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přehlídka filmů nejvýznamnějšího tchajwanského filmového tvůrce
U příležitosti 20. výročí založení Mezinárodního sinologického
centra CCK při Univerzitě Karlově a konference Taiwan Cinema and
Cultural Dynamics. Za osobní účasti režiséra Hou Hsiao-hsiena
a spisovatelky a scenáristky Chu Tien-wen.
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OLIVIER ASSAYAS
A JIA ZHANGKE O HHH
Olivier Assayas (nar. 1955), klasik
moderního francouzského filmu, jehož
posledním velkým úspěchem byl loni
v Cannes uvedený snímek Personal
Shopper s Kristen Stewartovou (Cena za
nejlepší režii 2016). Vydal knihu rozhovorů
s Ingmarem Bergmanem (1990) a celou
řadu dalších kritických a historiografických
textů. V rámci naší přehlídky uvedeme
Assayasův celovečerní snímek z roku 1997
s názvem HHH.

OLIVIER ASSAYAS /
V ČÍNĚ A NEJEN TAM
Často jsem druhým vyprávěl o svém prvním
setkání s Hou Hsiao-hsienem v Tchaj-peji v roce 1984. Přítomen byl tehdy
i Edward Yang spolu se svým kameramanem
Christopherem Doylem, který se stal o pár
let později oblíbeným spolupracovníkem
Wong Kar-waie a jedním z největších
inovátorů moderní asijské kinematografie.
Tušil jsem snad už tehdy, že právě tito tři
muži jednoho dne radikálním způsobem
promění podobu čínské kinematografie,
která již nebude takovou, jakou jsme
ji znali? Popravdě řečeno, ani mne to
nenapadlo. Vzpomínám si však, že jsme si
byli neuvěřitelně blízcí. Navzdory tomu, že
jsme pocházeli ze zcela odlišného kulturního
prostředí, mluvili jsme stejným jazykem
a sdíleli stejné hodnoty. Do Asie jsem se
vydal jako novinář, který byl pověřen úkolem
napsat o hongkongské kinematografii.
V paměti mi z celého výletu nejvíce utkvěla
vzpomínka právě na toto shledání, kde jsem
však nevystupoval v pozici novináře, nýbrž
v pozici budoucího filmaře.
Dialog, který jsme ten večer započali
v nepravděpodobném prostředí francouzské
restaurace v Tchaj-peji, probíhal poněkud
trhaně (podle časových možností);
4

Ponrepo

dal mi však pocit sounáležitosti, který
jsem nikdy předtím nepocítil, a to ani
ve Francii, ani kdekoliv jinde. Z tohoto
důvodu, ačkoliv nejsem zrovna přívržencem
kinematografických „rodin“, občas cítím,
že nás něco spojuje. Těžko říct, zda šlo
v našem případě o rodinu nebo o pouhou
shodu zájmů, neboť nikdo z nás spolu nějaký
čas nemluvil poté, co se každý vydal svou
vlastní cestou. Jestli jsem si však byl něčím
od první chvíle jist, byla to skutečnost, že
Hou je outsiderem. Nebyl součástí party,
nezapojoval se do konverzace a celkově
vůbec nezapadal. Síla filmu Chlapci
z Feng-kuej (1983) se prostě vynořila
a sama se vnutila z dobrých důvodů.
Ve filmu jsou všechny tyto věci ve své
podstatě metafyzické.
Celkově se Houův styl – zároveň intuitivní,
silný i rozvážný, bez jakýchkoliv pokusů
o svůdnost a se schopností jít přímo
a pouze k podstatě věci – pro čínskou
kinematografii skvěle hodil. Dokázal od
píky učinit opravdovou revoluci ve způsobu
chápání a nazírání světa, čímž překonal
slepou uličku klasicismu, včetně moderních
vlivů zvenčí, a díky tomu představil možnost
zcela jiného pohledu na současný svět.
V čínské kinematografii tehdy neexistovalo
nic, co by se blížilo tvrdé pravdě bez příkras
a autobiografickému realismu Houovy rané
tvorby, která, pokud bychom ji měli k něčemu
přirovnat, připomínala filmy Maurice Pialata.
Nálada, která tu byla cítit, byla zcela
zřejmá. Hou nalezl moderní způsob vyjádření
moderního citu. Dokázal tak, že Čína byla
schopna držet krok s moderní kinematografií
a nacházet své vlastní odpovědi na otázky,
které moderní kinematografie pokládá nám
všem. Je potřeba připomínat si události
doby, v níž k tomu došlo?
Čínská kinematografie byla na Západě
v podstatě neviditelná, snad kromě snímků
King Hua, které byly vnímány spíše jako
kuriózní obdoby filmů o bojových uměních.
Za dva zdařilé, oduševnělé a působivé

Hou Hsiao-hsien v Praze

5

snímky získala Ann Hui ocenění v Cannes,
než se stejně jako jiní filmaři pomíjivé
hongkongské nové vlny navrátila ke kořenům
starého, unaveného a omezeného filmového
průmyslu. Pevninská Čína jinak neprojevila
žádné známky obnovení, jelikož ani Čchen
Kchaj-ke, ani Čang I-mou (ať už máme na
jejich tvorbu jakýkoliv názor) tou dobou
ještě filmy netočili.
Hou, jehož příchod na scénu byl jako zázrak,
byl přesně tím velkým čínským filmařem,
který tu scházel. Říkal jsem si, že jednoho
dne možná bude tím nejdůležitějším,
a přesně to se také stalo.
V každém případě to byla radost, pozorovat
skutečného umělce, jak rozvíjí svůj talent.
Jeho komplexita byla zřejmá již z jeho
prvních autobiografických mistrovských
děl: Léto u dědečka (1984), Čas žít, čas
zemřít (1985), Prach ve větru (1986).
Houova tvorba vždy vzbuzovala pocit, že
tu kdosi v užití filmu jako nástroje vlastní
seberealizace jde rychle kupředu. Společné
historii se otevřel ve svém nejambicióznějším
a nejpozoruhodnějším filmu, Městě smutku,
za který v Benátkách obdržel Zlatého lva
(1989).
Hou se nepřestával vyvíjet, a to nejen
v rámci filmového řemesla, ale i v rovině
lidské, čehož jsem se stal svědkem. Ta
neomezená neposkvrněnost každého
debutu, každého našeho poprvé, se navždy
vytratí, zároveň se však věčně obnovuje
někde jinde, s někým jiným. Bary, noční
podniky a lokály karaoke, jejichž návštěvy
byly součástí našeho bezstarostného
životního stylu, jsem při své poslední
návštěvě Tchaj-peje využil při natáčení
svého dokumentu o něm.
Postupem času se Hou stával osobností
více rozmanitou. Jeho mladistvost,
hravost i způsob jeho přelétávání od zcela
abstraktního myšlení až do dětinského
smíchu je samozřejmě přirozená. Stejně
tak i způsob, jak se pohybuje mezi
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intelektuály a gangstery s náznakem
promyšlené nejistoty zakryté pod rouškou
marihuanového kouře, alkoholu i betelového
sousta (jakási rostlinná obdoba speedu).
Ale zatímco dřív byl klíčovým instinkt
samotný, dnes se k němu přidávají ještě
teorie a filosofie – a to nejen ve smyslu
uvažování o vnímání (obvykle jediný typ
uvažování, který je pro filmaře užitečný),
ale také o klasické čínské tradici – spolu
s nezbytnou potřebou sebevzdělávání.
Dost možná si také stále více uvědomuje
historický význam svého díla a skutečnost,
že za vývoj tchajwanské kinematografie
nese odpovědnost. Jako by s každým
filmem všechny ty motivy nabíraly na síle
a usazovaly se v něm, jako by se jednotlivec
ztratil za svým dílem, jako by jím byl sám
kontaminován.
V jeho tvorbě najdeme několik zásadních
sdělení. Zejména vzpomínkovou trilogii
začínající snímkem Město smutku (historická
paměť), pokračující snímkem Loutkář (1993,
individuální paměť) a zakončenou snímkem
Dobří muži, dobré ženy (1995). Ten se celý
točí kolem střetu mezi starým a novým,
mezi pamětí, jež tvoří podstatu jsoucna,
a pamětí národa, která však může být pouze
předmětem duchovního, voluntaristického
přístupu, jež je neustále podmaňován
dohady a pochybnostmi. Mohli bychom to
vnímat jako politické dílo, ovšem pouze za
předpokladu, že bude nejdříve vyřešena
otázka osobních vzpomínek, všech jejích
střetů a šrámů. To v podstatě shrnuje vývoj
Houova díla.
Dnes se jeho práce nachází v dalším
klíčovém bodě, jelikož po autobiografické
etapě následovala etapa vzpomínková
a prostřednictvím snímku Sbohem, jihu,
sbohem (1996) se dostal až do přítomnosti.
Tady už nebyly nevyřešené otázky z jeho
minulosti, ani z té tchajwanské, která však
zůstala ukryta až příliš dlouho, a právě
z toho důvodu se stala zdrojem inspirace
tchajwanské nové vlny. Jistým způsobem teď
stojí tváří v tvář sám sobě, stejně jako tomu
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bylo v začátcích. Teď už ho samotný film
sotva může uživit, publikum tchajwanského
filmu se totiž mezitím vytratilo ve prospěch
kinematografie plné vizuálního rozptýlení,
která sem neustále proudí z Hollywoodu.
Jeho filmy byly dlouhou dobu financovány
ze zahraničí a v Evropě si ho považují víc
než v jeho vlasti. To je pak v případě tak
ukotveného, uzemněného filmaře, jehož
identita je silně spjata s jeho rodnou zemí,
obrovský paradox.
Nicméně je zde mnoho důkazů o tom, že
opětovné kladení otázek svému okolí,
pozdější přepracování metody natáčení
a přetvoření použitých námětů v posledních
snímcích, ho vyneslo na samý vrchol jeho
tvorby. V období mezi mladistvou brilantností
jeho „druhého debutového filmu“ Sbohem,
jihu, sbohem a závratným úspěchem snímku
Květy Šanghaje, v němž víří samotná
podstata bytí obklopená opiovými výpary
a kde ukazuje neuchopitelný, nezadržitelný
chod času, se stal Hou filmařem všestranným.
Je jedním z nejlepších aktivních filmařů
dnešní doby, nejen v Číně, ale vůbec. Když
se nad tím zamyslíme: byl k tomu od počátku
předurčen.
Olivier Assayas

