Rozhovor - Jakub Sommer ELFilm
Praha 5.5.2003


Jakube, 22. května půjde do distribuce tvůj předposlední film ELFilm. Co ten název znamená?

Název je vytvořený z přezdívky hlavní hrdinky. Hlavní postava se jmenuje Elf a je to vlastně taková slovní hříčka

Jedním slovem: O čem ELFilm je?

O zoufalé lásce.

Jsou ve filmu tvoje vlastní zážitky?

Co tě může inspirovat k natočení filmu o zoufalé lásce jinýho než zoufalá láska? Ale kdyby ten film byl postavený jenom na vlastních zážitcích, to bych nebyl filmař. Samozřejmě musíš vlastní zážitky přemlít a vmíchat do nich něco zajímavýho, filmařskýho. Něco, co vyprávění posune a obohatí.

ELFilm získal spoustu cen na festivalech. Můžeš se pochlubit, jaké ceny posbíral?

Získal asi čtrnáct cen, což bylo pro mě veliký překvapení. ELFilm jsem natočil za krátkou dobu a vůbec jsem nemyslel na to, jak na něj budou lidi reagovat. Takže když potom za mnou chodili lidi a říkali, že se jim film hrozně líbí, že je do určitý míry o nich, byl jsem hrozně příjemně překvapenej. A ceny na festivalech jsou logickým vyústěním toho, že film prostě lidi oslovuje, že vyprávím částečně i o jejich životech.

Takže tobě se podařilo natočit film, ve kterém se každý pozná.

To je vlastně důvod, proč filmy dělám. Baví mě lidi rozesmávat a rozplakávat. Když je ta kombinace takhle namíchaná, tak to je úplně ideální stav, kterýho film může dosáhnout. 

Jak je těžké dostat studentský film na tolik festivalů? Je to velká práce?

Je to práce nepříjemná, papírovací, obesílací… To co mě nebaví, ale je potřeba udělat, aby se filmy dostaly k lidem. Štěstí je, že když už se ta kára jednou nastartuje, pak už to jede skoro samo.

ElFilm má takový zvláštní podtitul.

Minimalistický portrét maximální lásky.

A on je natočený minimalisticky? Mně připadal dost hravý.

Je minimalistický, co se týče technický stránky natáčení. Vyprávění je takový úsporný, s minimem herců. Je to natočený pohledem hlavního hrdiny. A pro mě je to do určitý míry takovej filmovej minimalismus.

Řekl bys, že je ELFilm vtipný, že se lidi budou bavit?

To já nevím, to musej posoudit ostatní. Ale uvědomil jsem si, že mám takovou úchylku, že totiž hrozně rád chodím na promítání svých filmů před lidma. I když film už je třeba rok hotovej, už na něm stejně nic nezměním a znám ho nazpaměť. Chodím na něj kvůli reakcím diváků. Vždycky mě těší a překvapuje, jak lidi reagují na různých místech příběhu. Je to pro mě inspirující a příjemný.

Slyšela jsem, že někdo přirovnává ELFilm tím, jak je natočený, k Amélii z Montmartru.

To mi říkalo hodně lidí. Já jsem ELFilm točil někdy v říjnu 2001 a Amélii z Montmartru jsem viděl měsíc před tím. Když jsem Amélii viděl, úplně jsem si sedl na zadek a říkal jsem si, že takový úrovně bych chtěl někdy v budoucnu dosáhnout. A hlavně jsem byl nasranej na Jean-Pierra Jeuneta, že natočil tak dobrej film, protože takovej já asi nikdy nenatočím. Ale absolutně si neuvědomuju, že bych ten film kopíroval nebo vykrádal. Prostě to tak vyplynulo. 

ELFilm je tvůj první hraný film? Jinak točíš dokumenty?

Ještě před tím jsem dělal krátký hraný filmy, ale o těch ani nemá cenu mluvit, takže ELFilm, je zatím můj jedinej hranej film.

Ale není to tvůj první oceněný film.

