, které nás vzájemně ovlivňovaly. Já mám například velice rád Falkův film Předtanečník, ale nemůžu říct, že by mě přímo ovlivnil.
Pravděpodobně ani moje filmy nikoho neovlivnily přímo. Ale protože jsem
třeba něco řekl nebo udělal, ostatní si to zapamatovali a třeba je to zpětně nepřímo ovlivnilo. Šlo tedy o vzájemné ovlivňování.

Tomasz Zygadło

Jaká jsou podle Vás morální dilemata současné polské společnosti?
Hlavní dilema vidím mezi pojmy mít a být. Dnes může každý mít téměř cokoliv v porovnáním s tím, jak tomu bylo v minulosti. Dříve jsem potřeboval
k vycestování pas a ani tak jsem nemohl svobodně cestovat. Proto jsem
rád, že nyní žijeme v kapitalistické společnosti. U nás je hlavním dilematem rozpor mezi nacionalistickým a proevropsky orientovaným Polskem.
Mezi nacionalisty u nás patřil třeba bývalý prezident Kaczyński, u vás je
to Václav Klaus.
Co Vás na festivalu v Písku nejvíc baví?
Je určitě velice správné, že se festivaly dělají i v menších městech, jako
je Písek. Jde vlastně o jakýsi návrat ke kořenům evropské civilizace. Myslím, že by tento festival neměl takové kouzlo, kdyby byl například v Praze. Kromě toho jsem zde rád potkal své kolegy, které jsem dlouho neviděl.
Který z filmů Vašich kolegů, kteří jsou tady v Písku, je Vám nejbližší,
nebo Vás nějak zasáhl?
Nejprve bych chtěl dát na srozuměnou, že jsme nevytvořili žádný manifest
ani prohlášení, protože jsme to nepotřebovali. Nebyli jsme jako tvůrci francouzské nové vlny, kteří měli poměrně jasný manifest, jenž je spojoval dohromady. Co nás tedy spojovalo? Zejména to, že když jsme chodili na základní školu, visel na stěně Stalinův portrét. Teď tam visí kříž a já nesouhlasím ani se Stalinem ani s křížem. Pokud chce mít někdo doma kříž, tak
ať si ho pověsí, ale nemělo by se to dělat na veřejných místech. V Polsku
jsou kříže snad všude, dokonce i v parlamentu.
Litoval jste někdy toho, že jste neemigroval?
Já jsem byl ale na stáži ve francouzské televizi. Ta je ovšem stejně stupidní jako polská televize a vůbec nic jsem se tam nenaučil. Nakonec jsem
se vrátil kvůli ženě, kterou jsem v Polsku miloval. A pak jsme se rozvedli.

Litoval jste někdy toho, že jste emigroval?
Musím přiznat, že jsem vždycky chtěl odjet do ciziny a žít tam. Nemyslím
navždy, ale na nějakou dobu. Již před tím, než jsem emigroval do Kanady, jsem byl několikrát v zahraničí. Většinou ve Velké Británii, kde jsem
strávil třeba i několik měsíců. Jednou jsem se dokonce pokusil emigrovat do Austrálie, bylo to již velice dávno, v roce 1961. Nechtěl jsem tehdy žít v Polsku, protože nenávidím komunismus. Když jsem se vrátil, šel
jsem na filmovou školu a začal jsem pracovat. Definitivně jsem se rozhodl emigrovat v roce 1985, ale bylo to spíše výsledkem velice komplikovaných okolností. Musel jsem odejít, protože jsem v Polsku nemohl pracovat.
Tajná policie se ke mně chovala opravdu tvrdě. Říkal jsem jim, že já emigrovat nechci. To oni by měli emigrovat do Sovětského svazu, já jsem přece ve své zemi. V roce 1985 jsem se ocitl v opravdu tíživé situaci a rozhodl jsem se i se svou rodinou odejít do Kanady. Samozřejmě jsem mohl zůstat a změnit profesi. Spousta lidí to také udělala. Ale já jsem nechtěl. Měl
jsem spoustu plánů, hotový scénář a chtěl jsem dělat filmy. Tak jsem odešel točit filmy do Kanady. Potom se situace v Polsku změnila a pro mě již
neexistoval žádný důvod, proč tam nadále zůstávat. Takže to nebyla otázka rozhodnutí, ale nutnosti. Pokud jsem chtěl i nadále točit filmy, neměl
jsem jinou možnost než odejít.

