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Letošní ročník filmové přehlídky
Írán:ci je výjimečný. Koná se
v době, kdy se v Íránu otevírá
možnost změny režimu, který vedle
jiných forem útlaku také dusí
svobodnou tvorbu. Zároveň v době,
kdy tento režim brutálněji než kdy
dříve potlačuje projevy nesouhlasu
a touhy po svobodě.

MARCEL KABÁT

P
rotesty proti potlačování svo-
body v Íránu si dosud vyžáda-
ly přes pět set životů, z toho
sedmdesát dětských. Téměř
dvacet tisíc lidí bylo zatčeno,

padají rozsudky smrti. „Každá meziná-
rodní organizace, která vidí tohle kr-
veprolití a nic proti tomu nedělá, je ostu-
dou lidství,“ napsala před časem na svůj
instagramový účet herečka Taraneh Ali-
doostiová, známá z oscarového filmu Ob-
chodník. Také se vyfotila bez šátku a se

sloganem současných protestů: Ženy, ži-
vot, svoboda. Byla zatčena, nyní je pro-
puštěna na kauci, ale obvinění vůči ní stá-
le trvají. Patří k těm, jimž se daří zůstávat
ve vlasti a zasazovat se o lidská práva, –
už dříve prohlásila, že chce v Íránu zůstat
za každou cenu.

Mnozí jiní byli v minulosti nuceni Írán
opustit tak jako herečka Soosan Taslimio-
vá, která odešla již v 80. letech. Oceňova-
ná hvězda íránského filmu patří k hlav-
ním hostům přehlídky Írán:ci, která ve
středu začne v pražském kině Lucerna,
poté bude pokračovat v kině Světozor a v

kině Bio Oko a následně se přesune do
Kina Art v Brně. Soosan Taslimiová spo-
lečně s dalším čestným hostem Annou
Šabatovou v průběhu festivalu zasadí
v Praze strom.

Filmy, které režim zakazoval
Jubilejní 10. ročník přehlídky se koná
pod heslem současného povstání a uvede
celkem 23 celovečerních, krátkých a do-
kumentárních snímků – díla íránských fil-
mařů, kteří jsou ve vězení nebo v exilu,
a výběr filmů, které byly v Íránu posled-
ní tři desetiletí zakázané.

Zahajovacím filmem festivalu je sní-
mek Medvědi tu nejsou – nejnovější dílo
režiséra Džafara Panahího, který je klíčo-
vou postavou soudobé íránské kinemato-
grafie a v současné době je ve vězení.
„Film Medvědi tu nejsou popisuje zápas
věhlasného režiséra, který se pokusí pro-
vést neproveditelné – natočit svůj nový
film, přestože má filmovou tvorbu zakáza-
nou,“ shrnují obsah snímku pořadatelé.
Natáčelo se tajně v Íránu a snímek měl pre-
miéru v hlavní soutěži na MFF v Benát-
kách. Jeho uvedení na festivalu Írán:ci
bude exkluzivní projekcí ve spolupráci

s MFF Karlovy Vary. Uveden bude napří-
klad také slavný film Persepolis Marjane
Satrapiové a Vincenta Paronnauda z roku
2007, jeden z nejoblíbenějších filmů o Írá-
nu a osudech jeho občanů v průběhu tří de-
setiletí.

Svůj film Zkusím si vzpomenout na fes-
tivalu osobně uvede režisér a herec Pegah
Ahangarani, který se již řadu let věnuje po-
litice a je také mezinárodně uznávaným
dokumentaristou. Přijede i producent Ka-
veh Farnam – film Mohammada Rasoulo-
fa Není zla mezi námi (2020), jejž Farnam
produkoval, získal Zlatého lva na Berlina-

le. Írán:ci uvedou jiná dvě díla Mohamma-
da Rasoulofa, Bělostné louky (2009)
a Sbohem (2011). Pozvání na festival při-
jali také Nima Sarvestani, jedna z nejvý-
znamnějších íránských dokumentaristek
zaměřující se na politiku a lidská práva,
a legenda íránské kinematografie věnova-
né dětem, režisér Mohammad-Ali Tale-
bi. Fundovaný vhled do íránské politiky
bude prezentovat známý kurdský politic-
ký a sociální teoretik Abbas Vali.

