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CO SE O NÁS PÍŠE:
„Písecký festival úspěšně zneklidnil.“
Lidové noviny, 6. 8. 2010

„Písecký festival si své diváky našel. Je to publikum náročné, vnímavé a sestává
z mladých lidí, sjíždějících se z celé republiky, z řady filmových odborníků, vítajících
možnost setkání v poklidné atmosféře jihočeského města …“
Synchron č. 4/2010 – Zpravodaj Českého filmového a televizního svazu FITES

„Legendy polského filmu v Písku.“
Písecký deník, 7. 8. 2010

„Naše situace byla s Vaši nesrovnatelná, měli jsme po roce 1956 víc svobody,
duševní i fyzické. Neměli jsme Husáka. To nebyla naše zásluha, ale režim prostě tak
tuhý, naši komunisté byli opatrnější, vlastně se báli vystrkovat růžky. Když jsem
v Americe potkával své drahé kamarády Miloše Formana, Ivana Passera a A. J.
Liehma, cítil jsem se privilegovaný, protože jsem měl v ruce pas, zatímco oni museli
ve Státech zůstat, i kdyby nechtěli.“
Krzysztof Zanussi v rozhovoru s Veronikou Bednářovou, Pátek, Lidové noviny 13. 8. 2010-08-28

„Festival nad řekou si tedy staví skutečně náročné mety. Letošní ročník prověřil
organizační tým mladých lidi, jímž patří obdiv a dík za profesionálně odvedenou
práci, stejně jako všem spolupracovníkům z písecké radnice a z Centra kultury.“
Synchron č. 4/2010 – Zpravodaj Českého filmového a televizního svazu FITES

„Klenot zapomenutý v Písku, o kterém se zatím ví jen málo. Jeho tvůrci ho ale leští
seč mohou a jeho lesk začíná vábit stále více návštěvníků. V Písku je v plném
proudu filmový Festival nad řekou a je mimořádně kvalitní.“
ČRo REGINA, 2. 8. 2010

ÚVOD
Ve dnech 30. 7. až 5. 8. 2010 proběhl v jihočeském Písku II. ročník filmového a multižánrového Festivalu nad
řekou (www.festivalnadrekou.cz ).
Festival se konal pod záštitou bývalého prezidenta Václava Havla a českého PEN Klubu; dále propůjčili svou
záštitu ministr zahraničních věcí ČR, ministryně školství ČR, ministr pro místní rozvoj, hejtman Jihočeského
kraje Jiří Zimola a starosta města Písek Miroslav Sládek.

Už loňský první ročník naznačil, že se v Písku zrodila nová
festivalová tradice. Velkým závazkem pro organizátory byla
přízeň generálního partnera ČEZ Jaderná elektrárna Temelín
a hlavního partnera královského města Písek, spolu s dalšími
pořádajícími institucemi a partnery. Velkou motivaci pro
pořadatele představoval také vysoký zájem diváků. Přestože
letos co do počtu akreditovaných účastníků zaznamenal
Festival nad řekou oproti loňsku mírný pokles (z 1850 na
1730), vše nasvědčuje tomu, že si festival již ve druhém
ročníku vytvořil stabilní diváckou základnu. Také fakt, že se
letos prokazatelně méně korzovalo po písecké riviéře a více
Kino Portyč, slavnostní zahájení FNR 2010
se sedělo v kinech, dokazuje, že do Písku opravdu míří
především ti, kteří mají zájem o to hlavní, co festival přináší – o kvalitní filmy. Mírný pokles diváckého zájmu
odpovídal všeobecnému letošnímu trendu u většiny letních festivalů a v případě FNŘ byl navíc způsoben
pozdním vyhlášením akce.
K důležité změně došlo ve vedení festivalu. Post uměleckého ředitele FNŘ opustil 4. března letošního roku
Jiří Králík. Umělecké řízení akce se tak sloučilo v osobě prezidenta Festivalu nad řekou Michaela Havase. Ten
nyní zastřešuje program koncipovaný dramaturgy jednotlivých filmových sekcí (v letošním roce to byly Belle
Époque, Historie francouzského filmu, Polský film morálního neklidu a Diagnóza času).
Produkce a celková organizace festivalu byla zastřešena firmou Heart of Europe Media, s.r.o. a byla
koordinována Markétou Havasovou.
Je třeba říct, že se II. ročník Festivalu nad řekou nerodil bez komplikací. Vzhledem k tomu, že organizátoři
neobdrželi finanční příspěvek ani od Ministerstva kultury ani Státního fondu pro podporu a rozvoj české
kinematografie, jež v loňském roce pokryly téměř třetinu rozpočtu, nebylo dokonce do poslední chvíle jasné,
zda se festival bude vůbec moci uskutečnit. Že se to nakonec podařilo, je důkazem profesionality
organizátorů a zároveň oceněním těch institucí a partnerů, kteří festivalu svou pomoc neodepřeli.

Přesto pochopitelně v důsledku této dlouho panující nejistoty nemohly v některých ohledech přípravy
probíhat v míře, která by za jiné situace byla naprosto samozřejmá. Týká se to především otázek propagace.
II. ročník FNŘ mohl být ve větší míře medializován přibližně teprve od konce května, kdy bylo definitivně
rozhodnuto o jeho uskutečnění. Necelé tři měsíce jsou na dostatečné zpropagování akce takového významu
a rozsahu skutečně velmi málo. V tak krátkém termínu nelze připravit barterové dohody v tom rozsahu, ve
kterém by to jinak bylo možné. Míra, v níž se to nakonec i v tomto šibeničním termínu podařilo, je
především příslibem, jakých úspěchů bude na tomto poli možné dosáhnout v dalším ročnících, kdy – jak již
teď vše nasvědčuje – budou okolnosti příznivější.
Také celková organizace festivalu zaznamenala oproti loňsku i navzdory vzpomínaným finančním a časovým
omezením značné zlepšení. Ani v jediném případě se například nestalo, že by některý z pořadů avizovaných
v programu nebyl z jakéhokoli důvodu uveden. Také technická kvalita, v níž probíhaly filmové projekce i
doprovodné akce, byla na velmi vysoké úrovni. Lze oprávněně říci, že charakteristickým rysem II. ročníku
FNŘ byla vysoká profesionalita, kterou oceňovali jak diváci, tak účinkující a hosté. Právě jejich slova chvály a
povzbuzení společně s přísliby návratu i v dalších letech jsou důkazem, že Festival nad řekou postupně
nalézá vlastní svébytné postavení na kulturní mapě Česka.

