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Společenská satira
Trojúhelník smutku
švédského režiséra Rubena
Östlunda ovládla sobotní
předávání Evropských
filmových cen v islandském
Reykjavíku.

MARCEL KABÁT

REYKJAVÍK/PRAHA Snímek Troj-
úhelník smutku se stal hitem už na
letošním festivalu v Cannes, kde
svému tvůrci Rubenu Östlundovi
přinesl již druhou Zlatou palmu –
tu první Östlund získal v roce
2017 za film Čtverec. Nyní Troj-
úhelník smutku, opět podobně
jakoČtverec, zazářil také na udíle-
ní Evropských filmových cen:
byl vyhlášen nejlepším filmem,
Östlund získal cenu za režii i scé-
nář a ocenění pro nejlepšího her-
ce dostal v Dánsku usazený Chor-
vat Zlatko Burić, který v Trojúhel-
níku smutku ztvárnil postavu rus-
kého oligarchy Dimitrije.
Zlatko Burić přijel doprovodit

Trojúhleník smutku také na letoš-
ní karlovarský filmový festival,
kde byl snímek uveden v sekci
Horizonty. „Pro mě bylo od začát-
ku důležité, že jsem si vytvořil
velmi přesnou představu o tom,
kdo Dimitrij je, a díky tomu jsem
pak mohl i improvizovat,“ vyprá-
věl tehdy v rozhovoru o své roli.
„Věděl jsem přesně a velmi realis-
ticky, jak přišel k penězům a jak
je investoval, jak se ocitl tam, kde
je. Podobá se v tommnoha skuteč-
ným osobám z jugoslávského
nebo ruského prostředí. Samozřej-
mě jsem to pak nemohl ve filmu
všechno do detailu použít, ale vě-
řím, že diváci poznají, že ta posta-
va není jen tak nahozená.“

Cenu za ženský herecký výkon
obdržela Vicky Kriepsová z Lu-
cemburska, která ve filmu Korzet
ztvárnila Alžbětu Bavorskou zva-
nou Sisi. Nejlepší komedií je po-
dle Evropské filmové akademie
španělský snímek Dobrý šéf, jejž
natočil Fernando León de Ara-
noa.

České nominace zůstaly
neproměněny
Českou kinematografii zastupo-
val mezi nominovanými snímky
krátký film Milý tati česko-viet-
namské režisérky Diany Cam
Van Nguyen. V této kategorii na-
konec zvítězil slovinsko-francouz-

ský snímek Babiččin sexuální ži-
vot, který natočily Urška Djukico-
vá a Émilie Pigeardová. Cenu pro
nejlepší animovaný film si z Rey-
kjavíku odvezl francouzský reži-
sér Alain Ughetto za snímek
Psům a Italům vstup zakázán –
vrací se v něm k příběhu svého
předka Luigiho Ughetta, který na
začátku 20. století opustil chudou
severoitalskou vesnici a začal
nový život v Francii.
Cenu filmových novinářů

FIPRESCI za objev roku má film
Tělíčko o mladé Agatě, jež v roce
1900 přijde při porodu o dítě,
a o tom, co následuje. V této kate-
gorii byl nominován i snímek

107 matek režiséra Petra Kereke-
se, natočený v česko-sloven-
sko-ukrajinské koprodukci, o osu-
dech obyvatelek ženské věznice
v ukrajinské Oděse.

Potlesk pro Ukrajinu
Slavnostní večer dal prostor
i dění na Ukrajině, která čelí rus-
ké invazi. Pětice ukrajinských
producentů prostřednictvím krát-
kých videí vyzvala lidi, aby dál
chodili do kin na dobré filmy
a podporovali Ukrajinu. Jejich pří-
spěvek sklidil v sále dlouhé a hla-
sité ovace. Svou cenu věnovali
ukrajinskému filmovému archivu
v Kyjevě. Jeden host v sále se po

jejich projevu zvedl s ukrajinskou
vlajkou, na které byla napsaná vý-
zva k propuštění ukrajinského lid-
skoprávního aktivisty a novináře
Maksyma Butkevyče, informova-
la agentura ČTK. K divákům
v sále promluvila prostřednic-
tvím videa i předsedkyně Evrop-
ské komise Ursula von der Leye-
nová. Její evropská koncepce
ochrany klimatu European Green
Deal získala cenu filmové akade-
mie za udržitelnost.
O Evropských filmových ce-

náchmámožnost hlasovat přibliž-
ně 4400 členů Evropské filmové
akademie, podobně jako při udě-
lování Oscarů v USA.