Jia Zhangke (nar. 1970), držitel Zlatého lva
v Benátkách za film Zátiší (2006) či Ceny za
nejlepší scénář v Cannes za Dotek hříchu
(2013) je mezinárodně nejvíce oceňovaným
čínským filmovým režisérem
své generace.

JIA ZHANGKE / PĚVEC VZPOMÍNEK
JEDNOHO NÁRODA
První Houův film jsem viděl v roce 1995. V té
době jsem ještě byl studentem na Filmové
akademii v Pekingu. Měl jsem zrovna jít
na seminář o světové kinematografii. Ale
když jsem se dozvěděl, že v našem malém
fakultním sále promítají ve stejnou dobu
film od Hou Hsiao-hsiena, musel jsem tam
jít a zmeškat seminář. Dávali Chlapce
z Feng-kuej (1983). Když jsem opouštěl
promítací sál, byl jsem trochu ve snách.
Cítil jsem, že mám k tomu filmu blízko, ale
zároveň se mi jevil zvláštní. Pořád se mi
to honí hlavou: proč film o dospívajících
z Tchaj-wanu někde na druhé straně
od Detroitu se mě dotýká stejně, jako by
se jednalo o mé přátele z rodného města
v Šan-si.
Narodil jsem se v roce 1970 v době kulturní
revoluce. Za mého dětství bylo v Číně pouze
„revoluční umění“. „Legendy“ a „lidové“
byla klíčová slova revolučního umění,
protože politické poselství komunismu bylo
touto cestou snáze sdělitelné nejširšímu
publiku. V legendárních příbězích neměl
místo ani běžný život, ani emoce, ani osobní
hodnocení autora, vše muselo být poplatné
Straně. Dívka s bílými vlasy, reprezentativní
dílo revolučního umění vypráví o dívce
pronásledované svým pánem, která se
před ním schovává jedenáct let v horách
a během té doby jí zcela zbělají vlasy.
Stará společnost z lidské bytosti udělala
ducha a Strana jí přichází na pomoc. Nová
společnost jí vrací lidskou podobu.
Chlapci z Feng-kuej vypráví o několika
mladých, kteří opustí rybářskou vesnici
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a jdou do velkého města Kao-siungu,
aby zde dočasně našli práci v době
ekonomických změn osmdesátých let.
Čína zažila v devadesátých letech podobný
přerod. Mnoho venkovanů odešlo na
pekingské, šanghajské a kantonské
předměstí, aby zde našli dočasnou práci,
příležitosti a možnost zapojit se do moderní
společnosti. Přestože k této ekonomické
transformaci došlo až o deset let později
než v Tchaj-wanu, prožitky mladých byly
podobné. Chlapci z Feng-kuej popisují
velmi přesně z pohledu kinematografie
tyto společenské proměny. Film je zejména
výrazem společného prožitku, zkušenosti,
proto vzbuzoval emoce podobné těm mým.
V Chlapcích z Feng-kuej jsem viděl mladé
z rybářské vesnice, jak běží na pláž
a tancují, v pozadí se jim lepí na záda vysoké
vlny. Najednou jsem se cítil blízko nich. Tito
mladí Tchajwanci byli před Houovou kamerou
jako moji bratři v čínském vnitrozemí.
Nesli kufry a odcházeli z domova do Kaosiungu. Když přijeli do města, přitahovala
je rozestavěná budova a namlouvali si, že
se v ní odehrává film. To ale nebyl film, ani
romantický příběh. Prostě se dívali na město
velkým proskleným oknem, které vypadalo
svou velikostí jako filmové plátno. Město jim
ovšem představilo krutou realitu.
Dlouho jsem se nad filmem zamýšlel a došel
jsem k jednomu závěru: životní zkušenost
hraje velikou roli v uměleckém ztvárnění
a zároveň je velmi důležité o tom umět
pravdivě referovat. Ve filmu nestačí mezi
sebou křížit lidové legendy, práce musí být
blízká psanému textu, musí být vyjádřen
osobní prožitek. Scenárista musí být
informován o historických perspektivách,
společenské atmosféře a estetice doby,
eventuálně může vyjádřit vlastní emoce
a odsudky.

kulturní tradice, od níž byla pevninská Čína
kulturní revolucí odtržena. Tuto tradiční
čínskou kulturu mi nová tchajwanská
kinematografie vrátila.
Město smutku (1989) je nositelem
hlubokého poznání. Jestliže Chlapci
z Feng-kuej svědčí o společenské proměně,
Město smutku nás zavádí přímo do středu
tchajwanské společnosti a provází nás
složitými vztahy, které spojují politiku,
rodinu a jednotlivce. Pro nás Číňany je
každá část toho filmu jako rybí kůstka
zabodnutá do krku. Ráno se celá rodina
fotografuje se synem, který odjíždí na vojnu.
V dešti jde pohřební průvod, muži v černém
provázejí bratra nesouce jeho portrét. Na
neznámém nádraží sedí pár s dítětem, čekají
na prázdném nástupišti. Národ, strana,
rodina a jednotlivec; narození, stáří, nemoc
a smrt; svatby a pohřby. Odešli Japonci
a přišel Kuomintang. Město smutku je téměř
tříhodinový film, který naprosto upřímně
popisuje každodenní život a vzpomínky,
které sdílí celý národ.
Příběh a vzpomínky kontinuálně procházejí
časem, díky zpěvům Homérovým, díky starým
čínským dramatům… Hou Hsiao-hsien je
geniálním vypravěčem, v jehož filmech se
odehrává paměť národa.
Jia Zhangke