AKREDITACE MŠMT
Letošní rok 2010 se stal mezníkem v dějinách českého školství, když (byť s neuvěřitelným zpožděním oproti
vyspělejším evropským státům) se film a audiovizuální výchova oficiálně staly součástí středoškolských
osnov. Jako vůbec první filmový festival v ČR získal FNŘ dne 28. dubna 2010 akreditaci platnou do roku 2013
„k provádění vzdělávacího programu a vydávání osvědčení o absolvování cyklus seminářů k audiovizuální
výchově“ a další akreditaci platnou do roku 2016 „k provádění vzdělávacích programů zaměřených na další
vzdělávání pedagogických pracovníků“.
Proto se jako první vlaštovky na letošním programu objevily dva filmy ze slavného seriálu BBC
„CONNECTIONS“ Jamese Burkea, jenž je v angloamerickém světě považován za zakladatele kontextuální
výchovy. Obě projekce vzbudily mimořádný ohlas a James Burke, který považuje Čechy za kolébku britské
průmyslové revoluce, potvrdil svou účast na FNŘ 2011. Jeho návštěva se stane
mimořádnou událostí: v Písku představí ve světové premiéře svůj KNOWLEDGE
WEB (webstránka znalostí), který intuitivní pavučinou propojuje 2500
historických postav a nabízí 35 000 individuálních „expedic“ do světa souvislostí.
Je to ta pravá „škola hrou“, jejíž pomocí se diváci dozvědí například to, jak
Napoleon ovlivnil vývoj počítačů, jak středověký důlní průmysl v Jáchymově
inspiroval Pasquala k vynálezu barometru či jak stavba Panamského průplavu
vedla k objevu ledničky. Burkova stránka KNOWLEDGE WEB bude spuštěna až
v roce 2012, takže premiéra v Písku se stane bezpochyby velkou událostí.

Dr. Hans Gerd Koch

V této souvislosti stojí za zmínku velkorysá nabídka Dr. Hanse Gerda Kocha,
světového experta na dílo Franze Kafky, který z nadšení z témat příštího ročníku
(zejména BŮH, ale i „Od Caligariho k Hitlerovi“) nabídl svou pomoc při
vybudování úzké spolupráce mezi píseckou Filmovou akademií Miroslava
Ondříčka a Filmovou školou v Ludwigsburgu.

Organizátoři považují tyto vzdělávací možnosti za důležitou prioritu pro 2011.

ORGANIZACE:
Hlavním pořadatelem je Heart of Europe Media, s.r.o. v čele s prezidentem
Festivalu nad řekou Michaelem Havasem a hlavní koordinátorkou festivalu
Markétou Havasovou.

VEDENÍ FESTIVALU:
PREZIDENT FESTIVALU, PRODUCENT - Michael Havas
KOORDINÁTORKA FESTIVALU, PRODUCENT - Markéta Havasová
EKONOMKA – Ivana Nováková
KOORDINÁTOR PROGRAMU – Štěpán Hulík
PR – Markéta Zámyslická
ORGANIZAČNĚ TECHNICKÁ PRODUKCE – Jan Dvořák
IT PODPORA, INFORMAČNÍ SYSTÉM - Petr Velebný
VEDOUCÍ AKREDITACE, MANAGEMENT KONZULTANT – Alexandra Lánská
VEDOUCÍ Guestservice – Daniel Vališ

DRAMATURGOVÉ:
Filmy a doprovodné akce byly letos zařazeny do několika dramaturgických cyklů, každý cyklus měl svého
garanta (garanty) :
POLSKÝ FILM MORÁLNÍHO NEKLIDU - Pavla Bergmannová, Galina Kopaněva
HISTORIE FRANCOUZSKÉHO FILMU – Tereza Brdečková
DIVADLO JÁRY CIMRMANA – Martin Gross
BELLE EPOQUE – Michael Havas, Martin Jiroušek
DIVADLO – Vladimír Hulec, Lucie Němečková
DIAGNÓZA ČASU – Jan Lukeš, Ivana Lukešová
KONCERTY – Ivo Pospíšil
VÝSTAVY - Jindřich Štreit
OSOBNOSTI A VÝROČÍ – společná
FILMY VISEGRADU – společná
ZVLÁŠTNÍ UVEDENÍ – společná

PRODUKCE:
ORGANIZAČNĚ TECHNICKÁ PRODUKCE – Jan Dvořák
IT PODPORA, INFORMAČNÍ SYSTÉM - Petr Velebný
DISPEČINK, TECHNICKÝ SCÉNÁŘ – Stanislav Solar
LOKÁLNÍ PROPAGACE-Jiří Střelka
SKLAD A PŘÍPRAVA KOPIÍ – David Trávníček
ŘEDITEL KD – Ctirad Havel
PRODUKCE KD – Karel Průcha
VEDOUCÍ TECHNIK KD – Jan Bajer
IT KD – Tomáš Řeřábek, Josef Snášel
TECHNICI KD – Jan Neděla, Ladislav Marek, Roman Vachule
TISKOVÉ PRÁCE KD – Josef Zemek
SLUŽBY – Aleš Havel
EKONOM KD – Milan Urban
ASISTENTI EKONOMKY – Lucie Zelená, Vojta Novák
REVIZOR – Oliver Bláha
TECHNICKÁ PROPAGACE – Dominik Dabrowski
KINOTECHNIKA – Zbyněk Holub
KINOTECHNIKA PROMÍTAČ – Václav Stříbrný

