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rozhovor, pokračování na str. 2

Jsem rád mezi lidmi

Rozhovor s Piotrem Andrejewem

Na pondělním společném setkání polských režisérů působil Piotr Andrejew mezi ostatními spíše
jako introvert. Do debaty zasahoval jen výjimečně, a proto jsem byl na rozhovor s ním dost zvědavý. Ve více než hodinovém povídání mě tento
sympatický pán nejednou překvapil svým postojem k filmům morálního neklidu nebo důkladnými
znalostmi z historie nejen polské kinematografie.
Do Písku jste přijel společně s dalšími pěti kolegy. Po jak dlouhé době jste se takto společně sešli?
Je to asi třicet let. Když jsem je všechny viděl na
letišti, říkal jsem si – to není možné, že už jsme
všichni tak staří. Bugajskiho jsem viděl naposledy před sedmi lety. Zanussiho před pěti lety, když
jsem vydával jednu svoji knížku. S Bugajskim
a Domaradzkim jsme v jednom ročníku studovali
režii, dívali jsme se spolu na filmy a pak o nich debatovali podobně jako tady. Ještě byl s námi v ročníku Feliks Falk, který byl na festival taky pozvaný.
Je mi líto, že nepřijel. Chybí nám tady.

Když jste se znova viděli, co prvního jste si vzájemně řekli?
Většinou jsme pořád mluvili o tom, co bylo kdysi před třiceti lety. Připadá mi zvláštní, že jsme se
potkali teď a pořád mluvíme spíš o tom, kde jsme
byli, co se dělo a kam jsme chodili. Já osobně
myslím spíš do budoucna – co budu dělat za týden, za pár měsíců. Zvláštní je i to, že stejné události si často pamatujeme jinak. Mám ale radost,
že si pořád můžeme sednout k jednomu stolu, že
nemáme žádné konflikty a máme se rádi i přesto,
že jsme každý úplně jiný. Různíme se i v názorech
na politiku, aspoň v současné době.

Opravdu na všechny působíte jako dobrá parta.
Na pondělní diskuzi zaznělo, že jste si při práci vždycky pomáhali. Skutečně mezi Vámi nikdy
nepanovala rivalita nebo žárlivost?
Myslím, že rivalita mezi námi je a vždycky byla.
Sami to cítíme. Ale máme určitá pravidla, která se
nesmí porušit. Ten, kdo je poruší, už s námi nemůže sedět u jednoho stolu. Chceme si udržet kamarádské vztahy, nestojí nám za to je pro nějaké malé vítězství zničit. Kdyby šlo třeba o Oscary, možná by to byla skutečná bitva. Jde ale spíš
o méně známé festivaly. Pro nějakou zlatou botičku nebo žábu se nám nevyplatí zničit naše přátelství (smích).
Váš film Citlivá místa je vlastně sci-fi. Od ostatních zde uváděných filmů se tím poněkud odlišuje. Vznikaly vůbec nějaké žánrové filmy, které bychom mohli zařadit do kina morálního neklidu?
Tenhle film se obvykle ani nepočítá k filmům morálního neklidu. Není to typická sci-fi. Příběh je
z oku 1998. Je to spíš film o skutečnosti, předpovědi blízké budoucnosti. Není to pohádka ve stylu Mélièse. Podobná je třeba Válka světů Piotra
Szulkina. Marťani přiletí na Zemi, ale ve skutečnosti vypadají v těch vaťákách a válenkách jako
Rusové. Strach z toho, že přiletí Marťani je strachem z toho, že přijdou Rusové. V rámci kina morálního neklidu ale žánrové filmy nevznikaly. Říkalo se, že to jsou filmy o tom, že hrdina přijde do
místnosti, pláče a režisér chce, aby publikum plakalo s ním. Na rozdíl od jiných filmů morálního neklidu ale navštívilo Citlivá místa asi milion diváků. Jinak mívaly tyto filmy asi třicet až padesát tisíc diváků.

DNES

V Písku zůstávají už jen tři z polských režisérů
kina morálního neklidu: Piotr Andrejew, Tomasz
Zygadło a Ryszard Bugajski. Piotr Andrejew se
zúčastní projekce svých filmů Citlivá místa a
Rébus od 11:00 v Portyči. Po promítání můžete
režisérovi klást své otázky.
Ve 14:30 začíná komponovaný pořad Kieślowski v dokumentu. Přesný soupis uváděných dokumentárních filmů tohoto režiséra naleznete na straně 5.
Do Písku přijíždí také režisér Antonín Kachlík. Dnes od 14:30 ve velkém sále Kulturního
domu promítáme v rámci sekce Diagnóza času
jeho normalizační film Dvacátý devátý. Snímek
zpracovává téma historie československé komunistické strany. Diskuze po něm by mohla
být obzvláště zajímavá.
Ve 14:30 v Kulturním domě v loutkovém sále
máte možnost s předstihem vidět ukázky z novinky Jana Švankmajera – psychoanalytické komedie Přežít svůj život. Snímek, který bude mít
premiéru až na podzim, představí host Jan Kallista, který je producentem Švankmajerových
filmů.
V 17:30 si nenechte ujít v Portyči slavností zakončení Festivalu nad řekou 2010. Pozvánku s
programem naleznete na straně 7.
Novinka řeckého režiséra Georgise Agathonikiadise Hořký sníh se promítá od 20:30 v hudebním sále Kulturního domu. Režisér by měl být
na projekci osobně přítomný.
Poslední projekce němého filmu sekce Belle
Époque se uskuteční ve 23:00 ve velkém sále
Kulturního domu. Jedná se o snímek Maxe
Macka Ten druhý z roku 1913, který svou hororovou poetikou předznamenává pozdější expresionistické filmy.

O poslední letošní festivalový koncert se postará od 21:00 v Altánu v Palackého sadech Vladimír Merta. Své hudební mixy zakončí také Tea
Jay Ivo, a to ve stylu punk a reggae od 21:00
na Ostrově.