1947
Hou Hsiao-hsien [Chou Siao-sien,
Hou Xiaoxian] se narodil 8. dubna
v Mei-sienu, v provincii Kuang-tung). Náleží
k národnostní menšině Hakka. V květnu
1947 dostává jeho otec nabídku pracovat
na Tchaj-wanu. V únoru se odehraje
„incident 228“ (28. února), při němž
dochází k brutálnímu potlačení protivládních
protestů.
1948
Hou s rodinou se stěhují na Tchaj-wan,
usadí se v provincii Feng-šan.
1949
Od května je na Tchaj-wanu vyhlášeno
stanné právo. 1. října je na čínské pevnině
oficiálně vyhlášena Čínská lidová republika.
Zhruba 2 miliony stoupenců starého režimu
se přesouvají s Čankajškem na ostrov Tchaj-wan a prozatímním hlavním městem Čínské
republiky se stává Tchaj-pej.
1950
V červnu prezident Truman vysílá americké
námořní síly do Tchajwanského průlivu, aby
bránily útokům ze strany ČLR.
1951/52
8. září 1951 podepisuje 49 národů v San
Francisku mírovou smlouvu s Japonskem
(účinnosti nabývá od 28. dubna 1952).
Japonsko se oficiálně vzdává nároku na
Tchaj-wan a Peskadorské ostrovy, právní
postavení Tchaj-wanu však nadále zůstává
nejednoznačné. Čínská republika, ani Čínská
lidová republika nejsou na konferenci
přizvány. 28. dubna 1952 podepíše
Japonsko s Čínskou republikou samostatnou
mírovou dohodu, čímž je oficiálně ukončena
druhá čínsko-japonská válka.
1959

Chlapci z Feng-kuej mne lákají pustit se
do čínské literatury před rokem 1949
– například romány Šen Cchung-wena
a Eillen Chang –, došel jsem totiž k závěru,
že Houovy filmy náleží do dědictví určité
8
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Houův otec umírá.
1965
Houova matka umírá.
Hou Hsiao-hsien v Praze

9

1966
Mao Ce-tung zahajuje v Číně Velkou
proletářskou kulturní revoluci.

1981
Radostný vítr
1982
Sytě zelená tráva domova
Informační úřad vlády zavádí kvóty pro
kina, jež vyžadují, aby se čtyři týdny v roce
vyhradily k promítání domácí tvorby.

1969
Hou ukončuje dvouletou vojenskou službu
a nastupuje na Národní tchajwanskou
akademii umění, kde studuje obor film
a divadlo.

1983
V době, kdy Liao Ching-song provádí střih
Houova filmu Chlapci z Feng-kuej i filmu
Toho dne na pláži Edwarda Yanga se oba
hlavní tvůrci tchajwanské nové vlny sbližují.

1971
Čínské republice byl odebrán status
legitimního zástupce Číny na půdě OSN ve
prospěch Čínské lidové republiky.
1972
Hou promuje a pracuje jako prodavač
elektronických kalkulaček.
1973
Hou začíná pracovat v Ústřední filmové
společnosti, kde asistuje svému prvnímu
učiteli Li Hsingovi. Během několika natáčení
se zaučí a získává zkušenosti. Brzy je
povýšen na pozici asistenta režiséra
a scenáristy.
1975
Čankajšek umírá.
1978
Dochází k založení Filmové knihovny,
předchůdce Národního filmového archivu
v Tchaj-peji.
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1985
Na Festivalu tří kontinentů je promítán film
Léto u dědečka a Hou druhý rok po sobě
získává Zlatou montgolfiéru. Do kin jsou
uvedeny filmy Čas žít, čas zemřít a Yangův
Příběh z Tchaj-peje, na jehož scénáři se Hou
podílel a v němž ztvárnil hlavní roli.
1986
Snímek Čas žít, čas zemřít získává cenu
Mezinárodní federace filmových kritiků
(FIPRESCI) na Berlinale. Do kin je uveden
film Prach ve větru.

1979
USA navazují od 1. ledna oficiální
diplomatické styky s Čínskou lidovou
republikou. 10. dubna prezident Carter
podepisuje Zákon o vztazích s Tchaj-wanem,
který dává Tchaj-wanu ve vztahu k USA
zvláštní status s cílem zaručit jeho
bezpečnost. Prodemokratické demonstrace,
které se odehrávají v prosinci v Kao-siungu,
vedou k zadržení několika opozičních vůdců.
1980
Houova první samostatná režie Šikovné
děvče je uvedena do kin.

1984
Snímek Chlapci z Feng-kuej získává
cenu Zlaté montgolfiéry na Festivalu tří
kontinentů v Nantes, což vzbudí zájem
o tchajwanskou novou vlnu. Film Léto
u dědečka je uveden do kin.

1987
15. června je odvoláno stanné právo na
Tchaj-wanu, čímž je mj. zrušen zákaz
vycestovat na čínskou pevninu. Přívrženci
tchajwanské nové vlny vydávají veřejné
prohlášení, v němž žádají vládu o podporu
neziskové činnosti. Do kin je uveden film
Dcera Nilu.
1988
Po smrti Ťiang Ťing-kua se stává Li Tengchuej prvním na Tchaj-wanu narozeným
prezidentem Čínské republiky.
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1989
Čínská lidová osvobozenecká armáda
v červnu potlačuje studentské demonstrace
na náměstí Nebeského klidu v Pekingu.
V září získává snímek Město smutku
v Benátkách Zlatého lva.
1991
Do kin je uveden čínský film Zavěste
červené lucerny (režie Čang I-mou), na němž
se Hou podílel coby výkonný producent.
1993
Film Loutkář získává v Cannes Cenu poroty.
1995
Dobří muži, dobré ženy
1996
Do kin je uveden film Sbohem, jihu, sbohem.
23. března je Li Teng-chuej znovu zvolen prezidentem Čínské republiky v prvních tchajwanských přímých prezidentských volbách.

2004
Hou se podílí na organizaci Unie etnické
rovnosti, jež si klade za cíl prosazovat
nezaujatý přístup v době kontroverzních
prezidentských voleb (úřadující Čchen
Šuej-pien, na nějž byl spáchán pokus
o atentát, je znovu zvolen).
2005
Tři časy
2007
Do kin je uveden francouzský film Let
červeného balónku s Juliettou Binoche,
první snímek, který Hou natočil za hranicemi
Asie. Na festivalu v Locarnu obdrží Hou cenu
za celoživotní dílo. Edward Yang umírá ve
věku 59 let.
2008
Ma Jing-ťiou, představitel Kuomintangu,
vyhrává prezidentské volby.
2009
Hou zakládá Filmovou akademii Zlatého
koně, která se zaměřuje především na výuku
mladých filmařů.

1998
Květy Šanghaje
2000
Čchen Šuej-pien z Demokratické pokrokové
strany vyhrává prezidentské volby na Tchajwanu, čímž dochází k ukončení půl století
dlouhé nadvlády Kuomintangu.
2001
Do kin je uveden film Millennium Mambo.
Přetrvávající kvóty pro kina jsou zrušeny
během příprav na vstup do Světové
obchodní organizace.

2013
Hou získává tchajwanskou Národní kulturní
cenu.
2015
Assassin. Cena za režii v Cannes.

2002
Hou se podílí na založení a vedení
Tchajwanské filmové a kulturní asociace.
Vedle toho je založen i SPOT – Dům filmu,
artové kino nacházející se v budově bývalé
americké ambasády v Tchaj-peji.
2003
Na počest stého výročí narození Jasudžiró
Ozua natáčí Hou hraný film Café Lumière.
Hou Hsiao-hsien v Praze
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Vždy dávám přednost natáčení v reálném
prostředí, v neadaptovaných interiérech.
Stejně tak si více či méně zakazuji
komplikované pohyby kamery. Natáčím
jednoduše, v téměř nehybných záběrech,
hlavním motorem filmu je trvání. Tomuto
estetickému postupu jsem velmi věrný.
Další zásadní věc je postavení kamery.
V tom je třeba mít naprosto jasno,
protože má-li divák pocítit čas záběru,
musí vše vidět ze správného úhlu.
Volím jej pokaždé velmi pečlivě. Jakmile
je stanoven, mohou se v něm herci
pohybovat, jak jim velí inspirace. Od
estetické i ekonomické volby určitého
záběru pro určitou sekvenci odvisí
vše ostatní. Hra herců je svobodnější
a montáž méně nucená, protože ve filmu
delším než dvě a půl hodiny nemám víc
než 231 záběrů. Je důležité, aby rám
nebyl uzavřený a aby ani nesvíral herce.
Pracuji často s hloubkou prostoru
a s prostory po stranách, které nemusejí
být vidět, ale herci je cítí a jejich hra
je upřímnější – a divák se necítí být
omezován. Nedělá mi problémy přesunout
akci mimo obraz, naopak z toho těžím
přímé i nepřímé efekty. Každý záběr
natáčím nanejvýš třikrát, nejčastěji se
mi ale líbí intenzita jediného záběru.
Mně samotnému je vlastní, že nesnáším
opakování. Říkám hercům předem, co mají
vyjádřit, a pokud mne pochopili, není
opakování zapotřebí. Výsledek nedokážu
odhadnout, protože příliš mnoho věcí při
natáčení záleží na improvizaci. Prvořadou
kvalitou, ať už se týká herectví nebo
kompozice záběru, je spontaneita.
Syntax, filmová řeč mne přestává zajímat
ve chvíli, kdy má režie dá záběru to
přirozené trvání, jež mu podle mne
náleží stejně jako živému člověku, který
se narodí, roste, zraje, stárne a zemře.
Například rozzáběrování nikdy neplánuji
předem. Jenom se během natáčení
pravidelně dívám na denní práce, abych
se ujistil, že jsem skutečně ukázal vše,
co jsem chtěl – a v dostatečné kvalitě
a spontaneitě.
Hou Hsiao-hsien (1990)
12
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Úterý 02/05
20.30 K
 věty Šanghaje
Středa 03/05
18.30 Město smutku
Čtvrtek 04/05
17.00 Tři časy
20.00 M
 illenium Mambo
Pátek 05/05
17.30 HHH (Olivier Assayas)
19.30 Assassin
Úterý 09/05
17.30 M
 illenium Mambo
20.00 S
 bohem, jihu, sbohem
Středa 10/05
17.30 Radostný vítr
20.00 Tři časy