KINEMATOGRAF BRATŘI ČADÍKŮ – Josef Čadík
SPECIELNÍ PROJEKCE, VZÁCNÉ FILMY, PLAKÁTY – Milan Wolf
PŘEKLADATELSKÁ TECHNIKA – Pavel Jíra
VELKOKAPACITNÍ TISKÁRNA – Miroslav Kos
TRANSPORT KOORDINÁTOR – Viktor Frank
PŘEPRAVA FILMŮ (zahraničí) – Martin Melichar
INTERSHIPPING – Tomáš Budin
ŘIDIČI – Ondřej Němec, Michaela Hertlíková, Ondřej Kutiš, Matouš Novák, Dominik Impseil
PŘEPISY, PŘÍPRAVA NA PROJEKCI – Jaroslav Kupec
PROMÍTAČI – Martin Hanzal, Milan Wolf, Martin Pospíšil, Vladimír Matajs
Jan Hanza, Josef Nezbeda, Václav Stříbrný
KOORDINÁTOR TLUMOČNÍKŮ – Jan Prachař
PŘEKLADY – Jan Prachař, Tereza Brdečková, Jiří Dědeček, Vavřinec Havlíček, Eva Novotná, Pavel Peč,
Simona Richterová, Irena Srkalová, Jan Vaňo, Amalaine Diabová, Jan Lalič, Jana Kopecká
ÚVODY A BESEDY (organizace) – Magda Španihelová
ÚVODY – Pavla Bergmannová, Tereza Brdečková, Jiří Dědeček, Martin Jiroušek, Jan Lukeš, Aleš Matějka,
Marie Mravcová, Michael Málek, Vladimír Tupáček, Michal Procházka, Tereza Hříbová
DOPROVODNÉ AKCE – Adéla Schickerová
VÝSTAVY – Jindřich Štreit, Marek Škarpa

PROPAGACE:
PR, MEDIA, DTP, FACEBOOK – Markéta Zámyslická
FESTIVALOVÝ VÝTVARNÍK – Joska Skalník
KOORDINÁTORKA TISKU – Gabriela Koulová
WEB (koncept, obsah) – Michael Havas
WEB (technický design) – Petr Velebný
WEB (programátor) Jan Rieger
WEB (grafička) – Petra Drbalová
FESTIVALOVÁ ZNĚLKA (autor) – Michael Havas
FESTIVALOVÁ ZNĚLKA (producent) – Lukáš Skalník (EALLIN ANIMATION)
FESTIVALOVÁ ZNĚLKA (režie) – Janek Růžička
FESTIVALOVÁ ZNĚLKA (animace) – David Sukup
FESTIVALOVÁ ZNĚLKA (Quantel design) – Jan Černý
FESTIVALOVÁ ZNĚLKA (Design zvuku) – Karel Zámečník
DESIGN + MANUFAKTURA CENY MIROSLAVA ONDŘÍČKA – Boris Nosek
IN-HOUSE ZPRAVODAJSTVÍ – Petr Velebný
KATALOG (editor) – Lukáš Skupa
KATALOG (autoři) – Pavla Bergmannová, David Crystal, Petra Forstová, Tereza Frodlová, Michael Havas,
Vladimír Hulec, Štěpá Hulík, Martin Jiroušek, Ondřej Kaláb, Lenka Křesťanová, Jan Lukeš, Lukáš Skupa,
Markéta Zámyslická
KATALOG (překlady) – Kristína Fialová, Štěpán Hulík, Nela Kovalčíková, Lenka Křivánková, Antonín Zita
KATALOG (grafika) - Joska Skalník, Martin Straka
KATALOG (sazba, typografie) – Martin Straka
FILMOVÉ LISTY (editor) - Lukáš Skupa
FILMOVÉ LISTY (redaktoři) – Tereza Frodlová, Petr Lukeš, Veronika Havlová, Lenka Marešová, Kateřina
Měšťanová
FILMOVÉ LISTY (grafik) – Jaroslav Beneš
FILMOVÉ STŘÍPKY – Tereza Adámková, Jan Široký, Marek Urban
FOTOGRAFOVÉ – Petr Kurečka a Marek Škarpa, Jan Karásek, Marek Smejkal

AKREDITACE + GUEST SERVIS
VEDOUCÍ AKREDITACE - Alexandra Lánská
AKREDITACE – Magda Kotálová, Vláďa Koutník, Petra Marešová, Aneta Jedličková, Bára Vinopalová, Jana
Hávová
VEDOUCÍ GUEST SERVIS – Daniel Vališ
GUEST SERVIS – David Havas, Alexandra Monhartová, Beata Greneche, Edita Marholtová
AKREDITAČNÍ SYSTÉM VALENTÍNA – Marek Bláha

ZHODNOCENÍ PROGRAMOVÝCH CYKLŮ

Jiří Dědeček tlumočící film na Velkém
náměstí

Druhý ročník FNŘ prokázal životaschopnost zvolené programové
koncepce. Tvoří ji čtyři základní kapitoly: a) myšlenkově tematické
období (v roce 2009 to byl Svět Josefa K. – vliv Franze Kafky na
světovou kulturu – letos se podařilo organizátorům iniciovat dialog
mezi „technickým optimismem“ Belle Époque a temnější stránkou
této epochy); b) celkový přehled jedné významné doby v dějinách
světové kinematografie (v roce 2009 Argentina, letos Francie); c)
jeden hloubkový ponor do jedné národní kinematografie (v roce
2009 Československá nová vlna, letos Polský film morálního
neklidu) a d) nová kapitola: Diagnóza času, ve které se bude
dramaturg Jan Lukeš každý rok zamýšlet nad tím, jak Češi a Slováci
zpracovávají svoje dějiny a minulost pomocí filmu.

Belle Epoque
Cyklus nabídl dvacet dva celovečerních snímků, které bez ohledu na zemi původu
tematizují období tzv. Belle Epoque, tedy dobu mezi roky 1870 až 1914. Éru secese,
kterou máme někdy sklon vnímat jako čas bezstarostného snění, estetické podmanivosti
a geniálních vynálezů ulehčujících lidský život, se tato
sekce koncipovaná Martinem Jirouškem a Michaelem
Havasem pokusila nahlédnout také jinak: jako dobu,
kdy se vědeckotechnický pokrok nenápadně začal
vymykat z rukou lidí, jimž měl sloužit, a obrátil se
proti nim. Radostnou a bezstarostnou stránku Belle
Epoque na FNŘ reprezentovaly například filmy
„Báječní muži s klikou“ Jiřího Menzela či „Cesta kolem
Záhady lidské duše
světa za osmdesát dní“ Michaela Andersona, její
odvrácenou tvář kupříkladu „Záhady lidské duše“
(první hraný film o Sigmundovi Freudovi, v režii G. W.
Pabsta) nebo „Jaká to rozkošná válka!“ Richarda
Attenborougha. Mezi nejvzácnější filmy celého
festivalu patřil němý snímek z roku 1913 „Der
Andere“ („Ten druhý“), jenž ještě donedávna platil za
ztracený a který ve své době výrazně zapůsobil na
Franze Kafku.
Jaká to rozkošná válka

