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KULTURA
Ruská satirická fikce
varuje i baví. Snad to
tak nebude, říkáte si

La La Land se nemazlí
s láskou ani s Hollywoodem

Kniha „Snuff“ je o světě, kde byste žít nechtěli

Recenze
Mezi chutí medu
a hořkých mandlí. To
je film La La Land,
který teď vstoupil do
kin a který provází
pověst oscarového
adepta. Tradiční muzikál ale nečekejte.
JANA PODSKALSKÁ

J
Jak to jednou bude

přesmyčka, je slangový ruský výraz pro „zločince“).

Severní Čechy – Satirik
Viktor Pelevin, vlivný intelektuál Ruska dnes, sleduje v
knize „SNUFF. Utøpie“ (Dokořán) splývání virtuálního i
reálného světa; mizející
hranici mezi filmem
a zpravodajstvím. Vidí svět,
před kterým musí varovat.

VS. CHUCK PALAHNIUK
SNUFF (v Rusku vyšel
v r. 2011), dobře komunikuje
se stejnojmenným titulem
US postmoderního spisovatele Chucka Palahniuka z
roku 2008. I Palahniukův
román dovádí aktéry mediálního světa za hranice absurdity a k chování, které
považujeme za nepřijatelné.
Zajímavý je styl Pelevina,
někdy popisovaný jako „postsocialistický surrealismus“.
Autor je dost postmoderní,
ale i srozumitelný. Viktoru
Pelevinovi se tak podařilo
zaujmout nejen kované čtenáře, získal si i pozornost
mas; je kultovní autor.

VÍTĚZOVÉ A PORAŽENÍ
Satirická fikce ukazuje
možný obraz příštího tisíciletí; svět vítězů bude místo
levitující nad zničenou zemí
poražených. Ukazuje principy mediálního upravování
reality, které hraničí s jejím
zotročováním, a neklid příznačný pro člověka dnes.
Někteří kritici četli Pelevinův SNUFF jako vyjádření
prázdnoty, kde jsou opozice
jen fantazijní záležitostí. To
vychází z autorovy záliby ve
východní filozofii. Komentátoři v románu viděli autorovu schopnost předjímat
nadcházející ruskou politiku.
Třeba i proto, že po pádu
velmocí starého světa zůstává barbarská zem Ukrajina (název, působící jako

VYBÍZÍ K PŘEMÝŠLENÍ
Ve své knize má autor
jazyk až na hranici poezie.
„Jeho text je pro překlad
nesmírně těžký. Byla to pro
mě výzva. Pro mě byla ta
práce důležitá i jako pro novináře. Vybízí k přemýšlení
nad hranicemi reality, nad
manipulací,“ tvrdí autor
překladu, rozhlasový publicista Libor Dvořák. (dts)

Jak může vypadat komiks

eho autor a režisér
Damiene Chazelle na
sebe upozornil už před
dvěma lety debutem
Whiplash, ostrým pohledem
do zákulisí hudební školy,
kde geniální hudebník, ale
osobnostně nevyrovnaný
učitel terorizuje nadaného
žáka. K jazzu se režisér vrátil
i v La La Landu. Není to náhodné, neboť k hudbě má
blízko, před filmařinou studoval hru na bicí (jeho
energický učitel jej inspiroval právě k postavě kruťase
Terence ve Whiplash).

NESLAZENÝ PŘÍBĚH
Je až s podivem, jak dobře
umí režisér ve svých jedenatřiceti vyprávět. A hledat pro svá témata neobvyklé kulisy. Třeba v lehkém

ÚSTŘEDNÍ DVOJICE. Hlavní role ve filmu ztvárňují Ryan Gosling a Emma Stoneová. Foto: Lionsgate

geles. Ona se snaží prostřednictvím nedůstojných castingů prorazit jako herečka,
on se živí jako jazzový klavírista, kterému se sem tam
vloudí do komerčně známých skladeb jeho vlastní
variace, a tak dostane padáka. Vlivem náhod na sebe v
tomto pulsujícím městě několikrát narazí, až si po jednom večírku na relativně
poetické vyhlídce nad městem společně zatančí. Začne
se odvíjet love story, jež má

MUZIKÁL. Patří mezi žhavé kandidáty na zisk Oscara. Foto: Lionsgate

žánru muzikálu, jemuž tu
vzdává hold. Inspirací mu
byly americké muzikály 50.
let, na rozdíl od nich ale
Chazelle vypráví trochu jiný,
méně přislazený příběh.
Hrdinové La La Landu se
potkávají uprostřed Los An-

do jisté míry muzikálově
správný, lyrizující tón. V
hollywoodské tlačenici, kde
životy lidí semílá tvrdý
showbyznys, to má ale těžké.
Tak jako Sebastian pozvolna opouští svou oblíbenou parketu starého jazzu a

touhu po vlastním hudebním klubu, berou za své i
jejich představy o společné
budoucnosti a naplněných
snech. Nedorozumění, které
se dostaví, končí Miiným
odchodem. Nejen ze vztahu,
ale i z L. A. Pak ale přijde
ještě jedna šance.

