
Legendární rockerka
Patti Smith vzpomíná
Americká spisovatelka, básnířka a hudebnice
nabízí koláž z mimořádně kreativního života.

Česko – Na 60 ilustrací
a 248 stran má kniha „M
Train. Vzpomínky“ (Doko-
řán, 2016). Titul na pomezí
deníku a úvahy navozuje
pocit milostného dopisu.
Patti Smith je zde sice ote-
vřená a křehká, ale nenech-
te se mýlit. Nic z toho jí
nikterak neubírá na síle.
Publikaci doplňují foto-

grafie všestranné umělkyně,
zachycující a dokreslující
atmosféru míst, která ovliv-
nila její tvorbu. Kniha tak
nabízí jedinečnou revizi
mysli umělce,
oddaného svému
poslání. Výrazně
formoval myš-
lenkové proudy
20. století.
Kniha autorky

slavné knihy Just
Kids, hlavní po-
stavy Patti Smith
Group, s níž čes-
ký emigrant Ivan
Král točil slavná
alba Horses
(1975) a Easter
(1978), je ojediněl
autobiografický
záznam. Tato
odysea vznikala
zhruba v letech
2011 – 2013, au-
torka ji nazvala
„automapou své-
ho života“.
Příslovečný

vlak vzpomínek
„M Train“ se roz-
jíždí v kavárničce
v Greenwich Village, kam
Patti Smith každé ráno vy-
ráží na šálek černé kávy. V
prozaickém vyprávění se
sen plynule mísí se skuteč-
ností, minulost s přítom-
ností; Patti zavádí čtenáře
na místa, která drží v nej-
vyšší úctě: do Casa Azul,
modrého domu malířky
Fridy Kahlo v Mexiku, do
Berlína na setkání obskur-
ního společenství polárníků,
do zchátralého domu na
Rockaway Beach; ten si sa-
ma pořídí těsně před tím,
než na východní pobřeží
udeří ničivý hurikán Sandy;
a k hrobům milovaných
autorů, Jeana Geneta, Sylvie
Plathové, Artura Rimbauda

či Jukia Mišimy. Patti zde
vykresluje mozaiku tvůrčích
aspirací a inspirací. Textem
se proplétají vzpomínky na
její život v Michiganu, au-
torka se poprvé dělí o bolest
spojenou se ztrátou manže-
la, hudebníka Freda Sonica
Smithe. Putování po kraji-
nách snových i skutečných
ilustruje polaroidovými
snímky. Kniha M Train je
meditací o cestování, de-
tektivních seriálech, litera-
tuře a kávě, ale hlavně in-
timní a hluboce působivou
sondou do vnitřního světa
jedné z nejvýznamnějších
umělkyň současnosti.

Sama autorka vzpomíná:
„Můj otec se narodil ve stí-
nu ocelárny v Bethlehemu
za zvuku polední píšťaly. Byl
zrozen v určenou hodinu,
podle Nietzscheho, kdy je
některým jedincům poskyt-
nuta schopnost porozumět
záhadě věčného opakování
věcí. Jeho mysl byla nád-
herná. Jako by všechny filo-
zofie světa vnímal se stej-
nou vahou, stejným úžasem.
Kdyby mohl člověk vnímat
celý vesmír, stala by se
možnost jeho existence
hmatatelnou...
Náš otec obsluhující tkal-

covský stav věčného návra-
tu. Naše matka, kráčející
směrem k ráji...“ (dts)

Otevřená a křehká

KULTURA
Německým filmařům se u nás
líbí. Utratili tu skoro půl miliardy
České pohádky v ně-
mecké televizi, němec-
ké příběhy v našich
kulisách. Před pár lety
spíše výjimka. Nyní
věc naprosto běžná.
Vzájemná spolupráce
mezi českými a ně-
meckými filmaři se rok
od roku prohlubuje.