Michael Havas,
dramaturg BE

Martin Jiroušek,
dramaturg BE

Historie francouzského filmu
Dramaturgyně Tereza Brdečková vybrala pro tento cyklus pětadvacet snímků
časově pokrývajících celou více jak stoletou historii francouzské kinematografie.
Vyhnula se přitom až na několik řídkých výjimek titulům notoricky známým a
dokázala i slavné tvůrce představit prostřednictvím snímků málo uváděných či u
nás téměř neznámých. Diváci tak měli možnost
zhlédnout na technicky bezchybných 35mm
kopiích takové skvosty francouzského filmu jako
Tereza Brdečková,
dramaturgyně francouzského
„Mlčení moře“ Jean-Pierre Melvilla, „Divoké dítě“
filmu
Francoise Truffauta či „Milence“ Louise Malla.
Přínosem byly bezpochyby i lektorské úvody k
jednotlivým filmům. Kromě samotné Terezy Brdečkové či filmové a literární
vědkyně Marie Mravcové je obstaraly např. i takové filmařské osobnosti jako
jeden z nejslavnějších českých kameramanů Jaromír Šofr. Při projekcích si čeští
Divoké dítě
diváci mohli také vychutnat excelentní simultánní překlady Jiřího Dědečka.

Polské film morálního neklidu
Cyklus koncipovaný Pavlou Bergmannovou a Galinou Kopaněvou představil dvacet pět
celovečerních snímků z nejslavnější éry polské kinematografie, tzv. Polský film
morálního neklidu z let 1976 – 1981. Díky osobní účasti tvůrců tohoto proudu –
Krzysztofa Zanussiho, Ryszarda Bugajského, Jerzyho Domaradzkého, Janusze
Zaorského, Piotra Andrejewa a Tomasze Zygadla – se tento programový cyklus
přirozeně stal nejdůležitější sekcí letošního FNŘ. Přispěla k tomu také neformální
atmosféra, která přítomnost polských filmařů v Písku doprovázela, jejich osobní účast
na projekcích a následné živé a podnětné diskuze s
diváky. Působivým okamžikem bylo bezesporu předání
jedné z letos udělených Cen Miroslava Ondříčka právě
Polskému filmu morálního neklidu. Cena byla předaná
Galina Kopaněva
převzala jednu z Cen
za kolektivní dílo všech režisérů tohoto období. V
Miroslava Ondříčka
zaplněném sále kina Portyč převzali ocenění za
dlouhotrvajícího potlesku diváků
přímo tito zástupci zmíněného
proudu. Organizátory zaskočilo tvrzení
Noční tíseň
polských tvůrců, že toto vyznamenání
představuje vůbec první uznání jejich
tvorby. Podle jejich slov ani v Polsku
se jim dosud nedostalo takové
kolektivní pocty. Za povšimnutí jistě
stojí i tak lidsky silný moment, že tři
Michael Havas a Pavla Bergmanová,
z režisérů, dávní přátelé, kteří spolu
dramaturgyně, která spolu s Galinou
Kopaněvou koncipovala cyklus Polského
studovali na filmové škole v Lodži, se
filmu morálního neklidu
dokonce viděli poprvé po třiceti
Velký běh
letech právě na festivalu v Písku – osud je totiž v 80. letech zavál na opačné
konce světa. Velmi podstatná byla také panelová diskuze věnovaná
Polskému filmu morálního neklidu, jíž se pod moderací prof. Jana Bernarda kromě zmíněných tvůrců
zúčastnil i česko-slovenský zástupce režisér Dušan Trančík. Doslovný záznam této diskuze se objeví
v časopisu SYNCHRON, dvouměsíčníku FITESu.

Diagnóza času
Tato sekce byla novinkou na letošním FNŘ. Dramaturg Jan Lukeš pro ni vybral tucet
snímků, zobrazujících jak se patologie celospolečenská prostupuje s onemocněním
individuálním, veřejné s ryze privátním. Cyklus Diagnóza času, který bude do
dalších let pevnou součástí festivalového programu, tak představuje jakýsi obraz
duše společnosti a duše jednotlivce v proměnách doby. V této sekci, jež se zároveň
stala i jakousi česko-slovenskou paralelou k polskému kinu morálního neklidu, se
vedle sebe ocitly např. tak časově
vzdálené
tituly
jako
neprávem
zapomenutá
„Psychodráma“
Jozefa
Zachara, ve své době nepochopená
„Zpráva o putování studentů Petra a
Jakuba“ Drahomíry Vihanové či zcela
Jan Lukeš,
současní „Zoufalci“ Jitky Rudolfové.
dramaturg Diagnózy času
Pozoruhodné
bylo
také
setkání
s režisérem Antonínem Kachlíkem. Ten do Písku přijel, aby
vysvětlil, proč natočil jeden z nejvíce nechvalně proslulých
Návrat ztraceného syna
normalizačních propagandistických filmů „Dvacátý devátý“. I tento
titul přibližuje, co je cílem cyklu Diagnóza času: FNŘ jím chce mj.
přiblížit mladým lidem různé politické etapy (jako např. právě Husákovskou normalizaci), jimiž
Československo ve svých dějinách prošlo, a tak zvýšit i jejich poznání minulosti národa, jehož jsou součástí.