Lenka Marešová a Vítězslav Chovanec
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reportáž

My, kteří si pomáháme

a chodíme spolu do hospody

Je jich pět. Příležitost vidět je společně u jediného stolu se nenaskytne jen tak. V Písku jste tuto
možnost měli včera. Od 11:00 se v Kulturním
domě konala beseda s legendami kina morálního neklidu: Piotrem Andrejewem, Tomaszem Zygadłem, Jerzym Domaradzkim, Ryszardem Bugajskim a Januszem Zaorskim. Sestavu doplnil
slovenský režisér Dušan Trančík.
Do sálu přišla skupina nenápadných mužů. Těžko byste uhodli, že všichni jsou režisérskými hvěz-

dami, které sbíraly ocenění na nejprestižnějších
filmových festivalech. „My s vámi, vy s námi,“ vyzval s úsměvem Janusz Zaorski diváky v zadních
řadách, aby si sedli blíž. Původ sympatické civilnosti tvůrců osvětlila debata, kterou moderovali
Jan Bernard a Pavla Bergmannová. V Polsku sedmdesátých let se nikdo z nich hvězdou stát nemohl, spíš naopak. I když se cenzorský dohled
přesunul více na televizi, museli autoři kritičnost
svých filmů vykoupit velkým osobním nasazením,
nepřízní tisku a schvalovacích orgánů nebo zásahy do soukromí. Po porážce Solidarity v roce
1981 se poměry zhoršily. Režisér Bugajski vzpomínal na vyhazov ze studia po natočení antikomunistického filmu Výslech. Bez možnosti získání zaměstnání v Polsku nakonec musel začít nový
život v Kanadě. V takových podmínkách nezbývalo než spolu kamarádit a pomáhat si: „Pomáhali
jsme si se scénáři, chodili jsme spolu do hospody, pili vodku a diskutovali,“ shrnul Janusz Zaorski přátelský vztah režisérů, který jim evidentně
vydržel dodnes.

Tvůrci dále překvapili skvělou znalostí československé kinematografie (filmy Formana, Passera
nebo Menzela tvorbu všech přítomných údajně
dost ovlivnily). Řeč byla také o časovém vymezení
nebo původu termínu „polský film morálního neklidu“. Vymyslel ho režisér Janusz Kijowski a jak
přiznal Tomasz Zygadło, zpočátku se mu všichni
smáli a navrhovali spíš termín „film nemorálního
neklidu“. Samo hnutí ovšem vzniklo zcela spontánně – zástupci několika filmařských generací
spolupracovali a bojovali proti společnému nepříteli, komunistickému systému.
Bezmála dvouhodinová debata na konci dospěla k tématu, jak je to s morálním neklidem ve filmu dnes. Besedu uzavřel Dušan Trančík, rozčarovaný z filmové tvorby některých mladých režisérů. Svůj poslední zážitek z poroty na jistém festivalu popsal slovy: „Všechno to byl nemorální shit.“
Že bychom museli za morálním neklidem opravdu jen do filmových archivů? (lusk)

Hans Gerd Koch v rozhovoru s prezidentem festivalu Michaelem Havasem

Na leteckém dni s Franzem Kafkou

Reportáž z komentované projekce filmu Aeroplány z Bresciee
Pondělní projekci reportážního filmu Aeroplány z Brescie (1909) uvedl německý odborník na dílo Franze Kafky Hans-Gerd Koch poznámkou, že není třeba hned zvážnět, je-li řeč
o afkově díle. Spisovatele divákům netradičně
představil jako obdivovatele moderních vynálezů a technického pokroku. Krátký úvod vzápětí vystřídala projekce snímku, který je záznamem leteckého dne v italské Brescii. Toho se
shodou okolností zúčastnil i sám Kafka a své