Květy Šanghaje /
Chaj šang chua
1998 • hrají: Tony Leung, Mičiko Hadaová,
Jack Kao • 113 min.
Drama z luxusních nevěstinců na konci
císařství. Podle románu spisovatele Chan
C’-jüna (1856–1894).

Michel Ciment a Yann Tobin:
Vaše filmy se vyznačují silnou
jednotou, avšak nabízejí i velmi
různorodé estetiky. Květy Šanghaje
se kupříkladu odlišují od vašeho
předchozího snímku Sbohem,
jihu, sbohem. Co vás na té změně
lákalo?
HHH: Formální různost mých filmů se odvíjí
od tématu a obsahu. V případě mého
posledního filmu byla námětem Šanghaj
konce minulého století a její veřejné domy.
Jako vždy jsem přemýšlel nad psanou formou
scénáře. A napadla mne přitom moc důležitá
věc. Uvědomil jsme si, že skutečně ve všem,
co jsem doposud udělal, panuje jednota.
V průběhu natáčení filmu Dobří muži, dobré
ženy jsem se rozhodl, že musím tento systém
rozbít. Což jsem udělal ve Sbohem, jihu,
sbohem, který je v protikladu ke všemu
předchozímu. U filmu Květy Šanghaje jde
o „historický“ film a o téma, které je mi blízké
a dotýká se mě, mohu díky tomuto zlomu,
pracovat na nových základech.
Všechny vaše předchozí filmy
měly za kulisu Tchaj-wan. I příběh
Dobrých mužů, dobrých žen se
sice odehrával na pevnině, byl
ale propojen s příběhem obyvatel
ostrova. Nyní poprvé evokujete
život v Číně.
Tentokrát hovořím o pevninské Číně, ale
nemluvím o dnešní ČLR. Je to Čína, která
mi je jako Tchajwanci s výchovou, které
se mi dostalo, velmi blízká. Znám ji z knih,
z tradičního divadla, jsem této kultury plný
a to je můj kulturní základ – moje kulturní

pozadí. Nezapomínejme, že Tchaj-wan je
zrozený z vlády, která se přesunula na jiné
území, ale jde stále o stejnou civilizaci. Tato
kultura staré Číny mi patří, je mi velmi blízká.
Je pravda, že prostřednictvím filmu Květy
Šanghaje poprvé zmiňuji Čínu, ale již dlouho
mne četná témata v souvislosti s ní lákají.
Chtěl jsem například obsadit Maggie Cheung
do adaptace povídek ze Zkazek
o šesteru cest osudu od Pchu Sung-linga,
kde se v povídkách ze sedmnáctého století
mísí fantazie s realitou. Měl jsem také
v plánu přenést současný román od Mo
Jena, který je rovněž autorem Červeného
čiroku, a dále vyprávění Šen Cchung-wena,
spisovatele z třicátých let. Chtěl bych
také zmapovat život Čeng Čcheng-kunga
(Koxingy), který se v sedmnáctém století
postavil za dynastii Ming proti dynastii
Čching, pak zformoval flotilu a vyhnal
Holanďany z Formosy (Tchaj-wan), než se
tam sám usadil.
S vaším hlavním kameramanem
Li Ping-bunem jste pracoval už
na Prachu ve větru a Loutkáři.
Problematika nasvícení byla
u tohoto nového filmu odlišná.
Jakmile byla rozmístěna dekorace, zůstali
jsme sami dva a rozsvítili jsme olejové lampy,
abychom si navodili patřičnou atmosféru.
Odtud se odvíjela práce na obraze, chtěli
jsme totiž docílit identickou atmosféru
tohoto zvláštního světla. Chtěl jsem také,
aby kamera suplovala pozorovatele, jako
někdo, kdo se prochází těmito místy, kde
jsou shromážděni protagonisté, jako někdo,
kdo je špehuje a sám zůstává neviditelným.
Bohužel jsme nepracovali se svíčkami jako
Stanley Kubrick v Barry Lyndonovi. Bylo
to nesmírně těžké, a tak jsme se vrátili
k umělému osvětlení!
Je financování vašich filmů těžší,
nebo snazší než před několika roky?
Musím říct, že je to stále obtížnější. Moje
filmy nikdy nebyly příliš výnosné a je náročné
přesvědčit investory! Ve filmovém světě
obchodní úspěch jednoho filmu umožní vznik
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druhého. V mém případě je to ovšem jinak.
Květy Šanghaje byly natáčené v dobových
kostýmech, to byl samozřejmě sen. Film stál
tři miliony dolarů a japonská společnost
Šočiku se rozhodla financovat pouze část
projektu; museli jsme najít peníze jinde,
hlavně v Evropě. Navíc v době příprav byli
někteří zástupci společnosti nahrazeni, mezi
nimi i jeden, který mi velmi rozuměl a byl
stejně jako já schopen riskovat v okamžiku,
kdy se mu myšlenka líbila. Nakonec dopadlo
vše dobře, protože Šočiku nakonec
zafinancovala téměř celý film.
Jaký je rozdíl mezi světem
květinových dívek a japonských gejš?
Hlavní rozdíl je v tom, že koupě a peněžní
vztahy jsou v prostředí gejš mnohem
silnější. Kendži Mizoguči z toho udělal své
nejoblíbenější téma. Podle čínských pravidel
těchto domů přišel movitý muž, koupil si
prostitutku a s ní právo účastnit se pijatik.
Musel se podřídit pravidlům peněz, aby mohl
naplnit svoji touhu po lásce. V této době
byly vztahy mezi muži a ženami před svatbou
velmi okleštěné. V těchto domech setkávání
byla naděje na prožití vášně.

Vyšší kategorie, kde prostitutky byly
stejnou měrou vypravěčkami či hudebnicemi,
měly jistý umělecký talent. Navštěvovali
je úředníci, na které byli navázáni jistí
obchodníci a ti jim pomáhali při jakékoli
koupi. Pak byla střední kategorie. Jejími
zákazníky byli obchodníci. A nakonec
nejnižší kategorie, nazývaná doslova divoký
nevěstinec, kde se setkávaly nejnižší
třídy společnosti, ale paradoxně i někteří
šéfové hledající všelijaká vzrušení. Takové
rozdělení s výjimkou toho posledního
případu vysvětluje sociální uzavřenost
a také uniformitu každého jednoho
veřejného domu.

Velmi často u vás rezonuje téma,
které lze nalézt jak v historických
filmech, tak i v současných. Jedná
se o osobnosti uvězněné v tomto
světě (v našem případě světě
kurtizán), které se snaží utéci
a zároveň mají na své vězení a jeho
prostředí pevnou vazbu.
Jistě, ale to je symbolika života jako
takového. Nejen ve veřejných domech člověk,
který tam vstoupí, podléhá jejich působení.
Zejména pak kulturnímu prostředí. Zvykne
si na určitý způsob života a buď si je toho
uvěznění vědom a chce z něho vystoupit,
anebo si toho vědom není. Někdy se ze
slabosti rozhodne zůstat. Lidská bytost je
vždy něčím poutána a ani já nejsem jiný!
V tomto filmu nepociťujeme rozdělení osob podle společenských tříd.
V té době byly tři typy veřejných domů.
16
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Město smutku /
Pej-čching čcheng-š’
1989 • hrají: Tony Leung, Li Tchien-lu,
Čchen Sung-jung • 152 min.

a mnoho lidí bylo zabito. Děj filmu, jehož
hrdinové strádají pod tlakem převratných
historických událostí, končí v prosinci roku
1949, kdy po vítězství čínské revoluce
přesídlila na Tchaj-wan kuomintangská
vláda.