Osobnosti a výročí
Sekce připomněla např. dvousetleté výročí narození autora Máje Karla Hynka Máchy (film „MÁG“ Františka
Vláčila), sto let od úmrtí Marka Twaina („Páni kluci“ Věry Plívové-Šimkové) či snímky českých filmařů, kteří
by v letošním roce oslavili kulaté výročí narození: Elmara Klose („Obžalovaný“, 1964) nebo Karla Zemana
(„Na kometě“, 1970).
Filmy Visegradu
Cyklus představil novinky z visegrádského teritoria. Diváci tak zhlédli mj. polské snímky „Temný dům“ či
„Sviňky“, slovenské dokumenty „Erotic nation“ nebo „Mesiac v nás“ a samozřejmě také české novinky jako
„Oko nad Prahou“, „Český mír“ nebo „Kuky se vrací“. Ke všem domácím titulům dorazily reprezentativní
delegace tvůrců, s nimiž mohli diváci po projekcích diskutovat a získat tak další pohled na právě zhlédnutý
film.
Zvláštní uvedení
Mezi desítkou titulů, které tento cyklus divákům nabídl, si zvláštní pozornost zaslouží „Eva, Eva“, téměř
neznámý snímek Juraje Jakubiska, který návštěvníkům FNŘ osobně představila v Austrálií žijící interpretka
jedné z hlavních rolí Eva Sitteová, dále filmy Ctibora Turby „Haydn“ a „Hobit“, které osobně uvedl jejich
autor (filmy jsou vzácné, neboť představuji definitivní a vědomé loučení Ctibora Turby s divadlem), série
dokumentárních snímků „Ripples of Loss“, s níž diváky seznámil jejich tvůrce anglický režisér Robert James,
či dva díly pozoruhodného dokumentárního seriálu BBC z roku 1978 „Connections“ Jamese Burka.

DOPROVODNÉ AKCE
Koncerty
Probíhaly v tzv. Altánku v parku poblíž Centra kultury. Volba tohoto
místa se ukázala jako kromobyčejně šťastná. Hudební produkce se tu
mohla rozléhat do plenéru, muzikanty bylo vidět a slyšet i z dálky a
zastavit se alespoň na chvíli mohl každý, kdo měl zrovna cestu kolem.
Festivaloví diváci i široká veřejnost zde měli možnost zdarma zhlédnout
/a vyslechnout/ např. vystoupení
Vladimíra Merty, Jiřího Dědečka,
Ivana Hlase či Lenky Dusilové. K
hudební produkci na letošním FNŘ je
Lenka Dusilová
Ivan Hlas
nepochybně nutné přiřadit i
pravidelná večerní vystoupení Tea Jaye Iva alias Ivo Pospíšila,
spoluzakladatele skupiny GARÁŽ a mezinárodně slavného pražského
klubu RADOST. Odehrávala se na nedalekém ostrově a byla každý večer
Tea Jay Ivo
věnována jinému hudebnímu stylu od latiny až po punk a reggae.
Letní kina
Pevnou součástí FNŘ jsou také projekce v letních kinech na Velkém
náměstí a v prostorách výstaviště. Zejména promítání na náměstí se
setkává se stále rostoucím zájmem diváků, kteří zde měli možnost
zdarma zhlédnout jak dnes již klasické tituly jako „Měsíc nad řekou“,
tak distribuční novinky jako „Český mír“ či „Zoufalci“. Fakt, že se hojné
divácké přízni těší jak ty první tak druhé, svědčí o tom, že se festival v
očích písecké veřejnosti pomalu ale nezadržitelně stává akcí, na níž
„stojí za to být“.
Divadlo
Vzhledem k časovým i finančním omezením vzpomínaným v úvodu této
zprávy nabídl letošní FNŘ jen jediné divadelní představení. O to však
lákavější: na FNŘ přijelo Divadlo Járy Cimrmana sehrát svůj nejnovější
kus České nebe. Šlo o vůbec první vystoupení tohoto souboru v rámci
některého z domácích letních festivalů. Reakce zcela zaplněného
velkého sálu Kulturního centra byly bezvýhradně nadšené.

Divadlo Járy Cimrmana - České nebe

Organizátoři pevně věří v navýšení partnerské podpory, která by
umožnila znovuzavedení divadelního stanu ANPU, kde se v roce 2009
každý večer odehrálo jedno výjimečné představení.

Tanec
Zde bohužel organizátory zaskočilo rozhodnutí uzavřít nový most přes
řeku Otavu, čímž se znemožnil původní plán zopakovat mimořádně
úspěšné Tango na starém mostě z nultého ročníku. Toto na první pohled
negativum se však proměnilo v nový objev, když se letošní milonga
(tango pod širým nočním nebem) roztočila na nádvoří Sladovny.
Neopakovatelná nálada večera přenesla velký počet diváků do magické
atmosféry Jižní Ameriky a zdálo se, že písecká milonga si definitivně
našla své genius loci.

Výstavy
V rámci FNŘ proběhlo hned několik doprovodných výstav: festivalové
diváky i širokou veřejnost přilákala v hojném počtu vernisáž výstavy
„Světoběžník a vynálezce Jára Cimrman“ uspořádaná ve spolupráci s DJC
v prostorách Prácheňského muzea. Osobně ji zahájili členové tohoto
divadelního souboru v čele se Zdeňkem Svěrákem. Fenomén všeuměla
Járy Cimrmana svým způsobem v nadsázce ztělesnil celkový záměr FNŘ:
vnímat film jako syntézu všech ostatních druhů umění.
Členové divadelního souboru Járy
Cimrmana - vernisáž putovní výstavy
J. C., před Prácheňským muzeem

Velký úspěch zaznamenala také prodejní
výstava „A přece se točí!“ výtvarníka
Borise Noska, jehož keramické skvosty
byly předány i letošním laureátům CEN
MIROSLAVA ONDŘÍČKA.
Jindřich Štreit a Vladimír Birgus zahájili
výstavu prací polských studentů
Institutu tvůrčí fotografie Slezské
univerzity v Opavě a skvěle tím navázali
na téma Polský film morálního neklidu.

Filmový nadšenec a sběratel Milan Wolf
vystavil ve foyer kina Portyč vzácné
filmové plakáty z 10. a 20. let minulého
století. Na terase před Sladovnou pak uvedl Milan Wolf živou demonstraci
originálního fonografu pana Thomase Edisona z roku 1898 a německé
„kamery s klikou“ značky Ernemann z roku 1902, s níž natočil průkopník
naší kinematografie Jan Kříženecký první český film CESTA PRAŽSKOU
TRAMVAJÍ.