6

dojmy zaznamenal v jedné ze svých prvních
publikovaných reportáží. Na první pohled ničím zvláštní dokumentární záběry představují
výjimečnou možnost porovnat skutečnost zachycenou filmem a Kafkův smysl zaznamenávat i detaily, kterých si běžný pozorovatel sotva povšimne.
Pro srovnání přečetl H.-G. Koch část reportáže
v Kafkově mateřštině. Český překlad pak přednesla herečka Daniela Bakerová. Přítomným

Daniela Bakerová čte úryvek z reportáže Franze Kafky

zprostředkovala opojení z neobvyklé podívané,
které v roce 1909 zřejmě pociťovali i ostatní
návštěvníci leteckého dne v Brescii.
Že je Kafka stále živým a čteným autorem, dosvědčila i závěrečná diskuze s H.-G. Kochem,
které přítomní se zaujetím využili, aby si rozšířili vědomosti o spisovatelově tvorbě a probrali
své dojmy z četby Kafkových děl s odborníkem
na slovo vzatým.
(frote)

rozhovor

Niterný příběh jediného dne v totalitě odloučení
Rozhovor s Václavem Kadrnkou, debutujícím režisérem

čanství. Je úplně absurdní, že když jsme odjížděli,
nebyli jsme vlastně Češi.
Do hlavních rolí matky a syna jste obsadil neherce. Jakým způsobem jste je vedl?
Oni neměli ponětí o celku scénáře. Nedával jsme
jim ho číst. Každý den jsme začínali znovu. Zuzka se vždy zeptala, co bude, a já jsem jí to vysvětlil. Točili jsme hodně záběrů, protože tím, že nejsou herci, si to nedokáží zafixovat stejně. Zároveň, když to herec zafixuje stejně, tak hrozí, že
to zafixuje uměle. Já jsem potřeboval něco spontánního, ty oči. To bych s hercem nikdy neudělal.
Volba neherců byla tedy záměrná?
Určitě. Chtěl jsem pracovat s určitou niterností. S něčím, co je velmi jemné. Samozřejmě jsem
nechtěl žádnou psychologii, žádné metodické přístupy k herectví. Chtěl jsem úplně elementární věci – pohled, smutek, radost. A myslím si, že
ti neherci přispěli k niternosti filmu. Ztvárnění je
hodně minimalistické. Na prezentaci jste viděli scénu, která je o skořápkách a o dopisu, krocích a dveřích. Zároveň věřím, že přinese pravdivou emoci, na kterou si vzpomínám.

Debut zafinancovaný z vlastní kapsy, scénář s volnou strukturou, film vznikající krok po kroku. Jediný den ze života matky a syna, uvězněných v totalitě osmdesátých let, bojujících o nepopiratelné právo složit dohromady střípky jejich rodiny.
Tím vším je nový, dosud nedokončený film Václava Kadrnky Osmdesát dopisů. (Ne)příběh složený z autobiografických vzpomínek autora, inspirovaný dopisy, které si napsali jeho rodiče během
roku a půl vzájemného odloučení.
Jak dlouho Váš film vznikal a kolik mu ještě
schází do úplného dokončení?
Vznikal dva roky, což je způsobeno hlavně tím,
že prostředky sháníme postupně. Jestli všechno klapne, tak by měl být za půl roku hotový. Samotnou realizaci provázely různé peripetie. Nemá
ani cenu vše popisovat. Stanovili jsme si cíl, že
jsme opravdu nechtěli mít pevný scénář už před
natáčením. S tím materiálem jsme stále pracovali. Není to látka, která by vyžadovala pevnou dramaturgickou strukturu a poté se jen zinscenovala.
Přišla by tím o život.

vzpomínky na konkrétní vjemy. Film ukazuje totalitu specifickým způsobem – nejsou tam žádní
estébáci, ale třeba zavírání dveří, kroky – to
všechno na dítě dopadá. A za těmi dveřmi se rozhoduje třeba o osudu člověka. Já jsem v té době
nedokázal celistvě pochopit, co to ta totalita
vlastně je. Což myslím nechápala ani spousta dospělých lidí. Hlavní, co jsem cítil, bylo, že chci být
hrozně moc s člověkem, kterého mám rád, a přitom mi to není umožněno.

