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| Hudbu k filmu najdete na CD Daniela Lemmy „Mqrning Train“, které vydává Warner Musiol

Součástí programu je krátký film Pavla Koutského P y g m a l io n  
Stejně jako slavný antický sochař, usmyslel si i hrdina této kreslené anekdoty, že si stvoří 
ženu svých snů se všemi pěti P. Jenomže. Když dva dělají totéž, není to vždycky totéž. 
Námět,scénář,výtvarník,animace, režie: Pavel Koutský, Kamera: Martin Procházka, 
Hudba: Petr Skoumal, Formát: 35mm, 2 kopie, Délka: 5 minut
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Osnova příběhu

Jsme ve Švédsku. Mäns a Roro jsou nejlepší kamarádi a obživu našli v péči o městský park. 
Ta nekonečně nudná práce, pfí které musí stále dokola čistit kachní rybníček a sbírat psí 
hovínka, jim  nejde moc pod nos, ale na druhé straně nebrání tomu, aby žili v pohodě a 
hlavně v přesvědčení, že jsou daleko široko největší fešáci.

Monotónní tok všední dnů je  ale narušen. Oba se dostanou do problémů se ženami. Máns z 
ničeho nic zjišťuje, že má potíže s erekcí a cíti se bezvýchodně zaskočen. Na Rora se řití 
jiná pohroma. Jeho rodina ho nutí, aby se rychle oženil sJasmínou. On tedy nechává 
rozběhnout přípravy na falešnou svatbu, jen aby umlčel otravné řeči otce a babičky. Když se 
pak ještě objeví Rorova skutečná, nic netušící dívka a nevěstin, poněkud šílený bratr, vše se 
ještě více zauzluje.

Otec se musí poslouchat -  to je jeden ze základních libanonských zákonů, to časové 
označení „rychtě" představuje ve skutečnosti jeden jediný týden (jinak Jasmíně hrozí nucený 
návrat k rodičům do vzdálené vlasti). Nečekaná nevěsta je krásná dívka, takže v tom by 
problém nebyl, jenže Roro miluje svoji blonďatou Lisu (hraje j i  herečka českého původu 
Tuva Novotná) a není ochoten se j i  vzdát.

Oba kamarádi se rozhodnou své problémy řešit.
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Josef Fares - režisér

Josef Fares se narodil v roce 1977 a již 13 let nemůže vycestovat ze Švédska. A proto 
točí filmy.

Do Švédska se přistěhoval s rodiči v roce 1987 z Libanonu. Když mu bylo 15 let, začal na 
video natáčet své první krátké filmy, celkem jich vytvořil 50. Díky jim byl v jednadvaceti letech 
přijat do Dramatického institutu, obor režie, jako nejmladší uchazeč všech dob a od té doby 
je nazýván „zázračným dítětem". Jestli existuje někdo, kdo může zachránit budoucnost 
švédského filmu, tak je to tento 23-letý kluk, který vyrůstal s hollywoodskými filmy, který zná 
dokonale vše od bratří Coenů a Tarantina.

V Honem! Honem! rychle rozvíjí situace, které jsou jako stvořené pro groteskní zápletky. Děj 
je zábavný, má spád, tempo a nakažlivou energii. Není těžké postřehnout, jak dlouho toužil 
po tomto okamžiku. Každý záběr, každý detail je prosycen láskou a touhou dělat film. Kromě 
toho se mu skutečně podařilo vzít si od svých vzorů to nejlepší -  postoj, neobvyklá řešení 
práce kamery, vtipný dialog -  to vše dokázal zkombinovat s citlivou lidskosti a lehce 
romantickým tónem, což schází jak bratrům Coenovým, tak Tarantinovi.

Herecký soubor, se kterým pracoval, působí také přesvědčivě. Do filmu obsadil kromě svého 
staršího bratra i polovinu příbuzenstva, jako například babičku Khatoun a otce Jana. 
Neobvyklým talentem se prokázal především Torkel Petersson v roli Mánse; dokáže 
nenásilně přecházet z tělesné komiky do lehce neohrabané švédské romantiky.

D e n  p o  p r e m ié ř e  v  J o s e f o v ě  j e d n a  p l u s  j e d n a

Vést rozhovor s Josefem Faresem není pro novináře zrovna jednoduché. Otázkám
uhýbá nebo je odrazí 
protiotázkou:
„Zdá se ti, že moc mluvím? Už 
mně to bylo vytýkáno. Bydlíš v 
Góteborgu? Kolik je ti let? Jak 
se ti líbil film?“ - nebo neodpoví 
vůbec.