FILMOVÉ ODKAZY
Chazelle vypráví příběh
dvojice v kapitolách ročních
období, která se ale ve zdejších podmínkách příliš nemění – jako by tu vládlo
zvláštní bezčasí. Muzikálové
prvky – tradiční taneční
choreografie a písně – využívá s invencí, což se týká i
jejich zasazení do kulis typických pro soudobý Hollywood. Velký šmrnc má už
úvodní scéna, v níž se skupina mladých odváže během
městské zácpy a roztančí
dálnici. Písně tu dotváří
místní filmařský kolorit
(„dneska nás vyberou“) a
zároveň do jisté míry fungují i jako forma úniku od
každodenních jevů. Asi nejtísnivěji dopadají na hlavní
hrdinku deprimující konkurzy, při nichž je často
bezohledně přerušena a nemá ani možnost dokončit
svůj monolog a citový projev
(při emotivní scéně s hraným pláčem si nelze nevzpomenout na podobně
silný castingový moment se

slzící Naomi Watts v Lynchově Mullholland Drive).
Pracuje s odkazy na zlatou
hollywoodskou éru – oknem
z Casablanky, plakátem Grace Kellyové či úžasnými
technicolorovými barvami.
A se sny, které právě tady
mají tak silný a zároveň
rozporuplný náboj. To se
naplno odrazí ve finále měnící zcela optiku, jakou se
kdysi autoři dívali na muzikálové postavy. Do prostředí
dnešního filmového byznysu
(onoho ironicky zvaného La
La Landu) se už nehodí, tady
končí veškerá romantika.
Kdo má ale odvahu, může jít
za svým snem. I když při
tom třeba něco ztratí.
Chemie mezi hlavními
představiteli funguje dobře,
v tanečních číslech má
ovšem Ryan Gosling nad
Emmou Stoneovou mírně
navrch, dáma promine. V
miniroli majitele klubu v
podání J. K. Simmonse najdeme také milý odkaz na
Whiplash. Film má přes dvě
hodiny a ne že by sem tam
nešel lehce prostříhat. Neuškodilo by mu to. Ale také
to zásadně neruší. To proto,
že je dojemnou poctou filmu, jazzu a všem, kteří umí
snít. Navzdory tomu, že reálný život jde občas jinudy,
než si přáli...
Hodnocení Deníku:     

Berlinale bude opět nabité hvězdami
Pořadatelé jednoho z nejslavnějších filmových festivalů světa, tedy toho
berlínského, začali s postupným zveřejňováním
filmů, které budou usilovat
o Zlatého medvěda.

Česko – Originální dětské
hlášky jako komiksové stripy Venduly Chalánkové nabízí experimentální kniha
„Dnes dítě“ (Nakl. Meandr).
Každý den věta dítěte. Filozofická úvaha, komika na
hraně absurdity i naivity –
záznam ze začínajícího života. Co den, to zápis zaznamenaný Radimem Kopáčem. Minimalistické

ztvárnění situace i pocta
dosud čistému vidění světa,
obdiv k jedinečné dětské
imaginaci, poupátka a zárodky řeči, která se pozvolna klube na světlo. Vybrané
věty rozvinula do podoby
komiksového stripu jedna
z nejoriginálnějších českých
výtvarnic dneška, Vendula
Chalánková. Aby vás bavila,
stačí knize 48 stran. (dts)

Berlín – Stejně jako v předešlých letech, i letos nabídne festival řadu hvězd
stříbrného plátna. Penélope
Cruzová se tu představí ve
snímku Španělská královna,
Richard Gere v thrilleru
Večeře. Do boje o hlavní
festivalovou cenu, jíž je
Zlatý medvěd, půjde celkem
deset snímků. Jedním z
nich bude Django, jež vypráví o romském jazzovém
kytaristovi Djangu Reinhardtovi. Debut scenáristy
Étienne Comara zaujal po-

řadatele 67. ročníku Berlinale natolik, že celý festival
otevře.
Nemalá očekávání již
nyní budí další avizovaná
novinka. Na přehlídce totiž
bude mít premiéru celovečerní snímek Pakolainen
legendy finské kinematografie Akiho Kurismäkiho.
Pozornost budí také snímek
o mladém Karlu Marxovi,
který na festival přiveze
haitský filmař Raoul Peck.
ZABODUJÍ I ČEŠI?
V hlavní soutěži se po
dlouhých letech objeví také
snímek s výraznou českou
stopou. Na Zlatého medvěda políčila polská režisérka
Agnieszka Hollandová. Získat se ho pokusí s koprodukčním filmem Přes kosti

ZAHAJOVACÍ FILM. O Zlatého medvěda se popere i Django. Foto: ČTK

mrtvých, v němž výraznou
roli ztvárňuje český herec
Miroslav Krobot. Děj dvouhodinového snímku se
odehrává na česko-polském

pohraničí, kde se v rychlém
sledu stane několik záhadných vražd. Festival Berlinale potrvá od 9. do 19.
února. (kul)