Mohl byste v krátkosti představit čtenářům
Vaši dosavadní tvorbu?

Vystudoval jsem režii na FAMU, natočil bakalářský film Lidé z autobusu, který měl na festivalech
docela úspěch. Vyhrál jsem s ním Mnichovský festival, dostal jsem za něj cenu Evropského filmového institutu na podporu mladých profesionálů. Pak jsem věnoval hodně času přípravě celovečerního filmu, který nakonec nevyšel. FAMU jsem
absolvoval s dokumentem Druhý život dřeva. Teď
vyhrál festival v Řecku a běží v Japonsku v disJako ukázku jste pouštěl scénu, ve které jde tribuci. Zvolil jsem si osobnější, autorštější cesmaminka za doktorem, který jí za úplatek na- tu. Jsem takový solitér i tím, že jsem sám sobě
píše hlášení, že by jejímu zdravotnímu stavu po- producentem.
mohlo, kdyby Vás pustili do Británie za tatínkem. Pomohl tento krok nějak konkrétně Vaše- Jakým způsobem bude film uveden?
mu vystěhování?
Bude uveden běžně do kin. Distributora už
Velmi těžko říct, co nakonec skutečně pomohlo. máme. Plán, jak pokrýt postprodukci, taky existuMaminka každý den bojovala, snažila se všemi je. A díky prezentaci ve Varech jsme získali naději
prostředky. Ovšem v rámci určitých mezí. Samo- na uvedení na docela dobrých zahraničních festizřejmě i ten úplatek dala, ta doba byla taková. Vů- valech. Takže by měla být premiéra tam. Nic konbec jsme se nedopátrali, proč nám to nakonec po- krétnějšího ale zatím neprozradím, protože není
volili. Dali nám jen jednu podmínku. Aby nás pus- ještě nic jisté.
Lenka Marešová
tili, museli jsme se vzdát československého ob-

Během samotného natáčení tedy došlo k výraznějším změnám?
Ano, k naprosto zásadním. Tím, že se nám nedostávaly peníze, jsme museli změnit náš přístup.
Přemýšlet, jak to udělat jinak. Samozřejmě ne
na úkor kvality. Největší změnou bylo rozhodnutí
vyprávět celý příběh z pohledu chlapce. Tedy mě.
Na začátku jsme také plánovali natočit celý rok
bez otce. Poté jsme dostali výborný nápad ukázat
jen takovou kapku moře, která by v sobě zároveň
nesla celek. Tedy ukázat jeden jediný den ze života matky a syna. A v tom jediném dni vyjádřit tíhu
absence otce. Tohle film dokáže nejlépe.
Kolik Vám bylo let v době, kdy se tento příběh
odehrál? Jaké pocity a vzpomínky jste si zachoval?
Pro mě a maminku to bylo opravdu nejtěžší období. Vyrostl jsem ve velmi pevném rodinném
svazku – rodiče se měli skutečně rádi a mají stále. V té době nám nebylo dobře a rozhodnutí táty
odejít bylo správné. To jsme nikdy nezpochybňovali, protože ta doba byla hnusná. Zůstali ve mně
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Vojtěch

Marie

Jiří

Začlenění mladého člověka do společnosti. Často
nemůže dělat to, co chce,
a místo toho spadne do
toho, co už je. Lidé jdou
spíš s davem, než aby dělali, co chtějí.

Největším problémem je
způsob, jakým děti tráví
volný čas. Kdyby se rodiče
více věnovali svým dětem,
tak by netrávily tolik času
u počítače. Já toto dilema sama taky řeším. Teď
když mám přes prázdniny
víc času, tak s dětmi hodně cestuji.