Film, který objevil světu tchajwanskou
kinematografii, vyznamenaný nejvyšší cenou
MFF v Benátkách 1989, Zlatým lvem.
Město smutku je složitě rozvrstvená mozaika
osudů jedné rodiny ve vírech novodobých
dějin Tchaj-wanu. Na osudu jedné rodiny
líčí Hou Hsiao-hsien složité období, v němž
se ostrovní země ocitla po roce 1945. Jde
o ojedinělý pokus o objektivní pohled na
vlastní dějiny.
Ostrov, ležící u jihovýchodního pobřeží
Číny, kolonizovali v šestnáctém století
Portugalci a Španělé, pak Nizozemci. Po
porážce v čínsko-japonské válce (1895)
byla Čína přinucena předat ho Japonsku. Po
kapitulaci v roce 1945 vrátilo zase Japonsko
Tchaj-wan Číně, země se tak zbavila cizí
nadvlády po jedenapadesáti letech. V tomto
okamžiku se začíná odvíjet děj našeho filmu.
Změněné poměry ovlivnily osudy mnoha lidí,
stejně tak rodinu starého Lina, který má
čtyři syny: nejstarší Lin Wen-siung vlastní
noční podnik, který předělá z japonského
na čínský, druhý syn, Lin Wen-sun, se
nevrátí z války, třetí syn, Lin Wen-liang,
se v Šanghaji dostane do společnosti
překupníků drog a vrátí se psychicky
narušený, nejmladší Lin Wen-čching, který
je od osmi let hluchý, vlastní fotoateliér
a aktivně se účastní hnutí tchajwanských
vlasteneckých intelektuálů. Obyvatelé
ostrova se nejprve radovali ze změněných
poměrů, kuomintangská správa však brzy
přivedla ostrov k ekonomickému úpadku.
Zavládla inflace, nezaměstnanost, zaviněná
příchodem mnoha Číňanů z pevniny,
a korupce, bující v kuomintangské armádě.
Napětí mezi původním obyvatelstvem
a přistěhovalci vyvrcholilo 28. února 1947,
kdy v Tchaj-peji vypuklo povstání, které bylo
krvavě potlačeno. Došlo k pronásledování
všech, kdo byli zapojeni do protestů,
Hou Hsiao-hsien v Praze

17

Tři časy aneb Naše
nejlepší chvíle /
Cuej-chao-te š’-kuang
2005 • hrají: Šu Čchi, Čchang Čchen,
Mej Fang • 130 min.
Dvojice hledající svobodu ve třech různých
dobách… V tomto výpravném triptychu
Hou Hsiao-hsien skicuje syntézu svého
umění i jeho odvážnou proměnu. Nikdy
dříve neudělal z milostného vztahu hlavní
téma filmu a nerozdělil tento motiv na tři
krátké povídky. Jeho styl je v souladu
s každým dobově zpracovaným příběhem:
autobiografická reminiscence z šedesátých
let, pocta němému filmu z let desátých,
bouřlivá doba moderní. Avšak pohledy,
touhy, zpité smysly, potřeba něhy, strach
ze ztráty… zkrátka základní esence vášně
probíhají těmito třemi bolestnými elegiemi.
Velkolepě.
Tři epizody filmu Hou Hsiao-hsiena ztvárňují
jedno téma. Stejní herci představují tři
dvojice a cizí ženu. Mezititulek zaznamenává
děj: 1966, 1911, 2005, v tomto pořadí, ale
skok z jedné doby do druhé není výraznější
než přechod z jedné scény do druhé uvnitř
každého z příběhů, občas chybí pozvolný
přechod. Lásky začínající v prvním obraze,
v době režisérova mládí, jako by znovu ožily
v poklidné intimitě roku 1911, než zjistíme,
že jde o něco úplně jiného. Únik, který si
přál A Mej v druhém příběhu se zdá být
cestou na motocyklu v příběhu třetím, dřív
než dojde ke ztrátě všech iluzí. Zklamání
ovládá jak chronologii, tak i narativní
jednotu příběhu, což u tohoto autora není
nijak výjimečné. Týká se mužů, jejichž
vyobrazení prohlubuje jejich sobectví a žen,
jejichž ubohost vykresluje v ještě tvrdším
tónu: první hrdinka trpí nomádstvím, které
je jistě vynucené, ale u mužů vyvolává
a přiživuje pocit zamilovanosti; druhá
je vězenkyní a otrokyní; třetí je fyzicky
a psychicky nemocná, a to tak, že k smrti
vede svoji přítelkyni. „Láska“, „svoboda“,
18

„mládí“: čím dál tím tristnější pojmy.
I přes tento vývoj věcí se ústřední epizoda
stává stěžejním styčným bodem. Každá
povídka má svůj styl s jasným a předem
promyšleným obrazem; odkazuje bez
záludností a bez omezení zdrojů na stav
kinematografie v době, kterou popisuje.
V roce 1966 se kamera pohybuje v rytmu
hráčů kulečníku, přejíždí z osob, které
procházejí nebo zůstávají, neschopna
rozhodnout se, na kom utkví; zachycený
obraz splývá se sekvencí; vnější zachycený
prostor je přeexponován do běla a tvoří
pozadí vynucující si pocit denního světla;
nehody, kurýr, přejezdy mořského zálivu,
cedule označující města se pravidelně
vracejí jako rýmy, strofy refrény v básni.
Ve třetím dějovém období s přemáháním
sledujeme téměř vyděšené protagonisty,
pohyby kamery jsou nervní, objekt zájmu
se nabízí; v ulicích je světlo, ale interiéry
jsou zalité modravou nebo hnědavou tmou,
jednotlivé scény se od sebe barevně odlišují,
ale tonou v nejistotě z důvodů různého
množství intenzity každého zdroje světla;
konstrukce obrazu má kruhovitou podobu,
epizoda končí tam, kde začala. Druhá povídka
představuje ještě překvapivější a odvážnější
formu. Nepanuje úplné ticho. Film přestane
být němý v okamžiku, kdy začne zpívat A Mej.
Styl se hodně vzdálí němému filmu a ještě
více karikaturám, které si o něm vytváří film
mluvený: herci se nesnaží vyjadřovat své
emoce jinak než řečí; jsou natáčeni zblízka
a nic je nenutí k tomu být ještě expresivnější.
Titulky shrnují jejich projev, jiné zase
upřesňují chronologii děje, což je bezesporu
tím nejsrozumitelnějším bodem filmu, i když je
zde vše viděno a řečeno názorně a diskrétně.
Lehké přítmí vládne jinak prosvětlené
atmosféře. Postavy se pohybují méně volně
než při svém prvním dobrodružství, avšak
s grácií, která jim bude v roce 2005 v jejich
hektickém způsobu chybět.
Rok 1911 je rokem vzniku Čínské republiky
a pádem císařství. Formosa (Tchaj-wan)
je japonská kolonie existující již od
dohody ze Šimonoseki; jméno dívky
od kulečníku v prvním obraze a nadbytek
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moderních předmětů v posledním vypovídají
o dominanci mužského protagonisty.
Ten je tak zaníceným nacionalistou, že
paradoxně odjede do Tokia. Je příznačné,
že není ve svém soukromém životě
schopen uplatňovat principy, jež pohání
jeho politické přesvědčení. Označení
doby jasně odráží politickou dvojakost
a morálku lidí, bláhovost nadějí vkládaných
do osobní svobody. Je to rok revolty,
naděje a potupy. 1911: tato epocha se
vyznačuje také způsobem organizace
časovosti. Chronologie, časovost historická
i kalendářní je od této chvíle naprosto
zřetelná. Mimoto se však v těchto dnech
rozprostírá jistá klidná nadčasovost
zbavená maniakálního chvatu příznačného
pro rok 2005 stejně jako lehkomyslného
vášnivého vzletu roku 1996.
Alain Masson