To ne. Dostal jsem ceny I za dokumenty. Ale já vlastně dokumenty ani moc dělat nechci. Ne že by mě to nebavilo, ale… vlastně mě to moc nebaví.

Po ELFilmu jsi natočil ještě jeden film.

Maj kompjůtr . Je to dokument o třech klucích, který jsou vášniví hráči počítačových her. Ti tři jsou Igor Chaun, filmovej režisér, jeho kamarád Martin Válek je houslista a pak mají ještě jednoho kamaráda, Válcava Salmona. To je majitel sexshopu. 

Maj kompjůtr dostal taky cenu na Famufestu.

Dostal cenu diváků. Už asi začínám spadat do komerce, že dostávám ceny diváků. Ale je to příjemný.

ELFilm je tvůj první film, který jde mimo festivaly, do distribuce, i když jako předfilm. Jaký je to pocit mít první film v distribuci?

To je právě to, o co se na škole i po škole všichni snaží. Je to možnost dostat film i k „normálním lidem“, který nejezdí na festivaly, ale chodí do kina. Tady je dost dobrejch filmů, který by se hodily do kina, ale je to spíš problém domluv, kontaktů a peněz.

Jak ty jsi dokázal dostat svůj film do distribuce?

Já jsem právě na ty kontakty, domluvy a ostrý lokty hodně špatnej. Základ je ten, že si podáš na Ministerstvo kultury žádost o grant. Dostal jsem ho na podruhý, když už ELFilm měl deset cen. 

Z grantu se zaplatila kopie?

ELFilm je natočenej na digitální video. Nebyl zaštítěný žádnou produkcí. Natočil jsem ho s partou kamarádů spontánně asi za dva týdny. A aby mohl jít do kin, musí mít filmovou kopii, což stojí spoustu peněz. Člověk to dohromady nedá, takže na to potřebuje granty a sponzory.

ELFilm půjde do kin jako předfilm čínského snímku Stvořeni pro lásku.

Oba filmy jsou o lásce, ale každej o ní vypráví jiným způsobem. Takže lidi, který si chtějí dát takovou porci lásky, ji dostanou dvojnásobnou, pokaždý jiným způsobem natočenou, jiným způsobem vyprávěnou a jiným způsobem odžitou.

Dá se dneska ještě vůbec natočit, napsat nebo složit něco novýho o lásce?

Ono se dneska nedá napsat, natočit ani složit nic novýho o ničem. Zní to teda dost pesimisticky, ale ve všem už budeš nacházet inspirační zdroje a nějaký detaily z toho, co už tady bylo.

Jsi z filmařský rodiny, máma je dokumentaristka Olga Sommerová. Ovlivnilo tě to nějak?

To, že jsem z filmařský rodiny mě ovlivnilo nejdřív negativně. Mně matka s otcem furt ty filmy cpali, já jsem to nesnášel a na jejich filmy jsem zpočátku odmítal chodit. Chtěl jsem být asi popelářem nebo kosmonautem, ale každopádně ne filmařem. Ale v pubertě to na mě přišlo. Nevím, jestli promluvily geny nebo rodinný zázemí, ale pak už pro mě nebyla absolutně jiná volba než se pokoušet točit filmy.

Co nejdůležitějšího ses na FAMU naučil? Je důležitý chodit na FAMU?

Je to podle mě hodně důležitý. Nejzajímavější a nejintenzivnější pro mě byl první rok studia, kdy se člověk učí základy řemesla, poznává svět filmu a zjišťuje, co to znamená natočit film, i když se jednalo jenom o krátký dokumentární filmy. Poznáváš prostředí a lidi. První rok byl pro mě k nezaplacení.

Co budeš dělat, až dostuduješ?

To je právě ta deprese. Rád bych pokračoval v točení filmů, ale to je v současnosti spíš takovej koníček. Budu se vedle toho muset ještě něčím živit. Ale nedovedu si představit, že bych odbíhal k nějakýmu zcela jinýmu povolání. To bych neuměl. 