Dvacátý devátý (A. Kachlík, 1974)
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Rozhovor se Piotrem Andrejewem
V této souvislosti mě napadá, jestli nemohla být
žánrová tvorba řešením, jak pod rouškou „nevinné“ zábavy vtěsnat do filmů kritická témata.
Ano. Kdyby témata nebo prostředí těch filmů nebyla jakoby vymyšlená, neprošla by schvalováním.
Tyto žánrové filmy byly zároveň něčím zajímavé. Řídit se žánrem je sice omezující, ale na druhou stranu jde z uměleckého hlediska o zajímavý úkol. Točili jsme za státní peníze a muselo to nějak
projít. Ve filmech pak
vystupovali třeba Marťani, ale ve skutečnosti to mohla být metafora současnosti.
Vím, že se zabýváte i historií polského
filmu. Film morálního neklidu se časově
překrýval s tzv. novým
německým
filmem,
který se také vyjadřoval k problémům tehdejší německé společnosti. Přemýšlel
jste někdy o možných
vzájemných paralelách?
To je těžké srovnávat.
Němci si mohli dovolit mnohem víc než my.
Filmy morálního neklidu nejsou jako filmy
často až tak zajímavé.
Nejsou horší než ty německé, ale jsou jiné.
O záměrech, jaké měl
třeba Fassbinder nebo Wenders, jsme nemohli ani uvažovat. Museli jsme se uchýlit třeba právě k maskování kritičtějších témat do žánrů jako
sci-fi nebo naopak k realismu. Řekl bych, že to byly
často i dost provinční filmy. Němci si naopak točili,
co chtěli. Herzogův Stroszek se natáčel v Americe,
což my bychom pochopitelně nemohli vůbec. Hlavní roli tam hrál postižený herec. U nás by postiženému herci nedovolili objevit se na plátně. Naše
filmy měly silnou vazbu na socialistické prostředí.
Měli jsme chuť ten režim když ne úplně zničit, tak
aspoň změnit. Němců se taková omezení netýkala. Přestože se jedná o země, které spolu sousedí,
naše filmy byly úplně jiné. V pohledu na věc jsme
se s nimi ale ideově ztotožňovali.
V Německu se tehdy také dostalo k filmu mnoho
žen – režisérek. V programu festivalu uvádíme
snímky Agnieszky Holland a Barbary Sass. Jaké
bylo postavení filmařek v Polsku?
To mohu jen těžko posuzovat, protože nejsem
žena. Co se týče Agnieszky, je to velmi rozhodná
a v mezilidských vztazích někdy až agresivní žena.
Ve společnosti se vždycky těšila velké autoritě, což
souvisí i s tím, že pracovala jako asistentka u Wajdy a psala s ním scénáře. Wajda je největší polský
režisér a také její filmy jsou pokládané za důležité.
Osobně mám rád třeba její film Horečka, který se
moc často nepromítá. Ale měli jsme a máme i další režisérky. Je jich čím dál víc a je to dobře. Bohužel se jejich tvorba často měří jiným metrem než
filmy mužů. Vždycky se řekne – Aha, žena natočila zajímavý film. Do budoucna se to ale určitě změní. Nikdo se nebude zabývat tím, jestli film natoči-

la žena nebo muž. Bude se hodnotit jen kvalita filmu. Změní se jistě i pohled na ženskou krásu. Nebude tak důležité, aby musela být žena neustále
krásná. V tomhle smyslu jsme už teď svědky velkých společenských změn.
Natočil jste jen několik celovečerních hraných
filmů. Ať už v Polsku nebo v holandském exilu
jste se ale dost věnoval dokumentární
tvorbě. Je Vám tato
forma bližší než forma hraného filmu?
Neřekl bych, že jsou
to dokumentární filmy v pravém slova
smyslu. V lecčems se
podobají mým hraným filmům. Jednalo se vesměs o krátké filmy a je škoda,
že se tu nepromítají, protože mám rád
formu krátkého filmu.
Otázka ale je, co je to
vlastně dokumentární film. Domnívám se,
že ani klasické dokumenty jako Nauk, člověk primitivní nebo
Muž z Aranu nejsou
stoprocentními dokumenty. Myslím, že je
těžké dokument vůbec definovat.
Jak byste ho tedy
sám definoval?
Pokud vystupují ve filmu civilní lidé, je možná víc
dokumentární. Ale i obyčejný člověk se před kamerou mění v herce. Kolegové by možná nesouhlasili, ale dokument podle mě neexistuje. Dělení
na hraný film a dokument si spojuji hlavně s dobami, kdy byla kinematografie nástrojem propagandy. To už dnes úplně neplatí. Film je spíš uměleckým dílem nebo něčím pro rozptýlení, zábavu. Především bychom se měli ptát, jakou hodnotu a smysl konkrétní film má.
Svůj poslední celovečerní film Přízrak jste natočil v roce 1988. Čím jste se potom zabýval?
Dvacet let jsem se filmem příliš nezabýval. Vychovával jsem svoje děti. S odstupem se ptám, jestli to mělo smysl, ale tehdy jsem si myslel, že ano.
Teď je mojí dceři 29 a synovi 20 let. Už se mnou
nebydlí, takže se konečně můžu zase věnovat
filmům.
Takže se dočkáme nového filmu?
Mám tři scénáře a moc rád bych je realizoval.
Chtěl bych, aby to byly především zábavné filmy,
ale zároveň aby motivovaly k přemýšlení. Dělat filmy, na které nepřijdou diváci, nemá smysl. Je to
minimálně půl roku práce, která člověka totálně
pohltí. A pokud má taková práce přijít vniveč, je to
velká porážka. Ale chtít udělat film pro široké publikum, to ještě nic neznamená. Nemusí se to podařit. Každopádně je důležité myslet na publikum.
Jsem rád mezi lidmi. Zajímá mě, co chtějí, i když to
nakonec stejně nepoznám. Můžu jenom zkoušet,
jak na ně zapůsobit.
Lukáš Skupa

recenze

Wajdova adaptace románu polského spisovatele W. S. Reymonta zobrazuje Lodž koncem 19. století v období živelné industrializace a prohlubování rozdílů ve společnosti. Pilířem filmové koláže jsou lidé, kteří utvářejí obraz velkoměsta a ovlivňují jeho osudy. Přestože film disponuje rozvětvenou dějovou linií,
hlavním tématem zůstává nesourodá lodžská
společnost a každodennost města. Na posta-

tem. Ale ani tato druhá varianta nepřinese hlavnímu hrdinovi šťastný život. Ve třetí části filmu probíhá vše jako v pohádce. Witek dostuduje školu a
ožení se s krásnou ženou, s níž vychovává zdravého potomka. Jestli mu však tohle štěstí vydrží, rozhodne znovu jen náhoda.
Jak lze odvodit ze samotného názvu, náhoda je
hlavním principem vyprávění. Ačkoliv mají aktéři příběhu své životy zdánlivě ve svých rukou, jsou
to právě nepředvídatelné události, které určují jejich osudy, vedou je k různým rozhodnutím a životním postojům. Kieślowski se tímto filmem staví
do opozice vůči filmařům, kteří na první místo staví osud, jenž je předem daný a nezměnitelný. Lidé
ze společnosti New Line Cinema dokonce natočili čtyři Nezvratné osudy, aby nás o tom přesvědčili.
Avšak my, co jsme viděli film Kryzstofa Kieślowskiho z roku 1981, věříme v Náhodu. (vch)
Náhoda
Krzysztof Kieślowski
Polsko/Německo, 1981 | 122 min
Kulturní dům – velký sál | 8:30
vách tří přátel, kteří nenadále zbohatnou na spekulacích, demonstruje film národnostní složení
soudobé Lodže – Němce, Poláky a Židy. Ti spolu
ve městě žijí a pracují, zároveň si ale přísně střeží
a uchovávají své kulturní zvyklosti.
Název filmu, který ironicky parafrázuje starozákonní pojem, odkazuje k urbanizaci Polska ve druhé
polovině 19. století. Dělníci z venkova přicházejí do Lodže za prací s vidinou lepšího života. „Zaslíbená země“ se jim však mění v moloch, kde se
z lidských bytostí stávají bezejmenné pracovní síly
a život dělníka se přepočítává na hodnotu materiálu.