Michel Ciment a Yann Tobin: Tři
části filmu jsou bohaté na odkazy
k historii Tchaj-wanu, ale odkazují
také na vaše vlastní filmová období.
1966 evokuje Chlapce z Feng-kuej,
1911 Květy Šanghaje a 2005
Millenium Mambo.
HHH: Jistě jsou zde jasně patrné vazby
na moje dřívější filmy, ale ve chvíli, kdy
točím, nemám nutně takové ozvěny v hlavě.
Každopádně mne neovlivnily ve výstavbě
filmu. Místo, kde jsem točil epizodu z roku
1966, je to samé, kde se odehrává děj
Chlapců z Feng-kuej. Není to překvapivé,
protože tohle místo znamená šest měsíců
mého života. Ta první část měla být
natočena za šest dní a kvůli rychlé realizaci
jsem si musel efektivně vybrat. V případě
části 1911 je samozřejmé, že natáčení
filmu Květy Šanghaje nás dobře připravilo,
zejména z hlediska kostýmů, dekorace
a scenérie, abychom mohli vyprávět tento
typ příběhu. Rozdíl je v tom, že jsme
v reálném prostředí; předchozí film byl točen
ve studiu. Natáčení této epizody trvalo
dvanáct dní. Nejdéle nám trvalo natáčení
moderní doby: 34 dní. To, že jsme měli vše

po ruce, nám skýtalo tolik možností, což si
vyžádalo delší čas na přemýšlení. Natočil
jsem devadesát minut, které jsem pak
zredukoval na čtyřicet. Pro tuto epizodu
jsem se inspiroval příběhem mladé ženy,
která vlastní internetový check point.
Druhá epizoda je paradoxně
hovornější, a to i přesto, že jde
o reminiscenci na němý film!
A vy jste se ani nepokusil napodobit
dobová díla.
První důvod byl, že němý film byl spojen
s problémem jazyka. Starou dobovou
čínštinu herci neznali. Vyžádalo by si to
velkou práci naučit se a odříkat text: nebylo
to realizovatelné. Musel jsem tedy nechat
promluvit pocity pomocí obrazů a omezit
mezititulky na minimum. Chtěl jsem si
zachovat svůj styl filmování a najít vhodný
způsob, jak ho přizpůsobit němému filmu.
Hledal jsem a vyzkoušel všechny hudební
žánry, abych tuto epizodu doprovodil, ale
žádný mě neuspokojoval. Zkusil jsem i okolní
zvuky. Nakonec jsem požádal o spolupráci
kamarádku klavíristku a ukázal jsem jí
obrazy. Pustila se do improvizace. Cosi se
stalo a ona navázala s filmem dialog!
Prostředí tohoto filmu (a všech
filmů, které jste točil) mají velkou
důležitost. V prvním případě je
to Kao-siung, ale také všechny
orientační tabule, které označují
různé lokality a které vytyčují cestu
mladého muže hledajícího May.
Druhý je stará tchajpejská čtvrť
Ta-tao-čcheng a třetí je moderní
Tchaj-pej.
Kao-siung: dříve se to místo, kde jsem
strávil několik měsíců, jmenovalo Čchi-chou.
To bylo v době, kdy jsem se připravoval
na přijímací zkoušky na univerzitu. Měl
jsem se v té době chovat spořádaně, ale
já jsem trávil většinu času v partě na ulici
a zmeškal jsem konkurz! Chtěl jsem propojit
toto místo s čínským názvem Tří časů (Naše
nejlepší chvíle) zatímco jsem připravoval set
DVD, který zahrnoval Chlapce z Feng-kuej,
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Prach ve větru, Čas žít, čas zemřít a Léto
u dědečka, jeden přítel mi připomenul, že
i z filmového pohledu to byly i moje nejlepší
chvíle – a bezpochyby i Tchaj-wanu –, a že
časoprostorová vzdálenost, která byla dříve
prohloubená ztíženou komunikací, již dnes
neexistuje.

bychom si toho byli skutečně vědomi. Byli
jsme mladí, čistí a naivní a tahle atmosféra
se nám zdála naprosto umělá. Domnívám
se, že na rozdíl od západních zemí, kde vše
funguje na jiné bázi, my Číňané ještě nejsme
schopni skutečného sebeuvědomění a to
ovlivňuje náš vztah k druhým.

Čtvrť Ta-tao-čcheng, místo, kde se odehrává
druhá epizoda, byl důležitým obchodním
střediskem dynastie Čching, kde se scházeli
největší obchodníci s čajem z různých zemí.
Bylo to velmi kvetoucí místo a zde jsme našli
ten starý dům, kde se točil film.

Jedním z hlavních témat vedle lásky
je svoboda a vztah mezi dvěma
lidmi. V roce 1911 byla svoboda
vepsána do striktního vnitřního
nátlaku, zatímco dnes takřka nemá
omezení. Shrnuto, v roce 1911 jsme
v uzavřeném prostoru; v moderní
době se prostor Tchaj-peje zdá
otevřený, ale točíme se v bludném
kruhu; v šedesátých letech dochází
k vymanění se z prostoru pomocí
cestování.
Nejdříve bych se chtěl vrátit k pojmu
„nejlepší chvíle“. Nejde pouze o nejlepší
chvíle mého života. Je třeba pochopit,
že se mi jeví jako nejlepší, protože patří
k jedné době, která má, jako každá jiná
doba své zvláštnosti a zejména tuto: je
uplynulá a nikdy se tyto okamžiky nevrátí
zpět. Vzpomínku si uchováváme v sobě
a i k tomu přispívá kino. Pro mne představují
šedesátá léta mé mládí, kdy se vše jevilo
čistě a jednoduše. Dnes je komunikace
tak snadná, že lidé ztrácejí pojem o tom,
kde jsou. V mém filmu najdete moje pojetí
těchto různých období. Odhaluje mne
samotného a můj způsob myšlení. Když se
zeptáte mladých, jaké jsou jejich nejlepší
chvíle, vždy mluví o současnosti. Možná, že
mé vzpomínky na ideální dobu se vztahují
k šedesátým letům.

Co se týče Tchaj-peje, kde jsme točili
poslední epizodu, zde jsem chtěl uceleně
vyjádřit dnešní zmatek, chaos. K tomu
jsem si vybral místo u mostu nad řekou
a neuspořádané stavby okolo. Pak jsem
našel ještě jedno předměstí, které velmi
dobře dokládá městský zmatek.
Když se vrátíme k tématu lásky ve
třech různých dobách, ukazujete na
její konstanty a proměnné.
Z mého pohledu je vyjádření lásky velmi
spojeno s dobou a ovlivněno kontextem.
Spisovatelka Eileen Chang říkala, že
existujeme jako lidské bytosti díky pohledu
těch druhých a prostřednictvím jejich
pohledu. Číňané proto mají výraz, který
říká, že výuku humanity lze završit pouze
vztahem s našimi bližními. Není možné
se zříci vazeb na vnější svět. Rozdíl mezi
dobou dříve a dnes spočívá v tom, že dnes
vzniká vztah zprvu tělesně a skutečný
citový vztah nastupuje až poté. V epizodě
z roku 1911 vidíme, že sexuální vztahy mezi
mužem a ženou byly nesmírně omezené
a styk probíhal zásadně jen ve veřejných
domech. Období evokované v epizodě z roku
1966 reflektuje studenou válku padesátých
let. Tchaj-wan měl privilegované vztahy
se Spojenými státy a jedinou kulturou
přicházející z vnějšku byly písničky v rádiu,
které byly určeny americkým vojákům. Stejné
se hrály v kulečníkových místnostech. Byli
jsme jinak odříznuti od zbytku světa, aniž
20
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Millenium Mambo /
Čchien-si man-po
2001 • hrají: Šu Čchi, Jack Kao • 119 min.
Hou Hsiao-hsien je filmařem rozkolu.
Jestliže určitá část jeho filmografie prolíná
příběhy jednotlivých hrdinů s moderní
historií Tchaj-wanu (Město smutku, Dobří
muži, dobré ženy), pak je další část jeho díla
brutálně současná, rentgenuje beznaděj
jisté mladé generace, která se dostala do
rozporu s ideály a vírou. I když je příběh
filmu Millenium Mambo situován do tehdejší
blízké budoucnosti (rok 2010), zapisuje
se snímek tohoto velkého tvůrce forem
nepopiratelně do této druhé, současné
větve jeho díla. Přesto zůstává Hou Hsiaohsien věrný jisté stylistické náročnosti. Již
dvacet let má neustálou potřebu vytvářet
nové postavy, filmovat nová území na
pomezí abstrakce, se zapálením pracovat na
kompozici pozadí, které zrcadlí do očí bijící
niternost jeho protagonistů. Po Květech
Šanghaje je Millenium Mambo novým
vrcholem v kariéře Hou Hsiao-hsiena. Dílo
virtuóza, který nás nepřestává udivovat.
Dlouho ve svých raných filmech hovořil
o místech, která v sobě nosí celý život.
Nyní vytvořil Hou Hsiao-hsien jedno
z nejprchavějších děl a jedno z nejméně
uchopitelných vyprávění, jaké si lze
představit. Film z roku 2001 si představuje
rok 2010. Jsme v čase slova a obrazu
a všechny ty momenty, ať již doplňující
nebo opožděné tvoří prchavou realitu,
jejíž střípky, někdy velmi ostré, se sotva
poskládají do konzistentního celku.
Postavy jsou tu, jsou dnešní, jsou téměř na
dosah. A my, v usilovné snaze je zařadit, je
poznáváme, postavy se ztrácí, pevné body,
které by nás mohly ujistit o jejich stabilitě
se rozpadají. Nejde ani tak o náš pohled, na
němž záleží. Je to pohled samotných postav
a zejména protagonistky: je to její svět
bez záchytných bodů, který se postupně
rozpadá a který se již nestává předmětem