Boris Nosek a ceny jím vytvořené
speciálně pro FNR

Vladimír Birgus a Jindřich Štreit

Milan Wolf

Klíčovou výstavou pak byla ta, která vyzdobila okolí písecké promenády
u Centra kultury. Petr Kurečka s Markem Škarpou zde pod příznačným
názvem Metamorfózy vystavili své velkoformátové fotografie hostů
loňského FNŘ, které zachytili v situacích značně netypických. Cyklus
Metamorfózy je do budoucna plánován jako pravidelná součást FNŘ.
Na příštím ročníku budou na tomtéž místě vystaveny obdobně
stylizované portréty osobností, jež festival navštívily v letošním roce.

Autoři: Petr Kurečka, Marek Škarpa
a Ester Kočičková
Vernisáž výstavy Metamorphosis

Variací na toto téma pak byla i výstava stejných autorů pod názvem
PROMĚNY: 12 slavných domácích hereček, zpěvaček a dam českého
showbyznysu v přestrojení za slavné muže. Tento soubor fotek se zrodil
jako charitativní kalendář nadace ARCHA Chantal Poullain, která
výstavu osobně zahájila. Kalendář byl zvolen kalendářem roku 2009.

Workshopy a panelové diskuze
Kromě již vzpomínané diskuze k polskému filmu morálního neklidu
proběhla na letošním FNŘ ještě jiná mimořádně důležitá diskuze. Nesla
název „Co s Českou televizí?“ a jak už název napovídá, byla věnována
jednomu z podstatných témat dneška, situaci v naší jediné veřejnoprávní
televizi. Moderoval dramaturg Jan Gogola a rolí diskutujících se ujali např.
Ivo Mathé, členové FITES Kristina
Vlachová a Ivan Biel, předseda Asociace
režisérů a scenáristů Petr Kaňka,
scenárista Miroslav Sovják či autor scénáře filmu KAJÍNEK, Marek Dobeš. Za
Českou televizi přijal účast jediný odvážný zástupce, ředitel zahraniční
akvizice Václav Kvasnička. Nikdo z dalších cca patnácti pozvaných zástupců
ČT se nedostavil. Diskuze trvala přes dvě hodiny, dle očekávání otevřela řadu
podstatných otázek a mimo jiné překvapila vysokou účastí mladého publika, které do průběhu debaty
aktivně zasahovalo fundovanými dotazy. Doslovný záznam této diskuze se objeví v časopise SYNCHRON,
oficiálním dvouměsíčníku FITESu.

STATISTIKA
Festivalových programů
Akce pro veřejnost
Celovečerní filmy
Krátké filmy
Komponované akce a pásma
Koncerty
Divadlo a tanec
Výstavy
Workshopy a panelové diskuze
Akreditovaných celkem
Hosté
Štáb
Press

232
62
139
53
16
8
8
6
2
1 792
401
149
71

Počet diváků (jednotlivých vstupů)

22 000

Národnosti: Austrálie, ČR, Francie, Maďarsko, Německo, Nový Zéland, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko,
USA, Velká Británie

CENA MIROSLAVA ONDŘÍČKA
Výroční Ceny Miroslava Ondříčka byly na II. ročníku FNŘ uděleny: tvůrcům polského kina morálního neklidu,
Divadlu Járy Cimrmana, filmové kritičce a publicistce Galině Kopaněvové a promítači Jaroslavu Kupcovi.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI FNR 2010 (PO DNECH)
Pátek 30. 7.
• Zahájení akreditace a ve 14:30 projekce prvního filmu – slavného snímku Krzysztofa Kieslowského
„Amatér“, který tak otevřel festivalový cyklus polského filmu morálního neklidu.
• Na písecké riviéře (promenádě před Centrem kultury podél řeky Otavy) zahájila Ester Kočičková úderem
19. hodiny vernisáž výstavy Petra Kurečky a Marka Škarpy Metamorphosis Písek 2009.
• V Altánu odehrála vynikající koncert kapela Bek Ofis.
• Tea Jay Ivo zahájil na ostrově svou exkurzi po hudebních stylech – tentokrát French a Latin.
• Od 23:00 mají diváci jedinečnou možnost zhlédnout slavného „Upíra Nosferatu“ v originální projekční
rychlosti 16 okýnek/vteřina za doprovodu živé hudby.

Ester Kočičková zahajuje výstavu
Metamorphosis

Pavel Liška na jedné z fotografií a jeden
z autorů – Marek Škarpa

Bek Ofis, odpočinek na Ostrově po
koncertě

Sobota 31. 7.
• Od 11:00 běží v hlavním sále Centra kultury „Ochranné zbarvení“. Po projekci se poprvé setkává s diváky
režisér Krzysztof Zanussi. Jak je to v případě tohoto tvůrce obvyklé, debata je informačně bohatá a lidsky
hřejivá.
• Od 14:30 se promítají nejnovější filmy studentů Katedry dokumentární tvorby FAMU. Sál je plný a dva
zástupci katedry, Jaroslav Kratochvíl a Tomáš Weinreb, mají co dělat, aby stihli zodpovědět všechny dotazy.
• Od 17:30 začíná v Portyči slavnostní zahájení. Jaroslav Dušek je mimořádně vtipný, Chantal Poullain dojímá
zpěvem šansonů a šestice polských režisérů přebírající Cenu Miroslava Ondříčka za celé kino morálního
neklidu si od zaplněného sálu vyslouží dlouhotrvající potlesk vestoje.
• V Hotelu Art probíhá pak vernisáž druhé výstavy Petra Kurečky a Marka Škarpy: Proměny 2010, Kalendář
roku, pro nadaci ARCHA Chantal Poullainové.
• Také Martin Jiroušek poprvé na letošním festivalu rozbaluje svůj pověstný malý krámek hrůz a zve diváky
na „Cestu na barevnou planetu Méliès“. Podobných večerů zažije s diváky do konce festivalu ještě pět a
bude to trochu strašidelné, trochu obskurní a hodně krásné.
• V Altánu hraje akusticky Jiří Dědeček. Vzhledem k panujícímu počasí všichni čekají, zda zařadí svůj dávný
hit „Nerostou houby“. Jinak „pršelo do Campari …“
• Projekce za doprovodu živé hudby pokračují filmem „Záhady lidské duše“ velikána německého němého
filmu, G. W. Pabsta.