Všechno začalo v padesátých letech na
stránkách časopisu Cahiers du Cinema, kam začali psát François Truffaut,
Jacques Rivette nebo Claude Chabrol.
Znudění tehdejšími francouzskými filmy chtěli vyprovokovat změnu. Nejprve začali přepisovat ještě nedávnou historii filmu. Hollywoodští režiséři jako Alfred Hitchcock, Howard Hawks nebo Nicholas Ray se pro ně stali auteury (původní francouzské označení) – uměleckými génii s jedinečným stylem, který přechází z jednoho filmu do druhého. Jedni se stali mistry svícení, jiní mistry dlouhých záběrů nebo mistry střihu.
Kritikové Cahiers se vzápětí sami často i vědomě stylizovali do pozice takových autorů. Koncept autorského filmu
byl totiž úzce spjatý s francouzskou novou vlnou šedesátých let. Tento krátkodobý, ale intenzivní fenomén výrazně ovlivnil vývoj filmu v mezinárodním
měřítku. Auteuři ale z francouzské kinematografie nevymizeli vlastně nikdy.
To dokazuje pohled i na současnou sestavu předních osobností francouzského filmu. Po Godardovi, Truffautovi, Vardové nebo Rohmerovi přišli další – François Ozon, Bruno Dumont, Gaspar Noé,
Claire Denis nebo Catherine Breillat.
Mnozí z auteurů se v očích kritiků, historiků a diváků stali až mýtickými figurami, které totálně
ovládly výslednou podobu svých děl. Filmy ale nevznikají v autorském vzduchoprázdnu – vznikají v historické epoše, konkrétním společenském
systému, podléhají nátlakům cenzury, producentů nebo náhodám. Všechno má na výsledek vliv.
Autorství ve filmu se nicméně stalo asi nejvlivnější koncepcí, s jejíž pomocí jsme se naučili sledovat a hodnotit filmy. (lusk)

Výraznou emotivní složku filmu tvoří orchestrální
skladby legendy polské (nejen) filmové hudby Wojciecha Kilara, které masovým scénám dodávají
na síle a společenským událostem jemně ironický nádech. Filmový styl nejednou hraničí s naturalismem, a stal se proto v době uvedení terčem kritických připomínek. Za lehce kontroverzní lze také
považovat postavu chameleonského Žida Moryce, který je vykreslen jako odpudivý, úlisný zbabělec. Charakter postavy některé recenzenty dokonce vedl k úvahám nad možným antisemitským vyzněním snímku.

Země
zaslíbená

Patologický obraz industrializované Lodže

O tom, že náhoda může naše životy ovlivňovat více
než naše vlastní volby, vypráví snímek Kryzstofa
Kieślowskiho. Na jeho začátku stojí mladý student
Witek před životním rozhodnutím. Umírající otec
mu před smrtí stačil vzkázat jediné: Nic nemusíš.
A tak se student medicíny, který celý život dělal jen
to, co po něm chtěli rodiče, ocitá před zásadním
rozhodnutím. Co dál se životem? Hledání odpovědi je pro Witka o to těžší, že se vlastně doposud ani
nezabýval tím, co by sám chtěl dělat. Přeruší proto
studium a rozhodne se odjet do Varšavy. Potud je
Witkův osud stále ještě otázkou rozhodnutí. Další
průběh již ale bude zcela v rukou náhody.
Na otázku, co všechno se může stát, když nestihnete vlak, odpoví tři verze Witkova příběhu, které
čistě jen díky souhře okolností dopadnou každá jinak. Nejprve se na Witka usměje štěstí a vlak se
mu podaří doběhnout. Náhodné setkání jej přivede k politické uvědomělosti, načež vstoupí do strany a jeho kariéra nabere strmého vzestupu. Nelehká doba jej však přivede před závažné morální dilema. Pouhé nestihnutí vlaku ovšem ve druhém příběhu způsobí, že se Witek stane naopak disiden-

Co spojuje filmaře jako Robert Bresson,
Jean-Luc Godard nebo Arnaud Desplechin? Všichni jsou považováni za filmové autory. Pojem „autor“ se v souvislosti s filmem objevil už docela brzy. Například v počátcích německé kinematografie se setkáme s pojmem „Autorenfilm“.
Adaptace děl kvalitních literárních autorů měly tehdy zajistit filmům vyšší uměleckou úroveň. Většinou však tento pojem spojujeme až s programem tvůrců
francouzské nové vlny.

Auteuři požadují změnu

Náhoda

Třikrát nevkročíš do stejné řeky

Historie francouzského filmu

Navzdory pochybnostem o korektnosti a citlivém
vyobrazení choulostivých momentů z polské historie lze říct, že Wajda vytvořil poutavý historický
film, který bez přehnaného patosu věrné zachycuje obraz transformace polské společnosti. Zatímco řada polských filmů 70. let je spjata především
s obdobím svého vzniku, Zemi zaslíbené neubrala
na sugestivnosti ani více než tři desetiletí. (frote)
Země zaslíbená
Andrzej Wajda | Polsko, 1975 | 179 min
Kulturní dům – velký sál | 17:30