JIŘÍ V. MATYS

K dyž před dvěma dekáda-
mi zakládala parta sotva
dvacetiletých muzikantů

ze Sheffieldu kapelu Arctic Mon-
keys, asi netušili, že pomyslný pra-
por ponesou i v roce 2022 a budou
jednou z nejúspěšnějších formací
kytarové vlny nultých let jedena-
dvacátého století. Jenže drzými
fracky prostě nelze zůstat věčně –
tedy alespoň tak, aby vám to publi-
kum věřilo. Výzvě, jak se popaso-
vat s přibývajícími roky, čelila
spousta kytarových skupin a po-
prali se s tím různě. The Strokes
se s částečným úspěchem pokusili
navázat tam, kde skončili, Franz
Ferdinand jedou spíše z podstaty
a Arctic Monkeys učinili razantní
řez. Na novince The Car se před-
stavují jako téměř jiná kapela.

Jiný zážitek
Dávno pryč jsou doby ostrých ky-
tarových skladeb ve svižném tem-
pu. Už předchozí album Arctic
Monkeys s názvem Tranquility
Base Hotel & Casino naznačilo,
že přibývající věk se u téhle kape-
ly rovná pozvolnému ústupu od
nabroušených kytar a celkovému
zpomalení. Na The Car je tohle
směřování završeno. Navíc se na
povrch prodraly inspirace, které
koření v popové a soulové hudbě
sedmdesátých let a dobových fil-
mových soundtracích.

The Car tak přináší značně od-
lišný posluchačský zážitek než
předchozí desky Arctic Monkeys.
Přímočarý přístup je zapomenut,
novinka si doslova libuje
v opulentní produkci, kde domi-
nují smyčcové party, tu a tam hud-
bou probublávají perkuse a klasic-
ká bicí jsou jen rytmickým dopl-
něním. Hlavní otěže tu totiž přebí-
rá houpavá basa s výrazným groo-
vem. Ačkoliv tak nahrávka plyne
velmi pomalým tempem, energii

neztrácí a dokáže, částečně jistě
i díky střídmé stopáži, udržet po-
zornost posluchače.
A proměnil se i sám frontman

Alex Turner. Na koncertech Arc-
tic Monkeys je – nebo alespoň na
aktuálním turné, které se v létě za-
stavilo i v Praze, stále byl – tím
chlapíkem, který má všechen ten
humbuk kolem sebe přezíravě na
háku. Deset nových skladeb jej za-
chycuje v poněkud jiné poloze.
Ve svých šestatřiceti letech
v sobě objevil procítěného roman-
tika, který s vážnou tváří a praktic-
ky bez šibalského pomrknutí zpí-
vá hořkosladké texty o lásce, roz-
chodech, radostech, starostech
a nečekaných zátočinách života.
V textech je ale zároveň patrný
odstup a jisté pochybnosti sám
o sobě. V titulní skladbě alba se
tak de facto vyrovnává s tím, ja-
kou hudbu vlastně nyní tvoří a na-

hrává, jinde je zase tematizován
život ve světlech reflektorů a pro
kapelu možná poněkud nečekaná
pozice globálních superhvězd.
Texty se prolíná i řada odkazů na
filmy i historii, které nahrávku za-
sazují do širšího popkulturního
světa a poněkud rozšiřují její vý-
znamové pole.
Arctic Monkeys sami sebe