Krzysztof Zanussi

Michael Havas

Květa Fialová,
Proměny 2010

Jaroslav Dušek a Tomáš Dušek

Jaroslav Dušek

Petr Kurečka, Chantal Poullain
a Marek Škarpa

Chantal Poullain

delegace polských režisérů

Jiří Dědeček

Neděle 1. 8.
• V 11:00 začíná nad filmem „Aeroplány z Brescie“ setkání s jedním z největších světových odborníků na dílo
Franze Kafky Hansem Gerdem Kochem. V českém jazyce ho doprovází herečka Daniela Bakerová.
• Ve stejném čase představuje v sousedním sále Václav Kadrnka divákům úryvky ze svého nového filmu „80
dopisů“ a přibližuje principy tvorby nezávislého filmu v Čechách.
• Aby toho nebylo málo, uvádí v tutéž hodinu v kině Portyč režisér Tomasz Zygadlo svůj mistrovský opus
„Noční tíseň“.
• V Prácheňském muzeu je za účasti ambasadorů Divadla Járy Cimrmana odhalena výstava věnované
tomuto zneuznanému géniovi. Při té příležitosti je členům souboru také předána letošní druhá Cena
Miroslava Ondříčka, opět za kolektivní dílo, tentokrát „za přínos lidskosti a humoru v době normalizace“ a
dlouhodobou péči o udržení úrovně našeho mateřského jazyka.
• Od 19:00 se v hlavním sále Centra kultury rozbíhá cimrmanovské představení České nebe. V závěru si herci
od zcela zaplněného sálu vyslouží dlouhé ovace vestoje.
• Noční projekce němých filmů doprovázených živou hudbou pokračují snímkem podle Julesa Vernea
„Dvacet tisíc mil pod mořem“.

Hans Gerd Koch a Daniela Bakerová

Polští režiséři

Za účasti M. Havase přebírají členové
DJC, v čele se Zdeňkem Svěrákem, cenu
od Borise Noska

Divadlo Járy Cimrmana – představení České nebe

Pondělí 2. 8.
• Nejlépe se vstává s písní na rtech. Proto již od 8:30 běží v Portyči slavný muzikál Jacquese Demyho
„Paraplíčka ze Cherbourgu“.
• Tamtéž v 11:00 jsou promítnuti slavní a ve své době velmi skandální „Milenci“ Louise Malla. Před filmem
vystupuje kameraman Jaromír Šofr a barvitě líčí divákům, proč byl pro něj tento film v dobách jeho mládí
tak důležitý. Historie an sich se tak protíná s dějinami osobními.
• V Centru kultury se v tomtéž čase rozbíhá panelová diskuze věnovaná polskému filmu morálního neklidu.
P. Andrejew, T. Zygadło, J. Domaradzki, R. Bugajski a J. Zaorski diskutují s diváky o problémech s cenzurou,
zkušenostech s exilem, ale třeba i o inspiraci českou kinematografií. Sestavu polských tvůrců doplňuje
slovenský režisér Dušan Trančík.
• Britský dokumentarista Robert James uvádí své snímky „Ripples of Loss“ a názorně ukazuje, jak kreativně
je možné přistoupit k žánru instruktážních filmů.
• Od 14:30 představuje jeden z nejslavnějších světových mimů Ctibor Turba divákům své dva filmy „Haydn“
a „Hobit“.
• Od 17:30 probíhá v Centru kultury vernisáž výstavy fotografií polských studentů Institutu tvůrčí fotografie
Slezské univerzity v Opavě pod vedením prof. PhDr. Vladimír Birguse a prof. Mgr. Jindřicha Štreita.
• V Altánu vystupuje Lenka Dusilová.
• Další krásný den v Písku končí projekcí slavného „Pražského studenta“, jak jinak než opět za doprovodu
živé hudby

Diskuze věnovaná polskému filmu morálního neklidu, s delegací polských režisérů, vzbudila velký zájem návštěvníků FNR.

Ctibor Turba

Vladimír Birgus, Jindřich Štreit a Jan Lukeš

Lenka Dusilová a atmosféra v Palackého sadech

Úterý 3. 8.
• Nejdůležitější událostí festivalového dopoledne je bezpochyby panelová diskuze „Co s Českou televizí?“.
Loutkový sál praská ve švech.
• Od 14:30 uvádí režisérka Kristina Vlachová svůj dokument „Poselství Jana Palacha“.
• Česko-slovensko-australská herečka Eva Sitteová představuje divákům málo známý televizní muzikál Juraje
Jakubiska „Eva, Eva“.
• Od 17:30 pak v kině Portyč probíhá vernisáž výstavy Borise Noska „A přece se točí!“ O hudební doprovod
se stará Ivan Hlas.
• Ke slavnému snímku „Organ“ režiséra Štefana Uhera přijíždí herečka Hana Maciuchová, která zde vytvořila
jednu ze svých prvních filmových rolí.
• Projekci filmu „Obžalovaný“ přijíždí uvést Elmar Kloss ml., který při této příležitosti zavzpomíná na svého
otce.
• Pro širokou píseckou veřejnost se stává událostí dne projekce francouzského snímku Husar na střeše v
letním kině na Velkém náměstí. Přímo mezi diváky jej do mikrofonu simultánně tlumočí Jiří Dědeček.
• V Altánu odehraje vynikající koncert Ivan Hlas.