Jean-Luc Godard, Anna Karina a Jean-Claude Brialy
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Páternoster, manýristická jablka a vymazaná herečka
Filmový festival je zvláštní organismus.
Kromě „velikých“ filmů, které patří do
hlavních sekcí, hrají se ve velkých sálech
a tvoří výkladní skříň festivalu, se v rámci
„zvláštních uvedení“ objevují i malé, menšinové a různě obskurní filmy. Jako mají
Karlovy Vary svůj kinosál B, skrývá se
v trobách Kulturního domu hudební sál.
V této místnosti, kde si díky posuvným
dveřím a klavíru můžete připadat jako
u někoho v obývacím pokoji, byl v úterý odpoledne před třicítkou zvědavých diváků
uveden televizní film Eva, Eva z roku 1980.
Film v podstatě naprosto neznámý, přestože je jeho autorem Juraj Jakubisko. Projekci uvedla hlavní „vinice“ tohoto stavu
Eva Sitta, která se svým manželem krátce po dokončení emigrovala přes Německo do Austrálie. Její jméno bylo vymazáno
z titulků a film byl zavřen do trezoru. Svojí premiéry se dočkal až v roce 2007. Než
se dostaneme k samotnému rozvernému
muzikálu, povězme si ještě něco o jeho
úvodu. Evu Sittu při něm doprovodil prezident festivalu Michael Havas, který jí kdy-

si významně zasáhl do života. Byl to právě
on, kdo při svých služebních cestách z Nového Zélandu do ČSSR potkal Jiřího Bublu, na jehož přímluvu zajistil pro jemu neznámou herečku potvrzení o práci v zahraničí, díky kterému mohla vycestovat. Dojem, že svět je hrozně malý, posiluje i fakt,
že v době angažmá pana Havase na LFŠ
přijela Eva Sitta do Hradiště spolu s Paulem Coxem reprezentovat australskou kinematografii. Diváci ještě stále kroutili nevěřícně hlavou, když začala samotná projekce. V padesátiminutovém filmu s Evou
Sittou a mladičkým Jurajem Nvotou v roli
ústřední dvojice rozhádaných milenců, se
objeví i páternoster, spousta beden jablek,
hvězdy československé kinematografie
(Kopecký, Janžurová nebo Bartoška, který zde neuvěřitelně připomíná šéfredaktora našich Listů, k ověření ve čtvrtém patře ve VIP salonku) a písně s hudbou Karla Svobody. Tento velmi pozoruhodný film,
natáčený po nocích v pražském „kosmeťáku“, byl příjemným zpestřením seriózního
festivalového programu. (haf)

Eva Sitta

rozhovor

Český hraný film by se měl vzchopit
Rozhovor s Miloněm Terčem, ředitelem FAMO

ce konkrétního filmu přímo v místě, kde studují.
K jeho natáčení byl také využit náš nový ateliér.

Na festivalu byly dnes promítány nejlepší filmy
Vašich absolventů a studentů. Představily se
zde tři snímky hrané a dva animované. Všechny
tři hrané filmy se zabývaly vztahy mladých lidí.
Jednalo se o záměrný tematický výběr?
Abych pravdu řekl, tak jsem se na výběru nepodílel. Na starost ho měl kolega, který se běžně stará o prezentaci na festivalech. Takže nevím, jestli
to byl požadavek organizátorů nebo jeho vůle. Filmy na festivaly posíláme často a obvykle se snažíme strefit do jejich zaměření. Naši studenti sami
jeden pořádají, teď už to bude desátý ročník. Je
to Mezinárodní festival studentských filmů Písek.

K Festivalu nad řekou patří i projekce krátkých filmů mladých filmařských talentů. Včera nám byli
představeni ti z FAMO (Filmové akademie Miroslava Ondříčka). Více o škole, jejích studentech a
absolventech v rozhovoru s jejím ředitelem Miloněm Terčem.

až poté teorii. Ono to jde ruku v ruce, ale bez řemesla je to hledání již nalezeného. Do naší školy
jdou lidi, kteří by mohli jít na FAMU, kde to mají zadarmo, ale jdou raději k nám, protože vědí, že je
u nás kvalita jak pedagogického sboru, tak technického základu.

Bývalý děkan FAMU Michal Bregant řekl: „Cílem FAMU by nemělo být vychovávat techniky,
komedii se můžete naučit natáčet v nějakém
kurzu nebo praxí, univerzita má vyšší ambice.
Nechci snižovat význam řemesla, ale rozhodně pro mě není prioritou. Prioritou je vychovat
tvořivé lidi, kteří budou schopni myslet filmem.“
Toto prohlášení se dá považovat za určitý kanon
současné FAMU. Souhlasíte s ním?
S tím zásadně nemůžu souhlasit. Jsem filmař,
takže vím, že řemeslo je základem každého kumštu. Naopak naše škola na něj klade velký důraz
a chce nejprve naučit praktickým dovednostem a

F. A. Brabec, pedagog Vaší školy, natáčel v Písku první český 3D film V peřinách. Jakým způsobem se na něm FAMO podílela?
Jedná se o dobový muzikál ze šedesátých let. První film, který se touto technologií v Čechách točil.
F. A. Brabec je naším pedagogem, vedoucím katedry kamery. Pro nás to mělo ten význam, že operátor těch dvou kamer, které jsou velmi choulostivé na seřizování obrazu, byl náš posluchač čtvrtého ročníku magisterského studia. Švenkr byl taktéž náš posluchač. A podílelo se na něm mnoho
dalších absolventů nebo studentů. Pro studenty
se jednalo o skvělou šanci zapojit se do realiza-
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Jaké je uplatnění Vašich studentů po skončení
školy? Jak byste si Vy sám ideálně představoval
jejich budoucí tvorbu?
Dělat tu školu má smysl jen tehdy, pokud její studenti nebo absolventi najdou uplatnění v praxi.
Pokud by tomu tak nebylo, tak bych se o ni přestal zajímat. Uplatnění našich studentů je přes
devadesát procent. Jsou tam samozřejmě i reklamní agentury, ale v dnešní době si tam vydělávají i známí režiséři a je to za prvé dobrá škola a taky lepší zdroj příjmu než třeba hraný film.
Mezi absolventskými snímky se vyskytují hlavně
hrané věci, z čehož jsou ty ambice jasné. Byl bych
rád, kdyby se český hraný film konečně vzchopil
a vzniklo něco, na co bychom se mohli dívat tak,
jak se díváme na filmy natočené před třiceti, čtyřiceti lety – s láskou a radostí. Kde navíc vidíme i
to řemeslo a také dějový oblouk, vystavěný podle dramatických zákonitostí. Dnešní filmy jsou takové kaleidoskopy, kde má člověk pocit, že může
kdykoliv přijít a odejít a nebude to újma na pochopení děje. Budu spokojený, když naši absolventi natočí filmy, na které budou chodit lidé. Nejvíce o úspěšnosti filmu hovoří jeho divácká popularita. Film, který je uznán kritikou a ověnčen cenami, ale nikdo na něj nechodí, je k ničemu. (lm)

rozhovor

Cinematerapie není žádnou terapeutickou seancí
čekali a snažili jsme se naslouchat.
GŠ: Na takové soudy je ještě brzo. Ani ti lidi ještě nejsou schopni zhodnotit, zda to v jejich životech něco znamenalo. Pro každého to samozřejmě nějaký dopad mělo. Někteří z nich tvrdí,
že jim to rozhodně pomohlo. Jiní jsou zase naštvaní, protože mají pocit, že je jejich obraz ve
filmu zkreslený, nebo že tam mají malou plochu.
Zkrátka měli jinou představu.
IV: My jsme se jim snažili nabídnout pomocnou
ruku, netlačili jsme na ně. V tom filmu jsou navíc
hrané sekvence, které simulují, vyprávějí, nebo
nahrazují určité dramatické momenty v jejich životě. Naší ambicí bylo vyslechnout je a udělat
zajímavý film.