„Chtěla bys vidět můj první 
krátký film? Mám ho tady na 
kazetě. “
Vkládá ji do videa.

, „Hraje v něm můj kamarád 
Tommy. Je natočen v roce 1992. 

j Bylo nám tehdy 15 let a kameru 
I nám půjčili rodiče jednoho 

kámoše.“

A tak mám možnost shlédnout jeden z jeho 40-50 krátkých filmů. Nic moc; přestrojený Josef 
je pronásledován v chodbě nemocnice. Video běží dál a další krátké filmy se míhají před 
očima. Mlátící se kluci. Kluci padající na zem, při zkoušení kickboxingu. Kluci vystupující z 
aut a tvářící se, že jdou zařídit něco důležitého. Poslední filmy jsou již více přesvědčivé. 
Právě díky těmto krátkým filmům byl Josef, jako nejmladší uchazeč všech dob, přijat do 
Dramatiska institutet, obor režie.
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,Absolvoval jsem spoustu pohovorů. Pň jednom z nich jsem dokonce musel balancovat 
hůlkou na dlani. Předpokládám, že tímto způsobem testovali, jak člověk zvládá nervozitu. “

Školu však příliš v oblibě nemá. Ještě mu zbývá jeden ročník, který už nehodlá absolvovat. 
Více ho baví dělat opravdové filmy. A zvlášť, když je mu někdo ochoten tuto práci zaplatit, 
jako například produkční společnost Memfis film a Filminstitutet.

Myslíš, že by film získal stejný ohlas, nebýt Lukáše Moodyssona jako koproducenta a 
mentora?
(Lukáše Moodysson je v ČR znám především jako reňsér a scénárista filmů Láska je láska a 
Together)
„No samozřejmě. Lidé hned pochopí, že vznikl dobrý film."

Momentálně jedeš na plné obrátky.
„Poslední dobou také špatně spím. Pokračovat tímto tempem se nakonec asi nevyplatí, budu 
se muset na nějakou dobu trochu zklidnit.“

A co budeš dělat? Cestovat nebo jen tak relaxovat?
„Kdybych měl pas, tak bych cestoval. Jelikož nemám švódské občanství je  to dost 
komplikované. Za hranicemi jsem nebyl od té doby, co jsem se přistěhoval do Švédska. 
Takže zbývá lenošeni.'

Vychází najevo, že .zklidnit se‘ sotva znamená vzít si rok přestávku. Maximálně několik 
týdnů. Začal už pracovat na svém novém filmu, ve kterém si opět zahrají Torkel Petersson a 
Fares Fares. Bude to akční film a premiéra se plánuje na příští zimu.

Co je potřeba, aby vznikl dobrý akční film?
, Krutý příběh, zábavné detaily, neobvyklé situace a zajímaví lidé. Je to mnohem lepší než 
spousta speciálních efektů a bezúčelných honiček aut. Ale tady ve Švédsku nejsme zvykli 
dělat dobrý akční fílm. Ostatně něco ti ukážu."

Rychle přetáčí pásek k sekvencí, kde se objevuje tmavé, studené prostředí továrny. Dva 
drsni gangsteři střílejí ze samopalů. Těžké, tupé zvukové efekty a nelidský řev. Záběry jako 
z typického akčního filmu. Je to zakázka pro hru Popcom, uvedenou tento rok na scéně 
Dramaten.

„Je těžké uvěřit, že to bylo natočeno ve Švédsku. Dělal jsem to hlavně proto, abych 
otestoval, jestli to vůbec půjde, říká Josef s určitou hrdosti v hlase. “

Téměř celá tvá rodina hraje ve tvém filmu. Tvůj otec a babička sklidili obrovský aplaus 
na premiéře. Jak jsi mohl vědět, že to bude fungovat?
,Nevěděl jsem to. I když jsem to tušil, protože oni mají takové povahy ve skutečnosti. Ale 
mám rád chaos, je  to zábavné zkoušet nové věci. Ve filmu se hodně věci podobá 
skutečnosti. Třeba můj otec do všeho strká břichem, přesně jako ve filmu. “

Představitelé hlavních rolí Torkel Petersson a Fares Fares jsou zcela nové tváře švédského 
filmu. Hráli také v Josefové cvičném filmu Coola killar (Správní kluci) a jsou i spoluautory 
scénáře Honem! Honem!

