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Je to zvláštní festival:
Berlinale je těsně před
vyhlášením cen zároveň
uprostřed, protože promítat
se bude do neděle. Filmy
jsou nejlepší za posledních
deset let, ale uvidí je jen
polovina diváků. A to nejsou
zdaleka všechny paradoxy.

TEREZA BRDEČKOVÁ

BERLÍN (od spolupracovnice LN
na filmovém festivalu) Na stále
ještě hodně pandemickou přehlíd-
ku dorazilo i pár hvězd, ty však
rychle zmizely. Novináři se nesmě-
jí skoro s nikým stýkat, zato musí
denně na test i přes troje očkování.
Tiskové projekce jsou proto polo-
prázdné a atmosféra mrazivá. Mís-
to úsměvů respirátory. Vedení je
na letošní „fyzický festival“ hrdé.
Jenže festival není Královna kolo-
běžka, aby mohl zároveň být a ne-
být. Je proto otázkou, zda Berlina-
le letošní filmy spíš podpoří nebo
shodí. PR podpora programu se
blíží nule. Na festival zkrátka patří
davy lidí, a pokud tam nedorazí,
má to důsledky.

Právní stát versus strach
z islámu
Soutěž je nejvydařenější za celá
léta. Zatím nejslabším článkem je
úvodní film Françoise Ozona Pe-
ter von Kant. Unavené retro připo-
míná, že režisér inspirujících Hoř-
kých slz Petry von Kantové Rainer
Werner Fassbinder byl nejen stej-
ně břitký, ale hlavně mnohem lep-
ší než Ozon a také plný energie.
Peter von Kant je mrtvý film a kro-
mě vydařené plastiky Isabelle Ad-
janiové ho oživuje pouze nadpo-
zemsky krásný a herecky skvělý
debutant Khalil Ben Gharbia jako
režisérův milenec.
K filmům, které nezapadnou

bez ohledu na případnou cenu, pat-
ří německý snímek Andrease Dre-

sena Rabiye. Předlohou je skuteč-
ný příběh o boji za právní stát.
V říjnu 2001 odletěl z Brém do Pá-
kistánu dvaadvacetiletý Murat
Kurnaz, německý rezident. O pár
měsíců později ho zajali Američa-
né na afghánském území a obvini-
li ho, že se chtěl přidat k Tálibánu.
Murat skončil na sedm let na
Guantánamu, byl patrně nevinný
a jeho případ se stal předmětem po-
litických her. Na svobodu ho nako-
nec dostala jehomatka Rabiye spo-
lečně s právníkem Bernardem
Dockem, který vyhrál proces
u amerického nejvyššího soudu.
Dresen má na kontě lepší filmy,
hlavně i u nás známé Sedmé nebe.
Ale jako silný příspěvek do disku-
ze o tom, zda je důležitější strach

z islámu, nebo právní stát, film roz-
hodně obstojí. Určitě víc než oče-
kávané A E I OU s výborně nastar-
tovaným příběhem stárnoucí he-
rečky a mladého delikventa. Film
se bohužel brzo zhroutí do těžko
uvěřitelného melodramatu a zabo-
duje zřejmě jen u německého pub-
lika.

Gigolo na zimní pláži
Mrazení vzbuzuje nový film Raku-
šana Ulricha Seidla Rimini. Zestár-
lý popový idol Rickie se živí jako
animátor a gigolo pro staré turist-
ky v hotelech v Rimini. Matčina
smrt, otcova demence a návštěva
dcery, která potřebuje peníze, do-
vrší jeho destrukci. Jako všechny
Seidlovy filmy je i tenhle nepří-

jemný a přitažlivý zároveň. Rimini
dokresluje atmosféra zimní pláže,
kde se choulí desítky afrických
uprchlíků, někteří s dětmi.
U mezinárodní kritiky zabodo-