Rozhovor s dokumentaristou
Ivanem Vojnárem

Představit svůj nový dokumentární projekt přijel
do Písku režisér Ivan Vojnár. Pražskou FAMU absolvoval pouhé dva roky poté, co prorazila zlatá generace české nové vlny. Ve svém nejnovějším snímku Cinematerapie se zabývá opravdovými lidskými osudy, které zprostředkovává formou ankety. Rozhovoru se zúčastnila také producentka filmu Galina Šustová.
Váš film byl zařazen do sekce Diagnóza času,
mezi snímky, které nějakým způsobem reflektují svoji dobu. Ať už je to Obžalovaný, Návrat
ztraceného syna nebo z poslední doby Zoufalci.
Souhlasíte se zařazením Vašeho filmu do této
sekce?
Ivan Vojnár (IV): Název sekce Diagnóza času mi
připadá trošku přehnaný. Je příliš poetický a trochu zveličuje význam toho, co se za ním skrývá. Ale to je v pořádku, protože festival potřebuje přilákat lidi. Náš film do sekce Diagnóza času
patří, protože protagonisté našeho filmu procházejí jakousi diagnózou. Zároveň procházejí anamnézou doby, ve které žijí. A protože jsou tam
lidi kolem třiceti let až po sedmdesátníky, tak si
myslím, že to svým způsobem diagnóza času je.
Co myslíte, že Váš film o dnešní společnosti vypovídá?
IV: Určitě vypovídá o současnosti, protože protagonisté vypovídají něco o svých životech. A ten,
kdo vypovídá o svém životě, nese zároveň poselství o společnosti, ve které žije a ve které se pohybuje.
Jak probíhal casting na Cinematerapii? Kolik
lidí se na něj přihlásilo?
Galina Šustová (GŠ): Nevěděli jsme, co od toho

očekávat, neboť jsme netušili, jestli přijde tři sta
lidí nebo nikdo. Těch lidí se objevilo asi dvacet
sedm, což bylo optimální, protože jsme se s nimi
stihli za ten den oťukat a seznámit.
IV: Nevěděli jsme, jestli přijde tisíc lidí, nebo jenom dva. Nicméně s Českou televizí bylo domluveno, že ten casting bude trvat jeden den. A nakonec se ukázalo, že celý ten den byl poměrně
krátký na to, abychom stačili vyslechnout těch
asi pětadvacet lidí.

Jak se v průběhu natáčení vyvíjel Váš vztah
k činkujícím?
IV: Já to řeknu za staršího. Snažil jsem se to dirigovat z nadhledu. Můj způsob práce je příliš nezasahovat a nechat ty lidi vymluvit se ze svých
problémů. Můj vztah a vztah ostatních spolupracovníků k těm lidem byl proměnlivý. Oni měli
zase proměnlivý vztah k tomu filmu. Ne vždycky
nám dali najevo, že z toho projektu chtějí utéct.
Vycítili jsme, že tomu tak několikrát bylo, ale vydrželi jsme do konce a mně to dalo strašně moc.
Protože když někomu nasloucháte, tak vás to
poučí i vás samotném.

Ve svých dokumentech inklinujete k formě ankety. Co Vás k tomu přivedlo?
IV: Metoda ankety je metoda nejasného konce.
A metoda ankety je také způsob, jak oslovovat
náhodné lidi. Mně se líbí, když ještě pět minut
předem nevím, s kým budu mluvit. DokumentárJaké typy lidí jste na castingu vyhledávali?
ní film, který jsem natočil předtím, se jmenuje
IV: My jsme se v tom úzkém kolektivu lidí, kte- Rozpomínání. To byla anketa, kdy jsem oslovoří tvořili štáb, nemohli dohodnout. Rozhodl jsem val náhodné lidi po ulicích a po hospodách. Takse, že nechci před kamerou zpovídat lidi, které že další projekt, ve kterém jsem chtěl pracovat
zařazuji do kategorie pábitelé. Natočil jsem řadu s náhodou, byl formou inzerátu. V obou dokudokumentárních filmů, mám dokonce i hrané fil- mentech jsem pracoval s formou náhody, kterou
my, ve kterých se pohybuji ve sféře tzv. pábite- však do budoucna opustím a budu dělat hraný
lů. Nakonec se v tom filmu jakési pábení stejně film.
objevuje, protože pábení a pábitelé jsou součástí toho rejstříku lidí, kteří se kolem nás pohybují. Coby kameraman jste spolupracoval s takovýI my sami jsme tak trochu pábitelé, takže jsme mi osobnostmi, jako jsou Drahomíra Vihanová,
to nemohli vyloučit. Nebyl ovšem úmysl, aby se Fero Fenič, Jaromil Jireš nebo Karel Vachek.
pábitelé objevili před kamerou a ani aby ty osu- S kým se Vám pracovalo nejlépe?
dy byly příliš extravagantní nebo dramatické. Bo- IV: Dobře se mi dělalo s Vihanovou. Ona mi dala
hužel ale byly.
velkou svobodu a velkou možnost. Byl jsem jediný, se kterým vydržela dlouhodobě pracovat. NaMyslíte, že zvoleným jedenácti lidem Cinema- točili jsme spolu asi osm nebo devět filmů. Ona
terapie pomohla?
mi důvěřovala a díky tomu jsem mohl pracovat
IV: To je velmi častá otázka. Cinematerapie ne- naprosto svobodně.
měla být žádnou terapeutickou seancí. Ten název znamená, že jsme si chtěli povídat s lidmi, Když už jsme u té terapie, nechtěl byste se nakteří mají problém v komunikaci, mají nějaký šim čtenářům s něčím svěřit?
dramatický svízel a kterým by pomohlo, kdyby VI: Kdybych se začal svěřovat, tak máme před
si s námi mohli za pomoci kamery určitou dobu sebou ještě dalších osm hodin. Mně stačí ten
povídat. Každá výpověď má terapeutický účinek, film. Pro mě je to uzavřený celek. Další terapie
ale nebylo naším úmyslem hrát si na psychotera- budu provádět v hraném filmu.
peuty, ani nahrazovat nebo simulovat psychoterapii. Jaký to mělo účinek vám může říct Galina.
Vítězslav Chovanec
Ale my jsme ani moc nekladli otázky, spíše jsme

Kieślowski v dokumentu
Dnes od 14:30 si v hudebním sále Kulturního domu nenechte ujít komponovaný pořad sekce Polský film morálního neklidu, který představí kolekci dokumentů
Krzysztofa Kieślowského.