„Myslím si, že jsou skvělí. Jednak dobře hrají, a navíc to jsou úplně nové tváře a to je  třeba. “
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Torkel Petersson - Máns

Od předsedy školní samosprávy po filmovou hvězdu - Torkel Petersson je na 
filmovém plátně hezkým, ale „impotentním“ uklízečem parků.

Torkel Petersson se narodil v roce 1969, vystudoval hudební 
gymnázium v Lund a chtěl se stát operním zpěvákem.
To se mu však nesplnilo. Místo toho se ocitl prostřednictvím 
stockholmské konzervatoře v Městském divadle 
v Goteborgu, kde v současné době také ztvárňuje jednu z 
hlavních rolí ve hře Dom (Rozsudek).

‘Je důležité vyprávět o životě obyčejných lidi, zabývat se 
složitými tématy s lehkosti a s humorem", říká Torkel. „A to 
Honem! Honem! splňuje.
Mnoho režisérů si to příliš komplikuje. V podstatě jde přece o 
sdělení nějakého poselství, místo toho se snaží vytvont něco, co 
by podle nich mohlo zaujmout kulturní kruhy. Bylo by lepši, 
kdyby lidé v této branži více poslouchali své srdce a důvěřovali 
svému úsudku. “

Co je zábavnější, film nebo divadlo?
„Film, s filmem jsem vyrůstal. Divadlo je  jakoby kulturou na vyšší úrovni. Kromě toho je  film 
hmatatelný, zůstane tady jako výsledek vaši práce, který můžete ukázat a být na něj hrdý. 
Divadlo je  pomíjivé. Když jde opona dolů, člověk se smíšenými pocity radosti i zděšení 
pochopí, že už je to pryč a nic tu nezůstane. Zároveň však divadlo dokáže působit 
neuvěňtelně silně.
Divadlo umožňuje bezpmstřední kontakt mezi hercem a divákem, a může se tak pfíbližit 
lidem mnohem víc než fílm.‘

Torkelovým snem však není Hollywood ani Ingmar Bergman, ale' možnost ztvárnit postavu 
skánského (Skáne je oblast na jihu Švédska), mentálně postiženého chlapce, který se 
potlouká po předměstích a odhaluje celou hnilobu společnosti.
Rád by také vyzkoušel režii a jeho velkým vzorem je dánský režisér Nicolas Winding Refn, 
který natočil filmy Pusher a Bleeder .

Ho n e m l Honem ! se nezaměřuje, jako například Det nya landet (Nová země), na rozdíly 
mezi novými a původními obyvateli Švédska, což Torkel, který má mnoho kamarádů s 
cizím původem, považuje za správné.
„/ když tady máme problémy segregace, tak diky jednostrannému obrazu, který poskytují 
média, vznikne naplňující se proroctví. Chcete slyšet a vidět ien to špatné - máte to mít. 
Politikové musí spolupracovat jak s pnstěhovalci, tak se Švédy a společně najít fungující 
řešení společné budoucnosti. Je jasné, že každý chce žít mezi lidmi, které zná, proto se 
spousta imigrantů stěhuje do oblastí, kde žijí jejich krajané, což nemusí být vždy jen 
negativní.
Vezměme si například Afriku. Všichni si myslí, že je  tam jen válka, hladomor a plačící děti, 
ale ve skutečnosti tam většina žije obyčejným životem.
A tak je  to i s předměstími. ‘

Jak se člověku podaří zůstat nohama na zemi, když se mu dostane tolik chvály jako 
tobě?
„Nečetl jsem mnoho recenzí. Ale sám vidím snadněji své slabiny než klady.
Velká sebedůvěra dokáže pomoci v mnoha situacích, ale zároveň tě může oblbnout a pak 
ani nevíš jak, a plaveš ve své ohavné, samolibé omáčce.
To se mně nikdy nestane“, usmívá se Torkel.

CinemArt „
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Tuva Novotná - Lisa

Narodila se 21.12.1979 ve Švédsku. V sedmnácti 
letech dostala roli Nory v televizním seriálu Skilda 
världar (Odděleně světy).
A otevřel se před ni úplně nový svět. Musela se 
rozloučit s värmländskými lesy, zvířaty na dvorku v 
rodné visce Amot, kousek za Arvikou. Vyměnit 
gymnázijní třídu za natáčecí studio ve Stockholmu. 
Poučné, zábavné.