Írán:ci 2023, Praha od 11. do 15. 1., Brno od
17. do 19. 1.

Cesta do minulosti

Na festivalu mládeže ve východním
Berlíně se do sebe zamilují dva
studenti: dívka z Východu a chlapec ze
Západu. On jí pomůže utéct, vezmou se,
stráví spolu zbytek života. Happy end?
Ale kdeže. To by autorem knihy Vnučka
musel být někdo jiný než německý
prozaik Bernhard Schlink, autor
slavného Předčítače a dalších knih,
které se zabývají vyrovnáváním se se
všemi odstíny německé minulosti.
Takže zpět do děje: po smrti manželky
se sedmdesátiletý Kašpar dozví, co mu
jeho žena Birgit celý život tajila:
předtím, než s ním utekla, porodila
dceru a nechala ji v NDR. Kašpar po ní
začne pátrat a je to typicky
schlinkovská cesta do minulosti
a setkání s ranami a jizvami, které
zanechala NDR, převrat v roce 1989
a přizpůsobení se Západu. Když
nakonec dceru najde, žije provdaná
v neonacistické komunitě. Ovšem
Kašparova vnučka, čtrnáctiletá Sigrun,
je šťastná, že do jejího života náhle
vstoupil dědeček. Ale jeho svět je
pro ni úplně stejně cizí jako ten její,
národovecký pro něj.
David Lancz

Bernhard Schlink: Vnučka. V překladu Jany
Zoubkové vydalo nakladatelství Odeon, Praha
2022. 328 stran.

Za monarchii!

Monarchisté to mají těžké v době, kdy
se ztrácí smysl pro alegorii, tradici
i poezii a vše se bere smrtelně vážně.
Třeba v Německu, kde policejní šťára
udělala i z monarchistů hrozbu pro stát
a demokracii. To čeští monarchisté,
hlavně ti, kteří se v květnu 1988 sdružili
kolem Manifestu Českých dětí, jsou na
tom lépe. Každý rok kolem Tří králů
pořádají pochod Za monarchii, letos
právě dnes. Zmíněný Manifest se
vymykal tím, že za komunismu apeloval
na normální pocity: „Král je zákon, před
kterým jsou si člověk, strom, zvíře,
půda, les rovni.“ Týž tón si České děti
uchovávají. Na dnešní pochod zvou
„vodníka, rusalku, žínky, hajného,
Mařenku a Jeníka, Esmeraldu, Kecala,
Principála, Bystroušku… et alias
creaturas, všechny obyvatele české
pohádkové říše“. Vyráží se tradičně od
sochy sv. Václava a přes Staré Město
a Malou Stranu se dojde na Hradčany.
Za doprovodu hudby a písní Kolíne,
Kolíne či Za císaře pána a s pauzami
v podnicích Montmartre, U Kocoura,
U Bonaparta či U Dvou slunců. Závěr je
v 17 hodin na Hradčanském náměstí
s hymnou Zachovej nám, Hospodine.
Zbyněk Petráček

Pochod Za monarchii! Start u sv. Václava,
Václavské náměstí, Praha. 7. ledna ve 14.30.

Utkat se s depresí

Animovaný film Tmání režiséra Ondřeje
Moravce se odehrává ve virtuální
realitě – proto se také nepouští
v běžných kinech, ale na zvláštních
projekcích. Jejich účastníci se díky
speciálním brýlím a křeslům ocitají
uprostřed dění, které mohou sami
ovlivňovat svým pohybem nebo
hlasem. Tmání se představilo v soutěžní
sekci Venice Immersive na
Mezinárodním filmovém festivalu
v Benátkách a soutěžilo i na MFDF
Ji.hlava. Nyní je hostí pražský DOX.
V lednu a v únoru se tam navíc konají
čtyři komentované projekce za účasti
autora. Ten v Tmání odvážně
a kreativně zpracoval svůj vlastní zápas
s depresí, který prožíval v dospívání.
„O Tmání jsem přemýšlel hned od
momentu, kdy jsem se před sedmi lety
začal zajímat o virtuální realitu. Od
začátku zde byla idea vytvořit simulaci
toho, co se děje během deprese člověku
v hlavě,“ vysvětluje Ondřej Moravec
zrod svého projektu. „Zpočátku jsem se
zdráhal být i protagonistou příběhu, ale
nakonec jsem dospěl k tomu, že
zhmotňovat umělecky depresi někoho
jiného by bylo pro mě nemožné.“
Marcel Kabát