val živý švýcarský snímek režisér-
ky Ursuly Meierové Linie. S ver-
vou a empatií kreslí dysfunkční ro-
dinu složenou ze čtyř žen žijících
v nudném domku poblíž Ženevy.
Nesnesitelná, kdysi krásná matka
(Valeria Bruni Tedeschiová) je bý-
valá klavírní virtuoska a těžce se jí
stárne. Desetiletá nejmladší dcera
se vášnivě oddává křesťanské víře,
protože nic jiného nemá. Prostřed-
ní právě čeká dvojčata (samozřej-
mě holčičky) a nejstarší dcera, pís-
ničkářka, je vzteklá a nezvladatel-
ná. Hned na začátku filmu matku

zfackuje a připraví ji částečně
o sluch. Soud jí zakáže přiblížit se
k domu na méně než sto metrů
a matka nechá kolem namalovat
modrý kruh. Vřelý, chytrý a přiro-
zený film o lidech je vzácnost a Li-
nie taková je.
Do stejného ranku typicky ev-

ropských příběhů „o lidech“ patří
i sympatičtí Noční pasažéři fran-
couzského režiséra Mikhaela Her-
ze. Film se odehrává v Paříži po-
čátkem 80. let, v době nástupuMit-
teranda, módy velkých svetrů
a „plesnivých“ džínů. Charlotte
Gainsbourgová tu hraje matku
dvou teenagerů a ochránkyni mla-
dé narkomanky. Ženu po rozvodu
a po rakovině prsu. Jako všechny
postavy filmu hledá práci a záchra-
nu před bezesnými nocemi, až ji
najde u moderátorky nočních roz-
hlasových debat s neznámými.
Tenhle nesentimentální, zábavný
a vřelý snímek by si zasloužila
i česká kina.

Děsivý obchod s drogami
a lidmi
„Hrůznější než narkodrama,“ tak
hodnotí světoví novináři účinky
silného filmu Mexičanky Natalie
Lopez Gallardové, ze které roste
silná naděje latinskoamerického
filmu. Film Roucho z drahokamů
se odehrává v horách jižníhoMexi-
ka. Vyrůstá ze stylu Carlose Rey-
gadase (Gallardová byla jeho stři-
hačkou) a pracuje se stylizovaným
filmovým jazykem, který vyjadřu-
je spíše pocity postav než objektiv-

ně zachycený příběh, jehož základ
nicméně vychází z reality. Bohatá
čtyřicátnice z města se rozvádí
a rozhodne se přečkat tu dobu
s dětmi v polorozpadlém venkov-
ském sídle. Brzo si všimne, že ně-
kde se tu odehrává děsivý obchod
s drogami a lidmi. Lidé záhadně
mizí, policie nachází zohavené
mrtvoly. Policie je zkorumpova-
ná, inspektorčin syn je částí gan-
gu. Hrdinka nedokáže zůstat stra-
nou, zlo ji divně přitahuje. Sama
je jako osobnost tak trochu opako-
váním jiných ženských postav ve
filmu: všechny někoho hledají,
všechny něco nejasného žene do
neštěstí. Nakonec nejde o rozuzle-
ní dramatu, ale o jeho sociální kon-
text. Lidé, kteří na tomhle místě
páchají zločiny, si své životy a si-
tuaci nevybrali a nemají na rozdíl
od hrdinky žádnou volbu.
Letošní Berlinale je festivalem

filmů, které bohužel skoro nikdo
jinde v kinech neuvidí. Zbylo ale
lokální berlínské publikum a jeho
chuť festival podržet. Je to pro
město i festival kapitál. Berlinale
nehledá šokující podívanou jako
v poslední době Cannes. Sleduje
seriózně společenské a umělecké
trendy, lidská práva, nové narativ-
ní postupy, resuscituje klasiku.
Má až statisíce zvídavých domá-
cích diváků. Ti s festivalem vyrost-
li i zestárli a světovému filmu
dobře rozumějí. Ze všeho nejvíc
ale milují retrospektivy. Všechny
se vyprodaly jako první – včetně
Menzelových Skřivánků na niti.