ničího zájmu. Skutečné se obratně skryje
jakoby pod rukama iluzionisty, který ji od
první sekvence fascinuje. Hou Hsiao-hsien
tlačí vypravěčské umění až do vědomé
eskamotáže, kde se známý svět bez
přerušení tónu vytrácí z vědomí. Obrazy
a hlasy mimo obraz nevyprávějí stejné
věci ve stejnou chvíli a my potřebujeme
určitý čas, abychom pochopili a přijali ten
posun. Jako kdyby epizody přicházely do
vědomí jako pocitová pavučinová vlákna,
paměťově – ne z minulosti, ale v odložené
přítomnosti. Jako kdyby samotné události
mohly být „polychronické“, najednou PŘED
i PO, plné příčin a následků, oznámení
a konstatování. Uvést do vzájemného vztahu
dva životní okamžiky mladé hrdinky tak,
že vnější hlas nám o jednom ději vypráví,
zatímco my jsme svědky druhého děje (a tyto
role se možná později vymění), znamená
vložit do průběhu filmu relativitu samotného
průběhu děje. Je zde méně posloupnosti,
vztahů příčin a následků, pouze souběh
dějů a náhodná setkání. Hypnotický film nás
uvědomuje o hypotetickém světě.
Vincent Amiel

Michel Ciment a Hubert Niogret:
O současné mladé generaci jste již
pojednával v osmdesátých letech
snímky Chlapci z Feng-kuej nebo
Prach ve větru, ještě současnější je
snímek Sbohem, jihu, sbohem, který
se, na rozdíl od Millenia Mambo,
odehrával na venkově.
HHH: Změny, ke kterým na Tchaj-wanu
v posledních letech došlo, jsou velmi
rychlé a důležité. Trendem je reorganizace
a zjednodušení všeho. Venkov se rychle
urbanizuje a rozvoj komunikačních
technologií mění fakta tchajwanské
společnosti. Je třeba rovněž zohlednit
současnou politickou strukturu, kdy za
starou stranu Kuomintang nastoupila
strana, která směřuje k obrodě. Místní síly
se snaží kapitolu Kuomintangu uzavřít.
Výsledkem však je naléhavá potřeba
upřednostnit osobní zájmy na místní
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úrovni, důsledkem čehož je současná velmi
prekérní ekonomická situace na Tchajwanu. Mladá generace na toto reaguje velmi
instinktivně a přímočaře. Ti, které filmuji,
se čím dál víc vzdalují tradiční čínské
výchově. Když jsem před patnácti lety
dělal filmy, o kterých jste mluvil, inspiroval
jsem se především osobními zkušenostmi
a zkušenostmi mé generace. Mladé, které
filmuji dnes, jsem se naučil poznávat za
poslední tři roky tak, že jsem se ponořil
do jejich prostředí. Je běžné vidět mladé,
že pro nic za nic zabijí své rodiče nebo
podnikají věci, které se generacím živeným
konfuciánstvím jevily nepochopitelné.
I minulá vláda ještě odrážela tradiční formy
vyšlé z náboženství, zatímco dnešní politici
vypadají spíše jako komentátoři televizní
šou. Starší lidé si realitu uvědomují dobře,
ale tato spektakulární politika má velký
dopad na mladé, kteří by se nejraději
všichni stali televizní star. A bohužel ti,
kteří mají velký úspěch, jsou z našeho
pohledu nejhorší!
Ve snímku Millenium Mambo jsou
prakticky pouze dvě rekvizity, noční
bar a byt dvojice, což je pro vás
velká změna. Navíc je to uzavřený
noční prostor.
Již ve filmu Květy Šanghaje jsem měl
možnost studovat uzavřený prostor. Když
jsem se s těmi mladými setkával, uvědomil
jsem si, že začínají žít až po půlnoci a že
ve dne spí. Často jsem je přirovnával
k netopýrům, kteří vylétávají z děr úderem
půlnoci. Když jsme začali pracovat na
scénáři, mysleli jsme na Květy Šanghaje,
přestože prostředí a doba jsou jiné, ale bylo
to díky tomu uzavření, ohraničení a také
zoufalství hlavních postav. Měli jsme také
obraz, který vyjadřoval naše pocity. Tmavý
tunel ponořený do naprosté temnoty se
světelným kruhem na konci.

byla námětem vaší trilogie Město
smutku, Loutkář a Dobří muži, dobré
ženy?
Když filmujete minulost, dochází
k nahromadění prvků a vzpomínek, stojíte
tváří v tvář dramatickému vyprávění. Zatímco
čelem k přítomnosti stojíte před prohlubní
a přemítáte, co z ní vyjmout. Je pravda, že
teď se obracím k minulosti zády a mám před
sebou další výzvu. Po dokončení snímku
Millenium Mambo si uvědomuji, že čelit
přítomnosti je hodně zajímavé a dává mi to
chuť pokračovat.

HHH / HHH – Un portrait
de Hou Hsiao-Hsien
1997 • účinkují: Hou Hsiao-hsien,
Chu Tien-wen • režie: Olivier Assayas •
91 min.
Stroj času značky Assayas nás zaveze
o rovných dvacet let nazpět. Za kamerou
virtuoz Éric Gautier, kameraman Resnaise,
Caraxe a Desplechina, zde tentokrát
dokumentaristicky uměřený, jak si téma
žádá. Před kamerou naši pražští hosté: HHH
a Chu Tien-wen. Snímek se vrací po stopách
režisérova dětství a načrtává plánky jeho
ztracené čtvrti. Je to také příležitost znovu
se ponořit do doby „nového tchajwanského
filmu“, připomenout si momenty z méně
známých snímků jako Léto u dědečka
nebo Čas žít, čas zemřít. Vše zakončí
nezapomenutelná scéna, kdy je HHH při
karaoke doprovázen hercem Jackem Kao.
Tady už se ocitáme skoro v Milleniu Mambo.