Kristina Vlachová

panelová diskuze „Co s Českou televizí?“

Boris Nosek

obraz Borise Noska

Ivan Hlas

atmosféra – Altánek, Palackého sady

Středa 4. 8.
• Uvedení snímku „Oko nad Prahou“ se účastní zpěvák Pavel Bobek, který s diváky po projekci dlouho
beseduje a odpovídá na dotazy týkající se architektury i jeho přítele Jana Kaplického.
• Režisér Antonín Kachlík osobně uvádí svůj normalizační opus „Dvacátý devátý“ a pokouší se objasnit
důvody, které ho k natočení tohoto režimu značně servilního snímku vedly.
• V kině Portyč je slavnostně ukončen II. ročník FNŘ. Jsou předány další dvě Ceny Miroslava Ondříčka: první
putuje ke kritičce Galině Kopaněvě za její dlouholetou poctivou „službu filmu“, druhá promítači Jaroslavu
Kupcovi, který se svému povolání věnuje nepřetržitě od roku 1950 a který je od loňského roku členem týmu
FNŘ.
• V rámci ceremoniálu vyhlašuje prezident FNŘ Michael Havas témata III. ročníku Festivalu nad řekou, který
se v Písku uskuteční v srpnu 2011:

1. „Bůh“
2. „Historie řecké kinematografie“ - kromě celkového průřezu bude mj. v reprezentativním výběru
představena tvorba režisérů Mihalise Kakogiannise a Thea Angelopoulose.
3. „Od Caligariho k Hitlerovi“ - filmy Výmarské republiky, vzniklé či odehrávající se v období od konce I.
světové války do nástupu Adolfa Hitlera k moci.
4. „Diagnóza času“
• Řecký režisér Georgis Agathonikiadis představuje divákům ve světové premiéře svůj nový film „Hořký
sníh“. Je to zároveň už malá ochutnávka na příští ročník.
• Letošní Milonga (tango pod širým nebem) se přesunula z Kamenného mostu na nádvoří Sladovny a zdá se,
že tím byl definitivně nalezen genius loci pro tento úchvatný zážitek.
• Režisér Vít Klusák diskutuje s diváky po projekci snímku „Český mír“. Debata je natolik podnětná, že
spontánně pokračuje ještě ve foyer kina.
• Série hudebních koncertů v Altánu končí vystoupením Vladimíra Merty.

Pavel Bobek

Antonín Kachlík

Jiří Dědeček

Starosta Písku Miroslav Sládek
a Michael Havas

Galina Kopaněva a Michael Havas

Jaroslav Kupec

Milonga na nádvoří Sladovny

Vladimír Merta, Altánek – Palackého sady

Čtvrtek 5. 8. - poslední den festivalu
• Hlavní osobností posledního festivalového dne se stává režisérka Drahomíra Vihanová. Do Písku přijíždí jen
pár dnů po svém kulatém životním jubileu. Diváky odzbrojuje svou bezprostředností, vtipem a přirozeným
šarmem.
• Na nádvoří Sladovny proběhla „Kouzelná hodinka s fonografem pana Edisona“, interaktivní setkání s dávno
zašlými časy uspořádané ve spolupráci s filmovým nadšencem a sběratelem Milanem Wolfem. Milan zde
také divákům představuje unikátní „kameru s klikou“ zn. Ernemann, kterou používal průkopník naší
kinematografie Jan Kříženecký.
• Přehlídka filmů z dějin francouzské kinematografie dospěla do žhavé současnosti projekcí posledního
titulu z tohoto bloku, „Vánočního příběhu“ Arnauda Desplechina
• Projekcí „Provinčních herců“ Agnieszky Hollandové je završen také cyklus polského filmu morálního
neklidu.

PRAŽSKÉ OZVĚNY FESTIVALU NAD ŘEKOU 2010
Best of Fest, Občanská plovárna 7. - 11. 8. 2010

V rámci pražských ozvěn byla v prostorách letního kina Občanská plovárna na pražské Malé straně uvedena
šestice titulů, které zástupně představily hlavní festivalové cykly: slavný „Člověk z mramoru“ Andrzeje Wajdy,
který stal na počátku polského kina morálního neklidu, „Slaměný klobouk“ Oldřicha Lipského a „Petrolejové
lampy“ Juraje Herze za období Belle Epoque, „Bláznivý Petříček“ a „Husar na střeše“ reprezentující
francouzskou kinematografii a nakonec polská novinka „Temný dům“ zastupující současnou tvorbu zemí
Visegradu.

ZÁVĚR
Zvýšená kvalita produkce a celkové organizace potěšila
nejenom pořadatele, ale především také samotné diváky a
znalce festivalového prostředí. Svědčí tomu nespočet
pozitivních emailů, vzkazů na Facebooku či SMS zpráv, které
organizátoři po skončení festivalu obdrželi.
Těšit se z minulých úspěchů však nestačí. Je třeba se
především dívat do budoucna. Co se příštího ročníku týče, na
prvním místě si organizátoři uvědomují důležitost dřívějšího
spuštění PR a bližší spolupráce s médii.
S tím ale souvisí nutnost uzavření dlouhodobých smluv s partnery a celkové navýšení rozpočtu. Oproti
současnému rozpočtu FNŘ (7mil Kč) ANIFEST v Teplicích operuje s rozpočtem 18mil Kč, Letní filmová škola v
Uherském Hradišti má rozpočet kolem 15mil.
S navýšením rozpočtu souvisí i další aspekt: do příštích let chtějí organizátoři vylepšit mezinárodní kvalitu PR
pro FNŘ – zejména pokud jde o webové stránky ale i při všech publikacích. Při počtu 500 stran, které by bylo
třeba přeložit v první fázi do anglického jazyka, je zde řeč o cca 125 000 Kč. Pro názorné srovnání
představuje tato suma zhruba roční školné pro dva zahraniční studenty na Filmové akademii múzických
umění.
Při pohledu na letošní ohlasy i konkrétní výsledky jsme přesvědčeni, že se Festival nad řekou může rychle
stát jednou z nejvýznamnějších společensko-kulturních akcí Jižních Čech a velice důležitým mezinárodním
nástrojem pro turistický ruch v regionu. FNŘ má také zřejmý potenciál sehrát do budoucna důležitou roli při
získávání většího počtu studentů pro píseckou FAMO. Je to potenciál, který by bylo velkou škodou
neproměnit ve skutečnost.

Michael Havas
Prezident
Festival nad řekou
Jednatel
Heart of Europe Media s.r.o.

Markéta Havasová
Hlavní koordinátorka
Festival nad řekou
Jednatelka
Heart of Europe Media s.r.o.

Kontakt:
marketa.havasova@festivalnadrekou.cz

Sebelepší festival by nebyl realizovatelný bez velkorysé podpory partnerů.
Zejména v době ekonomické krize si vážíme jejich přesvědčení a vizí; chtěli bychom tuto
příležitost využít a všem upřímně poděkovat: starým za loajalitu, novým za odvahu.
Pevně věříme, že letošní festival splnil jejich očekávání.