Jedna z věcí je muž s mužem nebo žena s ženou,
potom sex s více lidmi najednou. Já osobně žádné
dilema nemám, protože
jsem šťastně zamilovaný.

Martin

Andrea

Rita

Myslím si, že jsou dost podobná, ale přibyla další.
Třeba eutanazie, potraty,
monogamie.

Blanka

Leoš

Do určité míry má člověk stejné starosti jako před
dvaceti nebo třiceti lety. Určitě se ale vyhrotil individualismus. Lidé nebyli dřív tolik bezohlední. Je víc
možností a každý je chce využít. Co nejvíce, co nejlépe. I když se stále mluví o spolupráci, tak v praxi
moc dobře nefunguje. Jako bychom se báli s ostatními spolupracovat, abychom se neprozradili.

Nemyslím si, že by morální dilemata bylo něco, co
společnost řeší na prvním místě. Chodil jsem na
ty filmy. Třeba na Ochranné zbarvení, Předtanečníka. Myslím si, že dnes se řeší to samé, co v těch
filmech před pětatřiceti lety. Korupce, vztahy a kariérismus.

Místo konání

FILMOVÝ PROGRAM
NA ÚTERÝ 3. 8. 2010

Zůstávají stejná, protože
lidská povaha se nemění. Třeba korupce a politikaření.

Toho je nekonečně moc.
Máte prostě buď a nebo.
Aktuální dilema, které já
osobně řeším, je, jestli
dám, nebo nedám očkovat své malé dítě.

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

Čas

08:30
08:30
08:30
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
13:00
13:00
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
20:30
20:30
20:30
20:30
21:30
21:30
23:00
23:00
23:00

Film

Země původu/Rok

Min

Bez lásky
Polsko/1980
99		
A co dále, Baltazare
Francie/1966
95		
Connections 2
VB/1978
50		
Kráska dne
Francie/1967
101		
Klimt
Rakousko/2006
120		
Co s Českou televizí?									
Měsíc v nás
SR, Francie, Španělsko/2009 75		
Poste Restante
Polsko/2008
14		
Chemoterapie
Polsko/2009
58		
Chronopolis
Francie/1983
52		
Sladké hry minulého léta
ČSR/1969
66		
Šance
Polsko/1979
87		
Organ
ČSR/1964
91		
Filmy FAMO Písek
ČR/2009					
Poselství Jana Palacha
ČR/2008
58		
Příběh Gilberta a Sullivana
VB/1953
109		
Cinematerapie
ČR/2010
108		
Moje noc s Maud
Francie/1969
110		
Eva, Eva
ČSR/1980
51		
Katyň
Polsko/2007
117		
To nejlepší z Anifestu 2010 II					
90		
Hák
Polsko/1979
97		
Obžalovaný
ČSR/1964
89		
Petrolejové lampy
ČSR/1971
105		
Martin Jiroušek uvádí Fantomasovy celuloidové můry 					
Slaměný klobouk
ČSR/1971
86		
Husar na střeše
Francie/1995
135		
Sviňky
Polsko, Německo/2009 93		
Fantomas
Francie/1913
62		
Sindibád
Maďarsko/1971
90		

Sekce

Morální neklid
Francouzský film
Zvláštní uvedení
Francouzský film
Belle Époque
Diskuze
Filmy Visegradu
Filmy Visegradu
Filmy Visegradu
Francouzský film
Belle Époque
Morální neklid
Diagnóza času
Komponované
Zvláštní uvedení
Belle Époque
Diagnóza času
Francouzský film
Zvláštní uvedení
Zvláštní uvedení
Komponované
Morální neklid
Diagnóza času
Belle Époque
Belle Époque
Belle Époque
Francouzský film
Filmy Visegradu
Belle Époque
Belle Époque
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8

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 | Překlad: Eva Novotná | Fotografie: Jan Karásek, archiv redakce

Anketa:

Režiséři polského filmu morálního neklidu řešili morální dilemata Polska sedmdesátých let. Jaká si myslíte, že
jsou ta současná česká?