JANA PODSKALSKÁ

J ak potvrzuje aktuální
zpráva z České filmo-
vé komise, natočily u
nás německé televizní

stanice od konce léta sedm
filmů, za něž utratily přes
420 milionů korun. Se
službami domácích štábů
jsou navíc velmi spokojeny.
Pozitivní přitom je, že ne-
využívají jen atraktivní
pražské lokace jako většina
amerických nebo britských
produkcí, ale hojně točí
i v regionech. Příjemně se
tak úročí investice státu
formou filmových pobídek.
Kromě toho, že filmaři vy-
užívají služeb místních do-
davatelů a vytvářejí pra-
covní příležitosti pro celou
řadu profesí, přispívají také
na rekonstrukci památek,
které si k natáčení pronají-
mají. Letos to byly třeba
Český Krumlov, Křivoklát,
Zvíkov, Kutná Hora, Telč
nebo Kratochvíle.
BLÍZCÍ SOUSEDÉ

Natáčejí se televizní filmy
i seriály, 6. prosince padla
kupříkladu poslední klapka
dvoudílného filmu Nebe
a peklo, který vzniká v pro-
dukci stanice ZDF. „S Němci
máme vynikající spoluprá-
ci,“ říká Michal Pokorný
z Mia Filmu, který se na
natáčení za českou stranu
podílel. „Máme k sobě kul-
turně velmi blízko, asi nej-
víc ve střední Evropě, navíc
jsou spolehliví partneři.
Mluvíme sice jiným jazykem
a systém práce je někdy
odlišný, ale jsme schopni se
navzájem rychle přizpůso-
bit. Musím říct, že jsou ve

srovnání s Američany a Bri-
ty i více kolegiální. Pro ně-
které zahraniční štáby jsou
Češi jen přisluhovači, my
jsme pro Němce partneři na
stejné úrovni a s tímhle
přístupem se vám vždycky
lépe pracuje. Máme na kon-
tě asi dvacet německých
filmů, poslední záběry ak-
tuálního snímku Nebe
a peklo se točily nedaleko
Milovic. Vzniklo tam z louky
velké bitevní pole pro scénu
potlačeného sedláckého po-
vstání.“

NENÍ CO KRITIZOVAT
Příběh se točí kolem posta-
vy německého reformační-
ho hnutí Martina Luthera
a odehrává se v letech po
zveřejnění jeho tezí. ZDF
připravuje film na příští rok,
kdy si Němci připomenou
pětisté výročí reformace.
Natáčení probíhalo kom-
pletně v České republice,
účastnilo se ho přes čtyři
tisíce komparzistů a během
50 natáčecích dnů a několi-
ka týdnů přípravných prací
u nás produkce utratila 103
miliony korun.
Pro výkonného produ-

centa Tima Greveho je Nebe
a peklo čtvrtým projektem,
na kterém v Česku pracoval.
„Přemýšlím, co bych vám tu
aspoň trochu zkritizoval,
abych nebyl tak přehnaně
pozitivní, ale nic mě nena-

padá. Úžasné jsou lokace,
oproti Německu velice au-
tentické. U nás je vše „pře-
opravené“ a pro film nepo-
užitelné,“ říká producent,
který tu před-loni realizoval
i snímek Nahý mezi vlky,
odměněný televizní cenou
za nejlepší film roku 2015.

STUDENÁ VÁLKA I KACÍŘI
Jiným projektem je třídílná
série Tannbach II., která
měla první klapku 20. září,
podílí se na ní společnost
Wilma Film a točit se bude
do konce ledna.
Jde o pokračování mini-

série, která v ČR vznikla v
roce 2014. Vyprávěla příběh
fiktivní vesnice na
bavorsko-duryn-ských hra-
nicích na konci 2. světové
války, jež se v pokračování
stane díky své poloze sym-
bolem v období rozdělení
Německa a následné stude-
né války. Jednotlivé části se
odehrávají v roce 1960, 1961
a 1968. Celkový rozpočet či-
ní 263 milionů korun, 128
milionů půjde na náklady v
Česku.
Trojici podzimních zaká-

zek pak uzavírá historické
drama Kacířova nevěsta pro
stanici SAT 1. Příběh zasa-
zený opět do doby refor-
mačního hnutí vznikal
v Jindřichově Hradci, na
hradě Kost a v okolí zámku
Dolní Beřkovice.

DOBRÁ SPOLUPRÁCE. Pro některé zahraniční štáby jsou Češi jen přisluhovači. Pro německé ne. Foto: Mia Film

NEBE A PEKLO. Milovice se v průběhu podzimu a prosince pro-
měnily v reformační peklo. Foto: Mia Film
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