Peníze
v důchodu
Seriál objednávejte na
225 555 533 nebo na
www.lidovenoviny.cz/duchod

4. 3. – 17. 3.

V Divadle Komedie, na jehož
jevišti se realizuje
experimentálnější repertoár
Městských divadel
pražských, připravila
slovenská režisérka Júlia
Rázusová projekt Galapágy,
inspirovaný méně známým
románem Kurta Vonneguta
z roku 1985.

JAN KERBR

S dvěma inscenacemi nekon-
venční tvůrkyně Júlie Rá-
zusové (Single Radicals,

Den, kdy zemřel Gott), které vy-
tvořila na základě textů své umě-
lecké souputnice Michaely Zaku-
ťanské v Prešovském národním di-
vadle, jsem měl možnost sezná-
mit se vminulých letech při výjez-
dech na slovenské festivaly. Svě-
ží jevištní tvary ovšem stavěly na
přehledném narativu, což se netý-
ká scénáře pražské novinky.

Tíživý sen na téma
apokalypticko-ekologické
Jde vlastně o komplikovanou, dě-
jově nařasenou polemiku autora
s Darwinovou teorií přirozeného
výběru (ten byl při přemýšlení
o biologické diverzitě výrazně in-
spirován faunou rovníkového
souostroví Galapágy).
Vonnegutova próza nabízí ce-

lou řadu fabulačních odboček
a šest protagonistů ztvárňuje
více rolí, s výjimkou Jakuba Gott-
walda (Darwin) a Viktora Dvořá-
ka (ten má na starosti postavy

pouze dvě, a to autora samotné-
ho a amerického finančníka Ma-
cintoshe).
Uprostřed jeviště je umístěn

veliký konkávní radarový talíř,
v němž herci čas od času pobýva-
jí a uvádějí ho do různých fází na-
klonění. V popředí se povalují
vypouklé makety, připomínající
želví krunýře (Galapágy odvozu-
jí svůj název od těchto poněkud
tajemných živočichů). Horizont
nabízí jedno vyšší patro, trochu
přizdobené orchidejemi a slouží-
cí později (otevřené i spuštěnou
oponou zakryté) jako dějiště pra-
vých orgií módního live cinema.
Jelikož v přehršli komplikova-
ných promluv dochází také na eu-
genické otázky včetně náhledů
na možnost početí plodu bez kon-
krétní přítomnosti samčího ele-
mentu (a týká se to lidského dru-
hu), objeví se ve finále i gyneko-

logické křeslo, na němž medituje
samotný spisovatel Vonnegut. In-
scenace na diváka doléhá vypja-
tě neměnnou tenzí, takže kvan-
tum ne zrovna snadného a mini-
málně dialogického textu působí
únavně a tento jevištní deficit (či
spíše přebytek) se kupodivu ne-
daří prolomit ani velmi dobrým
hercům.
Z nich vyniká především Vik-

tor Dvořák, který disponuje sil-
ným charismatem, vysokou řečo-
vou kulturou i spolehlivým timin-
gem v akcích i promluvách. Kdy-
byměl možnost vstupovat do dra-
matických situací, kterých je na
jevišti poskrovnu, bylo by mož-
né jeho kreaci hodnotit v superla-
tivech. Dodejme, že ani ostatním
hercům nelze vlastně nic vy-
tknout. Kromě zmíněného Gott-
walda jde o Karen Bílíkovou,
Gabrielu Míčovou, Aleše Bílíka

a Hynka Chmelaře. Ve spletité
struktuře jevištního díla Darwin
vlastně Vonnegutův román ko-
mentuje (ovšem na základě toho,
co v devatenáctém století věděl),
politizující rovina díla nutně při-
pomene americká traumata Hiro-
šimu a Vietnam, dochází k úva-
hám o roli diktátorů dvacátého
století právě v souvislosti s teorií
přirozeného výběru, padne tu
i zmínka o aktuální problematice
očkování.
Výraznou roli ve zběsile se od-