uvedli do nelehké pozice. Jakko-
liv předchozí koncepční album
Tranquility Base Hotel & Casino
skutečně mnohé naznačilo, The
Car je přesto nečekaným obra-
tem. A teď je velkou otázkou, jak
nový materiál skousnou fanoušci,
kteří na koncertech nejraději křep-
čí na léty prověřené jistoty jako
Brainstorm, R U Mine nebo Do
I Wanna Know?. Nové album to-
tiž vyžaduje podstatně jiné naladě-
ní a otevřenoumysl. Nejsou tu pří-
močaré hity vyloženě chytlavé na
první dobrou – singlem by mohla
být v podstatě každá z nových pís-
ní. S očekáváním starých časů
Arctic Monkeys se dostaví pouze
a jenom zklamání.
Naznačovaná nejistota v tex-

tech se do celkového dojmu z The
Car nepromítla. Arctic Monkeys
jsou na novém albu velmi sebejis-
tí a odvážní. Tohle je s velkou
pravděpodobností největší risk je-
jich hudební kariéry a je možné,
že o část své fanouškovské zá-
kladny přijdou. Je totiž velmi
snadné desku po jednom dvou po-
sleších odsoudit a vrátit se k „těm
starým“. Novinka rozkvétá jen
velmi pozvolně, ve svém vlast-
ním tempu, které nic neuspěchá-
vá. Jisté je, že The Car bude v ka-
riéře sheffieldských muzikantů
přelomem a vykročením na no-
vou cestu. A to je pokaždé risk
a ani na to nemusíte být globální
star s miliony fanoušků. Tenhle
risk vyšel.

Autor je hudební publicista

„Vše co obvykle nevidíme /
nejvíce na nás hledí“ –
napsala v jedné své básni
Anna Háblová, ročník 1983.
Jako básnířka vydala
v rozmezí let 2013 a 2020
čtyři sbírky, jako
vystudovaná architektka
pak připravila dvě knihy
věnované magii měst a míst.
A jedno s druhým, věda
a poezie, se potkaly i v její
první próze: vyšla
v brněnském Hostu pod
názvem Směna.

RADIM KOPÁČ

T en titul znamená víc, než
se zdá. Právě odtud, z těch
pěti hlásek, „nejvíce na

nás hledí“. Směna – to je šichta
od–do; směna – to je výměna ně-
čeho za něco; Smena – to byl ná-
zev sovětského fotoaparátu, se-
strojeného prvně v devětatřicá-
tém roce; a od „směny“ je taky
krok ke „změně“ anebo „měně“.

Realizovat plán
Všecky tyhle významové roviny
hrají v autorčině prvotině, co má
žánrově nejblíž k novele, svou
roli. Tou nejbanálnější je asi prá-
ce: hrdinka jménem Petra sice vy-
studovala výtvarnou školu, ale
má v sobě nějaký blok, ostych,
strach, takže se ve světě umění
cítí značně nesvá, nepatřičná.
Radši sedne v krámě za kasu
a markuje rajčata, papriku, okur-
ku, rukolu, půlku chleba. Je na-
víc po vztahovém krachu, takže

ji stereotypní úkon docela rychle
mechanizuje, umrtvuje a zbavuje
kreativity.
Jakmile ale z práce zmizí, nastá-

vá změna: vytržení. Skutečnost je
najednou nějaká závažnější, tíži-
vější a dost neodbytně si po hrdin-
ce žádá své zpracování: jednou
obrazem, jindy akcí. Obraz hraje
pro hrdinku prim: ať skicuje zraně-
ného orla, ať portrétuje kamarádči-
na kocoura. Je to každopádně ob-
raz něčeho animálního, přírodní-
ho, co ale člověk dost krutě poško-
dil. Orla spálil drát elektrického
vedení, kocour vegetuje zavřený
v cizím bytě.
Ty akce jsou neméně důležité:

hrdinka je do nich ovšem skoro
vždycky natlačena proti své vůli.
Jednou uvázne s expřítelem v ja-
kési ruině, zasvěcené nějakému
podivnému výtvarnickému pseu-
dokultu, jindy se podílí na vlou-
pačce do cizího bytu. A uniká jí
celou dobu, že všechny tyhle
„akce“ jsou vlastně dobře nakres-
lený plán, který „náhodou“ pomá-
há realizovat.