Oznámil jste pro příštích deset let
sérii filmů o současném Tchaj-wanu.
Znamená to, že se již nechcete
vracet k minulosti své země, která
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Assassin / Nie Jin-niang
2015 • hrají: Čchang Čchen, Šu Čchi,
Čou Jün • 106 min.
Od poloviny osmého století ohrožovaly
císařský dvůr dynastie Tchang militarizované
oblasti, z nichž nejmocnější byla provincie
Wej-po. Právě do té pošle v polovině
devátého století taoistická mniška,
princezna Ťia-sin svou svěřenkyni, bojovnici
Jin-niang, aby zavraždila jejího bratrance,
guvernéra a vévodu Tchien Ťi-ana. Nikdo
netuší, že bojovnice se měla kdysi stát
vévodovou chotí.
Do detailů vycizelovaný historický film
zdánlivě navazuje na tradici čínských
snímků s bojovým uměním, neboť jeho
hrdinkou je bojovnice dokonale ovládající
meč i své tělo, ale rozhodně je přesahuje
svým impresionistickým a poetickým stylem,
opírajícím se ve značně zašifrovaném
příběhu (plném politických intrik i spletitých
rodinných vazeb) o audiovizuální vytříbenost;
každý záběr připomíná výtvarné dílo,
provázené propracovanou zvukovou stopou
a minimalistickou, leč velmi účinnou hudbou
s převahou zvuku bubnů. Výtvarnému pojetí
jsou podřízeny i herecké výkony (vesměs
statické a s minimální gestikulací obličeje).
Bojové scény jsou přitom omezeny na
minimum. Předlohou se stala povídka autora
z devátého století Pchej Singa.
Ceny:
MFF v Cannes 2015: Cena za nejlepší režii.
MFF v Palm Springs 2016: Cena FIPRESCI.
Asijské filmové ceny: nejlepší film, nejlepší
režie, herečka v hlavní roli, herečka ve
vedlejší roli, kamera (Mark Lee Ping-Bing),
hudba (Lim Giong), výprava a kostýmy
(Huang Wern-Ying), zvuk.
FF Zlatý kůň Tchaj-pej 2015: nejlepší film,
nejlepší režie, kamera, výprava a kostýmy,
zvuk.

Sbohem, jihu, sbohem /
Nan-kuo caj-t’ien,
Nan-kuo
1996 • hrají: Jack Kao, Hsu Kuei-ying •
112 min.
Je více způsobů mizanscény. Hou Hsiao-hsien je chce vyzkoušet všechny. Existuje
takzvaný divadelní způsob, dlouhý, fixní
à la Jean-Marie Straub (nebo jako němý
film před rokem 1905). Pak máme takzvaný
„dokumentární“ způsob: kamera na rameni,
akční pohyb jakoby nečekaný. Dále
existuje způsob řečený „hitchcockovsko-wellesovský“: puntičkářsky propracovaná
choreografie, ladně vedoucí přesuny osob
a kamery. V každém z těchto případů se
režisér vystavuje nebezpečí tím, že se
„nekryje“ a nepočítá s rychlými záběry,
které tvoří celkový rytmus nebo umožní
změnit záběr v průběhu scény. Takový záběr
ohrožuje rovněž hlavního kameramana,
který hlídá nasvícení a umístění reflektorů
s ohledem na pohyby kamery a herců
(zvládnutý text, vypočítané přesuny apod.).
Takové nebezpečí číhá z každého záběru
Hou Hsiao-hsiena, zapojuje do hry ovšem
i diváka.
Příklad: osoby diskutují v pokoji, ve kterém
se jakási mladá žena pokusila o sebevraždu.
Nějakou dobu trvá, než postřehneme obvaz
na jejím zápěstí. Její přítel, který je důrazně
kárán šéfem, se tváří lhostejně a hraje si
s míčem (v bytě, jež je místem činu); až od
snoubenky šéfa se dozvíme příčinu pokusu
o sebevraždu (dluhy). Mladý muž najednou
vyskočí na okno a skočí do prázdna; při
pádu slyšíme podivný hluk. Záběr nekončí,
výtky pokračují. Až v následujícím záběru
uvidíme, že pod oknem je bazén!
Režisér nám tedy nikdy předem nenapoví,
co bude ve scéně důležité. Protagonista
se postupně vytrácí z obrazu, ať už v rámci
dialogu, gestem nebo vystředěním obrazu;
na počátku však byl součástí scény nebo
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skupiny lidí: divák musí vydedukovat,
k čemu nás takové scénické uspořádání má
dovést. Řeč nebo akce nikdy nepřeváží nad
kompozicí prostředí, ani si nevynucují délku
záběru: řeč a akce vyplývají ze stylu. Diváci,
kteří na Houovu hru nepřistoupí, nebudou
důkladnost a podněty režiséra nikdy moci
docenit.
Ve filmu Sbohem, jihu, sbohem vyvstává
tento scénický přístup ze vztahu k osobám
a z tematiky filmu. Ukazuje, do jaké míry
je osoba ovlivněna a takzvaně obtěžkána
prostředím, ze kterého není téměř úniku.
Chce se vymanit z daných podmínek, ze
života pouhého prostředníka, z tlaku
dekadentního a zkorumpovaného prostředí.
Jím a scenérií je Tchaj-wan pro podobný
výraz beznaděje vhodný. Neutěšenou
atmosférou měst jako z noirových filmů
(noční podniky, putyky, neony a dopravní
zácpy), či venkovem sestávajícím z vlhké
džungle, ponurých rán a záludných
rýžových polí.
Čtyři protagonisté se noří do stoky své
bídné existence: Kao, občasný zlodějíček,
pletichář a snílek; Jing, jeho přítelkyně
snící o Americe a hnijící v ubohém kabaretu;
a konečně mladá hloupoučká dvojice,
charakterizovaná směšnými přezdívkami jako
Šrapnel (Flat Head), opožděný puberťák,
a Patachou (PretTel, „buchtička“), zpívající
hvězdička z téhož ubohého kabaretu.
Ostatní ztroskotanci se objeví jen letmo:
Si jako komplic sdílející takzvané dobré
nápady (třeba obchod s plemennými
prasaty); sestra a otec Kao, nucení se
přestěhovat a snící o Šanghaji. Ti všichni
se probíjejí vesmírem mobilních telefonů,
Coca-Coly a rýžového alkoholu s občasnou
konfrontací s policejním násilím („Šrapnel“
dostane nakládačku od svého bratrance
poldy, po kterém si dovolil požadovat svůj
dědický podíl), až po tragický, vizuálně velmi
působivý, epilog: scenérie doslova pohltí
osoby, které postupně na plátně ztrácejí
kontury – tři baterky, které hledají v černé
tmě klíče od auta, pak sotva viditelné siluety
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v dálce v nabouraném autě. Jejich snaha
o únik se promítne do mnoha dopravních
prostředků, které používají. V prvním
obraze se jedná o vlak; cesta je v dialogu
hodnocena jako „romantická“ (!). Všechny
druhy dopravních prostředků snímané
kamerou z různých úhlů se zdají vyjadřovat
nehybnost. Jak říkal Cocteau, jízda kamery
vynuluje pohyb – a přesně to chce scéna
evokovat. Není cesty ven. No future. Pocit
zablokované budoucnosti leží těžce na
antihrdinech filmu, ať už si toho jsou vědomi
(Kao a Jing) nebo vůbec ne (mladý pár).
Marně si nasazují růžové brýle (respektive
barevné: Kao vidí zeleně, Šrapnel červeně).
Svět, ve kterém jsou vězněni, se měnit
nebude. Kamera Hou Hsiao-hsiena je
pozoruje s absolutní přesností, jak sebou
mrskají jako ryby ve sklenici. Z pohledu ryb
a z morálního pohledu režiséra se za sklem
nachází Tchaj-wan. Ten strašný svět za
sklem, to jsme bohužel my.
Yann Tobin

Radostný vítr /
Feng-er tchi-tcha cchaj
1981 • hrají: Kenny Bee, Fong Fei-fei •
90 min.
Melodramaticky romantický příběh vztahu
nevidomého mladíka a excentrické filmové
producentky, odehrávající se v malém
rybářském městečku. Odlehčené dílko
pracující s rychlými střihy a nájezdy kamery,
v úhrnu: dokonalá antiteze stylu, jímž se
Hou později proslaví. Zralý tvůrce se později
k tomuto svému mladickému hříchu už
nebude hlásit.
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K 20. výročí svého založení pořádá CCK-ISC mezinárodní konferenci „Taiwan
Cinema and Cultural Dynamics“, 2. – 3. května 2017, v Císařském sále,
Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1. Její součástí bude kulatý stůl s režisérem Hou
Hsiao-hsienem a spisovatelkou a scenáristkou Chu Tien-wen, který moderuje
Prof. David Wang (Harvard University).
Konference je otevřená pro veřejnost bez předchozí registrace.
Podrobnosti na: http://cckisc.ff.cuni.cz
Ve dnech 27. dubna – 31. května 2017 bude ve vestibulu hlavní budovy Filosofické fakulty
Univerzity Karlovy, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1, probíhat výstava HOU HSIAO-HSIEN
V PRAZE shrnující Hou Hsiao-hsienovu tvorbu v kontextu tchajwanské kinematografie a krátké
ohlédnutí za činností CCK-ISC v Praze.
Výstava je otevřena pro veřejnost denně od pondělí do pátku od 9:00–20:00.
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