Tmání, DOX, Praha, komentované projekce
12. 1. v 18.00 a 19.00, 12. 2. v 16.00 a 17.00

Chramostová osobně

„Před pětadvaceti lety, pár let po
osmašedesátém, jsem pochopila, že
místo všech divadelních prken mi
zůstala jenom deska psacího stolu,
začala jsem smolit první spisbu pro
samizdat. Pak mě popsané papíry,
poznámky, dokumenty zavalily jak
lavina.“ – Tak psala Vlasta Chramostová
v létě roku 1999 o tom, jak v dobách,
kdy nesměla skoro nic, začala své
vzpomínky svěřovat papíru.
S vědomím, že k tomu, otevřít a poctivě
zveřejnit vlastní minulost, vede pouze
odvaha nic nezatemňovat
a nepřikrášlovat, nezatajit ani své
někdejší omyly a nutnost najít odvahu
otevřít vlastní „studánku plnou krve“.
A osvobodit se tak jednou provždy. Její
kniha vyšla, zaznamenala velký ohlas,
čtenáři a kritici oceňovali autorčinu
upřímnost. Nyní ji na dvou CD vydal
podle doplněného vydání z roku 2006
ve zvukové formě Supraphon
v interpretaci Zuzany Stivínové
a Václava Jílka. Slovo vhodně oživuje
výběr hudby i hlas autorky, která čte
ukázky z knihy Jaroslava Seiferta
Všecky krásy světa a zpívá šansony z let
šedesátých.Marta Švagrová

Vlasta Chramostová, 2CD mp3, čtou Zuzana
Stivínová a Václav Jílek, režie Naďa Dvorská,
Supraphon, 12 hod. 37 min.

Jak držet fazónu

Román finského autora Miiky
Nousiainena Fazóna, který nedávno
vydal agilní Host v mluvně svěžím
překladu Jitky Hanušové, byl
příjemným překvapením závěru
loňského roku. Příběh čtyřicátníka
Samiho a jeho přátel je napsaný vtipně
se smyslem pro situace a je v něm také
spousta trefných postřehů, které jsou
dokladem toho, že Evropa je dnes jedna
velká vesnice, v níž se tak nějak žije
stejně, a je jedno, jestli se za humny
pasou sobi, nebo krávy. Nousiainenova
knížka je příjemná oddechovka, v níž
ale sem tam zaznívají hořké tóny, které
výmluvně skládají obraz dnešní občas
dost vykolejené a přemrštěně reagující
společnosti. Autor je ve své zemi
oblíbený a jeho psaní prozrazuje
scenáristickou zkušenost čili i cit pro
dialog, takže není divu, že z knihy už
vznikla divadelní adaptace. Docela
překvapivé je i to, jak se tu chovají
mužští hrdinové, a vzhledem k tomu, že
o nich píše muž, měly by dámy zbystřit,
zdá se, že silné pohlaví je mnohem
citlivější, než jak se projevuje navenek.
A i resumé na závěr je sympatické:
držet fazónu vážně není nutné. Důležité
je mít rád sebe i druhé.
Jana Machalická

Miika Nousiainen: Fazóna. Brno, Host 2022

Jubilejní 10. ročník přehlídky
Írán:ci se koná pod heslem
současného povstání a uvede
celkem 23 celovečerních,
krátkých
a dokumentárních
snímků

Medvědi tu nejsou. Přehlídku zahájí film režiséra Džafara Panahího, který je v současné době ve vězení. FOTO IRÁN:CI

Ženy, život, svoboda