Napětí mezi stereotypní dřinou
v supermarketu a svobodným
tvůrčím elánem mimo směnu má
paralelu v jiném kontrastu: mezi
klasickou malbou a konceptuál-
ním, respektive postkonceptuál-
ním uměním. Na jedné straně tra-
dice, na druhé obrazoborectví: ře-
meslo a poezie proti libovolnému
„nápadu“, co přinese aktuální
chvíle.
Právě o tom se hrdinka učila na

škole, právě o tom vedla diskuse
se svým excentrickým, trochu ší-
leným expřítelem (který se ve vý-
tvarném provozu na rozdíl od ní
zorientoval na výbornou); právě
tahle metodická rivalita se nako-
nec stane úběžníkem celého příbě-
hu. Jako by hrdinku celý ten čas
někdo pozoroval okem kamery
(Smena). S cílem přetavit ji ve
své dílo a to pak obratem dobře
prodat (měna).

Kšeft, sláva a budoucnost
Anna Beata Háblová napsala pró-
zu s tajemstvím. Pozoruje v ní lid-
ské typy, pozoruje sebe, pozoruje
svět kolem sebe i svět umění, jež
se s tím vším snaží pracovat. Je to
příběh podvedené hrdinky, která
se stala figurou na šachovnici jed-
noho cynického hráče, jemuž
není proti mysli směnit lásku za
kšeft a vteřinu slávy. Je to text ne-
výbojný, dostředivý, nenápadně
snivý i básnivý. Suverénně vysta-
věný. A pod veškerou tou hrdinči-
nou nervozitou a nejistotou s tro-
chou naděje. Jako v jiné autorčině
básni: „každý kdo píše / věří v bu-
doucnost“.

Anna Beata Háblová:
Směna
Host, Brno 2022, 216 stran

Autor je literární kritik

Procítěný romantik. Stal se jím
frontman Arctic Monkeys Alex Turner –
na snímku z letošního pražského koncer-
tu. FOTO MAFRA – JAKUB STADLER

Na prahu nového začátku
Arctic Monkeys vydali očekávanou sedmou studiovou desku The Car

Trojúhelník smutku. Satirická komedie Rubena Östlunda vynesla cenu také herci Zlatku Burićovi v roli ruského oligarchy (vlevo). FOTO AEROFILMS

Evropské filmové
ceny 2022

NEJLEPŠÍ FILM
Trojúhelník smutku
režie Ruben Östlund

NEJLEPŠÍ KOMEDIE
Dobrý šéf
režie Fernando León de Aranoa

NEJLEPŠÍ REŽIE, SCÉNÁŘ
Ruben Östlund
– Trojúhelník smutku

NEJLEPŠÍ HEREC
Zlatko Burić – Trojúhelník smutku

NEJLEPŠÍ HEREČKA
Vicky Kriepsová – Korzet

NEJLEPŠÍ
DOKUMENTÁRNÍ FILM
Mariupolis 2
režie Mantas Kvedaravičius

NEJLEPŠÍ
ANIMOVANÝ FILM
Zákaz vstupu psů a Italů
režie Alain Ughetto

NEJLEPŠÍ KRÁTKÝ FILM
Babiččin sexuální život
režie Urška Djukicová, Émilie
Pigeardová

NEJLEPŠÍ KAMERA
Kate McCulloughová – The Quiet Girl

NEJLEPŠÍ VÝPRAVA
Jim Clay – Belfast

NEJLEPŠÍ ZVUK
Simone Paolo Olivero, Paolo
Benvenuti, Benni Atria, Marco
Saitta, Ansgar Frerich a Florian
Holzner – Díra

Film roku je Trojúhelník smutku

Obraz, akce,
směna, změna