víjející fabuli hraje senzační vy-
nález, simultánní hlasový tlumoč-
nický přístroj, který navíc ovládá
umění ikebany. Trochu nadbyteč-
ně prezentovanou vzdělanost ce-
lého projektu herci zprostředko-
vávají citacemi slavných literátů,
šarm bulváru jistí zmínky
o Jacquelině Onassisové či Ru-
dolfu Nurejevovi.
Celý projekt vyvolává atmo-

sféru tíživého snu. Jistěže o na-
vození takového dojmu tvůrci
také usilují, ovšem na úkor mož-
nosti vstřebat poselství inscena-
ce. To by se snad dalo charakteri-
zovat jako apokalypticko-ekolo-
gické, ale obávám se, že nemá
možnost diváka zásadněji zasáh-
nout.

Kurt Vonnegut, Júlia
Rázusová: Galapágy
Režie: Júlia Rázusová
Dramaturgie: Ján Šimko
Výprava: Markéta Plachá
Hudba: Jonatán Pastirčák
Light design:Robert Štěpánek
Městská divadla pražská – Divadlo
Komedie, premiéra 8. února

Autor je divadelní kritik

LOS ANGELES Ve věku 75 let ze-
mřel kanadský režisér a produ-
cent slovenského původu Ivan
Reitman, kterého proslavil mimo
jiné hollywoodský hit Krotitelé
duchů. Podle příbuzných skonal
ve spánku v sobotu v noci ve
svém domě vMontecitu v americ-
kém státě Kalifornie.
Ivan Reitman se narodil 27. říj-

na 1946 ve slovenském Komárně
židovským rodičům – matka pře-
žila věznění v koncentračním tá-
boře Osvětim, otec byl v odboji.
Když byly Ivanovi čtyři roky, ro-
dině se za dramatických okolnos-
tí podařilo na lodi uprchnout do
Vídně, odkud se přes Francii do-
stali do Kanady. Z Českosloven-
ska si Reitman moc nepamatoval
a otevřeně říkal, že ke svému ro-
dišti nemá bližší vztah.

Kariéru Ivan Reitman začínal
v kanadské televizi a v 80. letech
se uchytil v Hollywoodu, kde ho
proslavily především komedie.
Jako režisér je podepsán pod
snímky jako Policajt ze školky,
Šest dní, sedm nocí, Dave nebo
Evoluce. Naposledy režíroval
v roce 2014 sportovní drama Vel-
ký draft s Kevinem Costnerem
v hlavní roli. Jeho nejslavnějším
filmem jsou však bezesporu Kro-
titelé duchů z roku 1984. Úspěš-
né bylo i pokračování Krotitelé
duchů 2 z roku 1989. Počátkem
letošního roku měl premiéru sní-
mek Krotitelé duchů: Odkaz, jejž
natočil Reitmanův syn Jason a je-
hož byl Ivan Reitman producen-
tem. Jako producent se Ivan Reit-
man podílel na více než třech de-
sítkách filmů. kul, čtk

Vonnegut a gynekologické křeslo

Hvězda na chodníku slávy v Hollywoodu. Ivan Reitman (uprostřed) ji dostal
v květnu roku 1997 v doprovodu herců ze svého filmu Den otců. Zleva Nastassja Kin-
ski, Billy Crystal a zcela vpravo Robin Williams. FOTO ČTK/AP

Linie. Herečky Valeria Bruni Tedeschiová a Stephanie Blanchoudová s režisérkou Ursulou Meierovou představily na Berlina-
le film, který s vervou a empatií kreslí dysfunkční rodinu složenou ze samých žen. FOTO ČTK/AP

Galapágy s radarovým talířem, v němž herci občas pobývají FOTO MDP

Skvělé filmy v mrazivé atmosféře

Zemřel režisér
Ivan Reitman