Uvidíte:
První láska / Pierwsza miłość | 1974 | 52 min
Nemocnice / Szpital | 1977 | 20 min
Z pohledu nočního vrátného / Z punktu widzenia nocnego portiera | 1977 | 16 min
Sedm žen různého věku / Siedem kobiet w różnym wieku | 1978 | 15 min
Mluvící hlavy / Gadające Iowy | 1980 | 14 min
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rozhovor
Jméno režisérky, scénáristky a dramaturgyně Kristiny Vlachové je v poslední době spojeno především s historickými dokumenty z produkce České televize. Do Písku přijela, aby uvedla televizní dokument Poselství Jana Palacha (2008). Během své návštěvy festivalu se zúčastnila také debaty ostavu České televize, který považuje za jedno
z alčivých témat současné mediální kultury a nebojí se o něm otevřeně mluvit.
Začnu možná banální otázkou. Mohla byste svými slovy vysvětlit, proč považujete za důležité
vracet se k určitým etapám minulosti?
Existuje taková otřepaná fráze. Aby lidé nemuseli
znovu prožít to špatné, co už jednou prožili, tak že
je třeba, aby se vyrovnali s minulostí. Když se národ se svojí minulostí nevyrovná, tak ji bude muset znovu prožít. Vlastně to není otřepaná fráze. Je
to výrok slavného filozofa, který věděl, o čem mluví. A myslím, že den za dnem vidíme, jak se to naplňuje. Mám na mysli třeba korupci nebo morální
úroveň národa.
Ve Vašich filmech vystupují i pozůstalí obětí komunismu, například bratr Jana Palacha. Je náročné přimět je, aby se před kamerou znovu vraceli k bolestným událostem?
Snažila jsem se být maximálně ohleduplná. Samozřejmě bych měla na Palachova bratra mnohem
víc otázek, ale on už hovořil i v jiných filmech. Takže se mi zdálo, že bych ho nemusela rozdírat do
krve. A on mi řekl – děkuji vám, že nemusím moc
mluvit, že nemáte moc otázek.
Jaké bývají reakce pozůstalých po uvedení
filmů?
Většinou jsou ti lidi hrozně rádi, že k natáčení došlo. Ale když jsem točila o procesu s Aloisem Grebeníčkem a jeho estébáckou partou (Kauza Uherské Hradiště – pozn. red.), tak mi to samozřejmě
nikdo nepochválil. To jsem měla spíš špatné telefonáty.
Používání archivních dokumentárních záběrů
s sebou však přináší i ožehavé morální otázky.
Kde máte hranici, kam až jste ve svých filmech
ochotná zajít?
Moje hranice je, co je pravda. A taky povinnost dokumentaristy udělat práci co nejlíp. Je to složité.
V Lidových novinách se nedávno objevil velký článek, že lidi, kteří dělali rozhovor před smrtí s Janem

Moje hranice leží tam,

kde je pravda

Rozhovor s investigativní dokumentaristkou Kristinou Vlachovou
Palachem, žalují Radioservis, který vydal v roce osmiček cédéčko Srpen 1968, kde jsou všechny důležité projevy. A tam je právě rozhovor MUDr. Zdenky Kmuníčkové s Janem Palachem. Teď ta lékařka
žaluje Radioservis, nikoliv Českou televizi, a žádá
300 000,- za svoji čest, a aby všechna cédéčka,
která jsou už částečně rozprodaná, byla zničena.
Tak nevím, jestli se budou policajti chodit dívat lidem do bytů, jestli si takové cédéčko nekoupili. Teoreticky bych se teď mohla obávat, že doktorka
Kmuníčková bude chtít, aby zmizel ze světa i tento film. Ale nemusím se obávat, protože loni v létě
Česká televize uzavřela s jejím přítelem Tůmou
(spoluautor rozhovoru s Janem Palachem – pozn.
red.) tajnou smlouvu. Je tam přímo napsáno, že
je to tajná smlouva, kterou nebude nikomu ukazovat ani jedna ani druhá strana. A je to o finančním vyrovnání, takže tomu filmu naštěstí nic nehrozí. To je docela složitý, že jo? Je úplně absurdní,
když jsou peníze koncesionářů vynakládány na tajné smlouvy. To nikde ve světě není možné.

Co je pro Vás po náročné práci zadostiučiněním?
Hrozně ráda jsem dělala filmy o soudních procesech, i když jsem netušila, že všechny soudy skončí ponížením politických vězňů. Když potom soud
rozhodl v jejich neprospěch, tak vám ti lidi potom
řekli – sice jsem prohrál soud, ale zadostiučiněním je mi ten váš film. A když umřel třeba Jaroslav
Lukeš (politický vězeň – pozn. red.), tak na jeho
pohřeb přišel strašný zástup lidí. A to byl důsledek
toho filmu (Věž smrti – pozn. red.), byl promítaný
Zabýváte se tématy, která jsou řadě lidí nepoho- v televizi, všichni o tom věděli a byla to taková dedlná. Nemáte někdy strach?
monstrace.		
Řeknu vám upřímně, že ta práce je tak složitá
Tereza Frodlová

Česká televize:

Moloch, který miluje své diváky
Pojem „veřejnoprávní“ je blbé slovo, lidé z
České televize své profesi nerozumí a bývalá
programová ředitelka Kateřina Fričová je jen
punkevní mrtvola – právě takové fráze zaznívaly na včerejší diskuzi Co s Českou televizí?
v loutkovém sále Kulturního domu.
Sejde-li se na jednom pódiu šestice mužů
z oblasti médií s rozdílným názorem, vypadá to
jednoznačně na zajímavou debatu. Ta včerejší
měla přinést více světla do tématu restruktu-
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a usíte překonávat tolik překážek ze strany produkce, že vůbec nemáte čas o těchto věcech přemýšlet. Ale když jsem točila Kauzu Uherské Hradiště
o učení politických vězňů v 50. letech, tak ústavní
soudce Vojtěch Cepl mi řekl v Občanském institutu
před deseti nebo dvaceti lidmi – už do toho Uherského Hradiště nejezděte, je tam hrozně silná mafie, to je pro vás nebezpečné. Ale říkala jsem si, že
když už to točím sedm let, musím to prostě dokončit, až bude vynesený rozsudek. Vojtěch Cepl už
umřel, Alois Grebeníček taky a já jsem pořád tady.