„Především ta možnost pracovat se staršími kolegy -  
herci. Učit se od nich, pozorovat, co mimořádného 
dokážou nabídnout. Jako Jessica Zandén, která mě při 
prvním natáčeni praštila, jen aby mě vyzkoušela, jak 
budu reagovat. "

Po dvou letech v roli Nory jsi chtěla zkusit něco nového. Přihlásila ses na konzervatoř 
v Praze.
„Aie nedopadlo to tak, jak jsem si představovala. Bylo to příliš náročné. Vyučování bylo v 
češtině, to jsem předem věděla. S otcem jsem celý život mluvila česky a také jsme do Čech 
jezdívali na prázdniny, ale přesto. Cítit se Češkou tady doma ve Švédsku je  jednoduché, ale 
že bych češtinu ovládala perfektně, to říct nemůžu. Takže po několika týdnech jsem školy 
nechala. Začala jsem studovat češtinu a zůstala jsem tam půl roku. “

Je jednoduché je t za něčím novým. Ale co má člověk dělat, když se vrátí zpátky?
Zpanikařila jsem a vrátila se k seriálu.

Pak to povolilo a začaly se hrnout nabídky. Nejdříve role dcery ve filmové detektivce 
Sleepwalker.
„Ale ještě jsem to neviděla. Jednak jsem zatím neměla čas, ale také proto, že nevím jestli to 
chci vidět. Jsou lidé, kteří se zbožňují na sebe dívat a analyzovat svou práci.
Mně to nebaví."

Pak přišel dotaz, zda bys neměla zájem zúčastnit se velkého dramatického projektu 
švédské televize Herr von  Hancken .
„Bylo to pro mne něco jako luxusni dovolená, no luxus to byl každopádně. Nesmírně schopní 
lidé, neuvěřitelně hezký příběh a solidní, důkladná práce od začátku až do konce."

Zároveň jsi dostala jednu z hlavních rolí ve filmu Honem! Honem !
„Je to velmi aktuální příběh mladého chlapce s cizim původem, který se snažI přizpůsobit se 
životu ve Švédsku. Je dobře, že se o tom začínají konečně točit filmy. “

A pak přišla nabídka role ve hře Rocky na scéně Městskéhd divadla ve Stockholmu.
„Nejdřív mě to tam šokovalo. Divadlo je  tak zaprášené a staré. Jsou lidé, kteří tam pracují i 
40 let. Někteří planou nadšením, jin í vůbec. Pripadá mi to jako instituce. Platy jsou v divadle 
zpravidla ubohé. A kvalitních ženských roli je  málo. “

Je toho moc najednou. Jak se j í  daří vybírat ty správné role?
„Mám pocit, že člověk musí myslet strategicky. Někdy je možná lepší být bez práce půl roku 
a čekat na opravdu dobrou nabidku. Dělat film je  podle mně o něco zábavnější než hrát 
divadlo."

CinemArt„
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Zcela nedávno jsi dostala nabídku, o které jsi dlouho přemýšlela. Po týdenním 
uvažováni jsi odmítla.
.Pň rozhodováni mi pomáhá žaludek. Hned čitím, jestli to je  ono nebo ne. Takže jsem se 
nakonec rozhodla stejně, jak mi hned na začátku napovídal žaludek. I když to asi z hlediska 
kariéry nejlepší řešení nebylo. Ale člověk nemůže myslet jen na kariéru. Protože pak se 
může stát, že ti je  pětatřicet, js i osamělý, svobodný a unavený. Stoji to za to?“

Je vidět, že jsi zamilovaná.
„Máš pravdu, jsem zamilovaná. Už půl roku. Ze všeho nejradši mám, když si jdem  s mou 
láskou sednout do naši oblíbené hospůdky a dáme si pivo. Není pro mé snadné se 
odreagovat, ale už to začíná být lepši."

Tuva navrhuje, abychom šli navštívit jednu galerii. Když dorazíme do Millesgárden, 
vcházíme do vnitřního dvora a prohlížíme si sochy.
„Máma je  výtvarnici a nejvíc se věnuje sochařství. Celé mé dětství mě vláčela po výstavách 
a já  se tam hrozně nudila. Teprve teď mě to začíná bavit.“

Tuvu však neláká stát se umělkyní se štětcem v ruce. Říká, že herectví samo o sobě je 
pro ni určitou formou uměni. Třeba když hledá barevné odstíny a světelné odlišnosti 
postav, které ztvárňuje. Když fotograf Ake vyndává foťák, Tuva hned zpozorní. Vezme 
jej a Akeho vyfotí.
„ Vždy mám foťák sebou. Fotím každý den. Je to takový můj malý zvláštni projekt. Nafotit si 
deník svého života."

