
Dvě svědectví o pestrém životě filmařském

   Svůj Život s kamerou i bez ní mapuje kameraman Josef Hanuš za přispění publicisty Zdeňka Smíška (nakl. Surf). Profese mu byla dána takříkajíc už do kolébky - jako synovi neméně proslulého českého kameramana Václava Hanuše (např. Katakomby, Minulost Jany Kosinové, Roztomilý člověk, Počestné paní pardubické, Hrdinové mlčí, Krakatit, Vlčí jáma, Taková láska aj.). Bylo celkem přirozené, že se vydal po jeho stopách a začal jako asistent kamery pod otcovým dohledem. Brzy se však osamostatnil a od počátku 60. let se podílel na desítkách distribučních i televizních filmů. V poslední době se vedle prezidentské funkce v Asociaci českých kameramanů, kterou spoluzakládal, věnuje také fotografii. V úvodním sympaticky otevřeném „seznamovacím" rozhovoru se Smíškem sděluje Josef Hanuš mj. své názory na tvůrčí práci kameramana, na svůj podíl na seriálu Třicet případů majora Zemana a jiné normalizační pasti, na vztah režiséra a kameramana atd. Poté už následuje vcelku chronologicky řazené líčení života a stýkání i potýkání s filmem. Pravidelný tok děje je však přirozeně narušován vzpomínkami a úvahami z jiného časového nebo myšlenkového soudku. Defilují tu známá jména a zajímavé události, sondy do tvůrčích postupů, svědectví o nezapomenutelných setkáních nejen s lidmi z filmové branže, kratochvilné příhody i drobné epizody. Většinou jsme zvyklí veselé příhody z natáčení" číst či poslouchat spíš od herců, také proto je kameramanský zorný úhel Hanušova pohledu originální. Text doprovází bohatý výběr archivních snímků.
   Ze spolupráce publicisty Petra Nového a režiséra Dušana Kleina se zrodila půvabná knížka Dušan Klein aneb Jak režisérům chutná život (nakl. Jaroslava Jiskrová - Máj a Dokořán). Populární „muž s dýmkou" ( ostatně tak se měla publikace původně jmenovat) začínal ve filmu už v raném dětství, kdy si ho vybral režisér Jiří Weiss pro dětskou roli ve filmu Můj přítel Fabián. Kolem různých uměleckých aktivit však kroužil ještě dřív jako malý muzikant, zpěvák i tanečník. Po studiu na FAMU se dostal poměrně brzy k samostatnému režírování, zároveň však přišla politicky nepříznivá normalizační doba, před níž se uchýlil k detektivkám. Posléze se šťastně potkal s "básníky", které se svými pěti pokračováními už blíží seriálovému rozsahu. Ostatně seriálů má Dušan Klein na kontě také řádku, vzpomeňme třeba jen na televizní Hříchy pro pátera Knoxe. A vedle toho dnes už téměř stovku filmů i televizních inscenací. Kleinovo vzpomínání je vážné i rozpustilé, některá témata nenapodobitelně evokují "reálný socialismus" (např. příběh s generálem Sejnou) i normalizaci, jiná připomínají peripetie cest, které vedly ( a někdy nakonec nevedly) k natočení filmu. Důležitou součástí knihy jsou vzpomínky na setkání s významnými osobnostmi, které režisér dokáže hutně charakterizovat několika slovy či drobným příběhem. Režisér "básníků" umí přesvědčit čtenáře, že mu chutná život - a nemíní ho vzdávat arů ve zralém věku. (ap)