ralizace České televize. Slova se ihned po prezidentovi FNR Michaelu Havasovi ujal první generální ředitel ČT Ivo Mathé a vysvětlil stručně pojem „veřejnoprávní“. Výrazně ostřejší tón
přidal debatě hned po pár minutách člen předsednictva FITES Ivan Biel, když prohlásil: „Setkal jsem se s lidmi z ČT a musím říct, že televizi nerozumí, včetně paní Fričové, které jsem si
dřív vážil.“ Biel se také tvrdě opřel do potlačování tvorby dokumentů. Na to okamžitě nesouhlasně zareagoval vedoucí dramaturg Centra

převzatých pořadů ČT Václav Kvasnička. V tu
chvíli se debata proměnila na „Hon na Kvasničku“ a jediný zástupce kontroverzní televize
tak musel čelit nepříjemným kritikám.
Po hodině dostala prostor i veřejnost. Velkým tématem se stala sledovanost. Zatímco
Ivan Biel se jasně vyjadřoval pro tvorbu pořadů pro úzké publikum, předseda Asociace režisérů a scenáristů Petr Kaňka naznačil, že
nízká sledovanost může televizi potopit. Václav Kvasnička pak pouze dodal, že Česká televize má velký zájem o svého diváka. Zároveň
ale přiznal, že loajalita některých zaměstnanců je slabá, a tak to může vyznívat úplně jinak. Svůj prostor dostalo i téma Rady ČT a jejího kontroverzního vedení (v čele stojí Jiří Baumruk, někdejší šéfredaktor sportovní redakce,
který musel z ČT odejít v roce 2000, kdy vyšlo
najevo, že v televizi propaguje Antonína Charouze), politický vliv na veřejnoprávní médium
a bulvarizace.
Během diskuze se probralo mnoho, ale žádný
velký závěr nepřinesla. Snad jen ten, že o Českou televizi všichni stojíme, i když víme, že se
musí od základu změnit. A taky, že nás koncesionáře má televize ráda (No aby ne!) a snaží
se s námi, veřejností, komunikovat. Jen škoda,
že nekomunikuje více také její generální ředitel Jiří Janeček. Diskuze s ním by mohla přinést mnohem více. Na pozvání FNR ale neodpověděl. (km)

Kam na výlet
Pokud si chcete zpestřit festivalové dny malým výletem, máme
pro vás dnes několik zajímavých tipů. Zaměřili jsme se ve výběru zejména na místa, která patří k těm méně známým. Oslovit
se snažíme hlavně milovníky zvířat a filmové nadšence. Patříte k nim? Stačí už tedy jen nasednout na kolo, do auta nebo do
autobusu a vyrazit! .

Mezi nejoblíbenější výlety dětí v píseckých školkách a školách patří návštěva Záchranné stanice Makov. Tu založil jen kousek od Čížové před sedmnácti lety Český svaz ochránců přírody. Stanice disponuje více než třemi desítkami voliér a zdejší personál se stará o nemocná i poraněná volně žijící
zvířata v bývalých okresech Písek a Strakonice. Vidět tu můžete například
mláďata zajíců, lasičky, srnky i nejrůznější druhy ptáků. Návštěva je možná
po předchozí telefonické domluvě.
www.makov.cz

Pro příznivce ještě větší divočiny tu máme Krokodýlí ZOO Protivín. Navštívit ji můžete denně od 10:00 do 16:00. Díky dvaceti druhům krokodýlů, které tu uvidíte, se ZOO může pochlubit nejrozsáhlejší středoevropskou kolekcí
těchto zvířat. Na vlastní oči spatříte aligátory, kajmany nebo třeba nilského
krokodýla. Máte odvahu přijít?
www.krokodylizoo.cz
Kdo by si nepamatoval legendární film o vojáku Švejkovi s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli! Chcete se podívat do míst, kde se tento film natáčel? Zavítejte tedy do Putimi! Do obce vzdálené od Písku jen 6 kilometrů dojdete
snadno i pěšky. Četnická stanice, kde filmového Švejka zatkli a vyslýchali,
stojí mimochodem dodnes. Díky tabulkám z dob monarchie ji určitě nepřehlédnete. Na hřbitově pak navštivte hrob slavného Cimbury. Statný románový sedlák spisovatele J. Š. Baara v Putimi skutečně žil a pokud projdete celou dědinou, narazíte i na jeho statek.
www.putim.cz

rozhovor

V
Písku jsou lidé zhýčkaní
Rozhovor se Ctiradem Havlem, ředitelem Centra kultury v Písku

Pán nad organizačním chodem v sálech Kulturního domu, v kině Portyč i v letních kinech má během festivalu času jako šafránu. Jeho tým
ale funguje bezvadně, takže si za námi na chvilku odběhl do redakce Listů a při pohledu z terasy na řeku a město nám představil své
království.
Představíte nám trochu historii svého působení v Centru kultury?
Bylo to trochu složitější, napřed existovala příspěvková organizace,
kterou jsem řídil deset let. Pak se město rozhodlo Kulturní dům předat soukromníkovi, vystřídalo se několik nájemců a žádný neuspěl.
Objektu se nakonec znovu ujalo město a mě povolali opět k jeho řízení. Dnes máme osm různě velkých sálů, od kluboven až po multifunkční velký sál, kde můžeme hrát filmy, ale také se dá velmi rychle přestavět na taneční nebo kongresový sál. Můžeme se pochlubit
velmi moderní technikou, takže pro festival jsme schopni poskytnout
komfortní zázemí. Cíleně jsme každý sál vyprofilovali jinak – loutkový pro děti, Uhelnu zase na rockové koncerty. Jen za loňský rok jsme
měli v Kulturním domě na 900 akcí, to znamená v průměru tři denně – to je docela úspěch, nemyslíte?
Spravujete i kino Portyč...
Tam letos proběhne digitalizace, kino bude 3D. Já si ale zachovávám
například i techniku na promítání 70 mm kopií, což už je dnes spíš kuriozita, ale nechci se jí vzdát, dokonce uvažuji o nějaké akci, kde bychom divákům připomněli kolekci 70 mm filmů. Na návštěvnost si nemohu stěžovat, nám lidé do kina chodí. Na mnoha místech se ruší letní kina, to naše na Výstavišti ale má celé léto pro koho hrát. Ve správě máme i Altán, kde pořádáme koncerty, podobně jako nyní při Festivalu nad řekou.
Brzy se chystá také otevření divadla...
Ano, pomalu končí rekonstrukce historické budovy, slavnostní pásku
přestřihneme 10. 10. 2010 v 10 hodin 10 minut. Také divadlo bude
mít v péči obecně prospěšná společnost Centrum kultury. Budeme
zvát hosty, stálý soubor by se zde neuživil, ale chystáme pro diváky
pestrý program. Víte, vPísku je kultury hodně, o své návštěvníky pečujeme, takže jsou lidé trošku rozmazlení.
Bude divadlo k dispozici také na příští ročník Festivalu nad řekou?
Určitě, přinejmenším hlavní sál. Já myslím, že Písek je pro tento festival přímo předurčený. My vlastně můžeme nabídnout stejný počet
sálů jako Karlovy Vary, přitom je tady ale všechno v dosahu deseti minut chůze. Letos se po loňském zahřívacím kole všechno ustálilo do
příjemného chodu, také víc místních obyvatel si zvyklo chodit na festivalové programy. Město se zkrátka festivalu pomalu otevírá a určitě to bude z roku na rok lepší. Jsem přesvědčený, že při pátém ročníku bude Písek opravdu naplno žít Festivalem nad řekou a bude lákat
stále více návštěvníků. (gk)