Třeba z toho jednou vznikne výstava. Jedna z fotek, se kterou je obzvlášť spokojená 
představuje její bílou postel. Dokola tyrkysové stěny a stíny žaluzií, které dopadají na 
přehoz postele. Ve sbírce nesmi chybět ani fotky rodinných příslušníků. Jsou moc 
důležité. Tuva vyrůstala hlavně s mámou Barbro, ale často navštěvuje tátu Davida a 
mladší sourozence v Góteborgu.
„Minimálně jednou měsíčně. Chci být součásti života svých mladších sourozenců. Naposledy 
jsme se byli podívat na zápas košíkové v Landale, kde hrál kamarád mého mladšího bratra. 
Často zajdeme třeba na večeři do restaurace Krakow a je nám spolu dobře. Až tam příště 
pojedu, chtěla bych jít do Městského divadla na Jasenkovu novou hni Dow (Rozsudek). ‘

Jsi narozená ve znamení Střelce, jak vysoko tedy míříš?
„Líbilo by se mi režírovat. Dokázat vytáhnout z herců to nejlepši. Ale vše ukáže čas.“

CinemArt „
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“Morning Train“ - Daniel Lemma

Lemmamánie je hudební heslo 
současného Švédska. Všichni mluví o 
Danielu Lemmovi. O zpěvákovi, o němž, 
kromě jeho domova v Gothenburgu, do 
ledna 2001 nikdo neslyšel. Na živé 
hudební scéně je jeho úspěch 
srovnatelný s úspěchem loňského objevu, 
Davida Graye.
Lemmův singl “If I Ušed To Love You” se 
umístil mezi 10 nejlepšími. Následovalo 
ho album s názvem “Morning Train", 
které se na hitparádách dostalo mezi 3 
nejlepší.
Lemma, výrazně se podílející na úspěchu 
švédského filmového hitu “Honem! 
Honem!”, nám vypráví, jak ho ovlivnil 
Gothenburg ve Švédsku a Brooklyn, 
NYC:
“Bylo to vždycky o rytmu. Jako malý jsem 
hrál na bubny a pak jsem přešel ke 

kytaře, ale byla to zase rytmická kytara. Byl to rytmus a vyprávěni přiběhů. Dylan tu byl 
proto, aby vyznačil cestu zpátky ke staré folkové muzice. Taj Mahal dělal to samé. Jako by 
říkali: To je  ono, to je  starý folkový rytmus, neztrať ho." Byl to také rytmus Leadbellyho, 
Jimmiho Rodgerse, Franka Stokese a podobných. Takový mix Raye Charlese a Sama 
Cooka. Charakteristické podupávání Johnyho Lee Hookera a raušové vidiny Boba Marleyho. 
„Vycházel jsem z přesvědčení, že tajemství bylo pohřbeno někde podél této rytmické stezky, 
tak jsem se po ní vydal. Bylo to blues&soul a taky gospel&rock. Prozkoumal jsem ji s kapelou 
Mo Blues, kterou jsem v polovině 90.let vedl. A pak mně ta cesta zavedla do Brooklynu 
v New York City, kde jsem pár let zůstal. Zkoušel jsem, skládal a nahrával.“
„Když zesílil vzdálený tepot, poznal jsem, že se musím vrátit domů. Jak jsem přijel na 
důvěrně známé nádraží, potkal jsem mladého režiséra Josefa Farese, který mi nabídl 
spolupráci na svém filmovém projektu „Honem! Honem!" Psal jsem partituru a než jsme se 
nadáli, byli jsme na další cestě.
Train, vlak, je skvělý symbol cesty. Nazval jsem své album „Morning Train“ a přestože 
vypráví o ztrátě, je to píseň naděje. Každá cesta se zdá začít ztrátou. A zároveň je na každé 
cestě možnost, že se tahle ztráta změní ve výhru. Je to naděje -  a to není zrovna málo. 
Nikdy nevíš, co na tebe čeká za zatáčkou.“

Daniel Lemma, březen 2001

Informace o CD Daniela Lemmy „Morning Train"poskytuje: 
Pavlína Krátká, Warner Music Czech Republic s.r.o., 
tel.: 02/2201 3213, email: pavlina.kratka@yvarnermusic.com.
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