Pěšky dojdete snadno i na nedalekou rozhlednu na vrchu Jarník. Je až neuvěřitelné, že z této téměř šedesát metrů vysoké věže skočil na laně jeden
ze studentů místního Gymnázia, aby pořídil unikátní záběry pro studentský
film, který se svými spolužáky natáčel. Pokud na rozhlednu vystoupáte, uvidíte Písek jako na dlani. Romantici milují i tamní západy slunce. Jediné, co
vás dělí od krásného zážitku, je 182 schodů, které musíte na věži zdolat. V
této oblasti se natáčela i část druhého dílu trilogie o rodině Homolkových
Hogo fogo Homolka režiséra Jaroslava Papouška.
www.piseckehory.ic.cz
Do Hoštic u Volyně se vypravte raději autem. Vesnice je totiž od Písku vzdálená více než 30 kilometrů. Kilometry ale fanoušky filmové komedie určitě
neodradí. Právě v Hošticích se narodil známý český režisér Zdeněk Troška
a rodnou vesnici si vybral k natočení trilogie Slunce, seno…Místní na natáčení rádi vzpomínají, mnozí si totiž ve filmech sami zahráli. A pokud budete
mít štěstí, třeba tu potkáte samotného režiséra. Není tajemstvím, že se do
Hoštic často a rád vrací.
www.turistika.cz
(km)
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Anketa:

Který český film nejlépe vystihuje českou národní povahu?
Kateřina

Helena

Možná filmy jako Pelíšky. Ty Hřebejkovy. Taková ta česká bodrost,
lehký vztah k minulosti. Český národ je takový, že si z ničeho nedělá těžkou hlavu, že si ze
všeho bere spíš to pozitivní.

Těch filmů mě napadá víc.
Vesničko má středisková,
Švejk, Všichni dobří rodáci, Postřižiny. Napadají mě taky Kachyňovy filmy,
ale teď si nevybavím názvy. Je v nich ukázáno, že
si ze sebe umíme udělat
srandu a brát věci s nadhledem. Někdy si ale sami
sebe vážíme méně, než by
bylo správné. .

Miloň Terč

Honza

Mně se líbí Vesničko má středisková. Charaktery jsou tam vykreslené tak, že opravdu odpovídají
českému naturelu. Ten je takový švejkovský. Však
my Češi víme, jací jsme. Všechno zlehčíme, všechno obejdeme, uděláme to nějak jinak. Ani na tom
příběhu se nic nezměnilo, takhle to funguje pořád.
Noví politici dělají pořád stejné kousky. Pořád se
čachruje s majetkem.

Návrat ztraceného syna. Myslím si totiž, že česká povaha bývá hodně zkreslována Ladovou obrazovou interpretací Haškových románů. Ostatně tenhle názor
má i filozof Karel Kosý. Švejk není pouze komická figura, je zároveň i tragická. Myslím si, že česká povaha, potažmo slovanská, má v sobě určitý vnitřní smutek a to komično pramení z tragického životního názoru. Filmy Evalda Schorma se toho dotýkají a vystihují to.

Martin

Jaromír Blažejovský

NA STŘEDU 4. 8. 2010

FILMOVÝ PROGRAM

Hoří, má panenko nebo Kurvahošigutntág, těžko vybrat jen jeden. Myslím si, že jsou stále aktuální, protože ač je to od revoluce dvacet let, tak se
toho zas tolik nezměnilo. Pořád je tady takovéto
čecháčkovství, že si každý chce co nejvíc nahrabat. Ten film byl přesně o tom, že když lidé mají
najednou možnost ty peníze mít, tak najednou nevědí, co s nimi. To vystihuje dobře tu českou hnusnou povahu .

Podle mě je to Hoří, má panenko, protože tam
jsou To je zajímavé. Myslel bych si, že bych na to
měl normálně hned odpovědět, ale tím, jak jsem
před chvílí přijel, tak nějak narychlo nevím. Ve Varech se mnou dělali rozhovor do čínské televize
a chtěli vědět, jaká je podstata českého humoru, tak jsem jim posílal celý balík takových filmů.
Musím si vzpomenout, které to byly. Asi Hoří, má
panenko. To je odpověď. Podstata češství není v
mladých lidech, ale v tom, jak se chovají taťkové
a mamky. Generace rodičů je v Čechách určující a
v těch Formanových filmech, kde jsou ti taťkové a
mamky důležití, které se odehrávají třeba v kuchyni, ložnici nebo obýváku, nebo na tom hasičském
bále, tam se ty hnusné vlastnosti Čechů promítají.

Místo konání

Čas

Film

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

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

Náhoda
Polsko/1981
112
Krajkářka
Francie/1977
107
25 ze šedesátých
ČR/2010
100
Citlivá místa+Rébus
Polsko/1980
89
Oko nad Prahou
ČR/2010
78
Dvacátý devátý
ČSR/1974
122
Filmy VŠMU
Slovensko		
Kieślowski v dokumentu
Polsko
120
Jaromír Kallista uvádí: Jak vznikal film Přežít svůj život
Bratislavafilm
Slovensko/2009
90
Země zaslíbená
Polsko/1975
179
Jaká to rozkošná válka! + Slavnostní zakončení
Český mír
ČR/2010
108
Křestní jméno Carmen
Francie/1983
85

Země původu/Rok

Min

Sekce

Morální neklid
Francouzský film
Diagnóza času
Morální neklid
Novinky Visegradu
Diagnóza času
Komponovaný
Morální neklid
Novinky Visegradu
Novinky Visegradu
Belle Époque

Novinky Visegradu
Francouzský film
Martin Jiroušek uvádí Baudelairovský film aneb Zločin jako krásné umění Belle Époque
Hořký sníh
Řecko/2009
90
Zvláštní uvedení
Tajemství hradu v Karpatech ČSR/1981
97
Belle Époque
Oko nad Prahou
ČR/2010
78
Novinky Visegradu
Našim láskám
Francie/1983
95
Francouzský film
Ten druhý
Německo/1913
80
Belle Époque
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Matěj
Podle mě je to Hoří, má
panenko, protože tam
jsou prezentovány typické venkovské postavičky
a švejkovské charaktery. Problémy s tombolou
a bálem jsou tam řešeny
hodně sarkastickým způsobem.

