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KU LTURA

Akordy pro rvaãku i nebesk˘ balet

Objemná kniha encyklopedického
charakteru láká k nesoustavnému
ãtení. Tu ãtenáfi zabrousí na
stránky vûnované jeho oblíbené-
mu reÏisérovi, jinde je zaujat pro-
slul˘m filmem a rozborem jeho
hudebního doprovodu. Je radno
doporuãit, Ïe aÏ si nedoãkav˘ ãte-
náfi takto uÏije, mûl by se ukáznû-
nû vrátit na zaãátek a knihu zaãít
ãíst chronologicky.
Vûfite, Ïe se to vyplatí. UÏ v prv-

ní kapitole vûnované „nûmému“
filmu (uvozovky autor uÏívá proto,
Ïe i film beze slov uÏíval zvuk jako
zásadní sloÏku filmového proÏit-
ku) Cook vysvûtluje termíny laiko-
vi neznámé (hudba diegetická
a nediegetická) a objasÀuje funk-
ci filmové hudby. Anglosask˘ pro-
fesor ov‰em ví, jak upoutat ãte-

náfiskou pozornost, proto tfieba
popí‰e, jak˘ úãinek mûl zmen‰en˘
sept akord ve scénách zla, zloãin-
nosti, padou‰ství... Pr˘ není ve fil-
mové muzice vût‰ího kli‰é!

ZLAT¯ VùK A HOLLYWOOD
V kapitole Zlat˘ vûk Hollywoodu
se autor zab˘vá zpÛsobem tvorby
filmové hudby (skladatelé museli
ãasto dílo dokonãovat ve velkém
spûchu, protoÏe hudbu psali aÏ
k hrubému sestfiihu) a podrobnû
rozebírá velká díla tehdej‰í kine-
matografie z dílny Hitchockovy,
Fordovy, Hustonovy, Wellesovy
a dal‰ích z pohledu hudebního
dotvofiení filmového obrazu a jeho
v˘povûdi. Cook pfiipomíná jména

hudebních skladatelÛ jako Korn-
gold, Copland, Ëomkin, Waxman,
Steiner, ale neopomene také zdÛ-
raznit siln˘ vliv vedení studií na
koneãnou podobu snímku.
Sugestivnû vyznívá kapitola

o pováleãném v˘voji americké-
ho filmu – napfiíklad vylíãení spo-
lupráce Leonarda Bernsteina
s Eliou Kazanem na filmu V pfií-
stavu (Bernstein zprvu nechtûl b˘t
spojován s kontroverzním reÏisé-
rem, silné herecké v˘kony ho
v‰ak nakonec pfiesvûdãily) nebo
zmínka o podílu skladatele Elme-
ra Bernsteina na filmech Sedm
stateãn˘ch a Velk˘ útûk. 

KLASIKA U KUBRICKA
Recenzent je na rozpacích, jaké
jméno zvolit, hodlá-li doloÏit, jak

bravurnû a s jak promy‰len˘mi
odkazy na jiná díla filmová ãi hu-
dební si autor poãíná, charakteri-
zuje-li tvorbu v˘znamn˘ch reÏisé-
rÛ. Namátkou: Davida Lynche,
Quentina Tarantina, Martina
Scorseseho nebo Stanleyho Kub-
ricka. Právû na jeho filmech,
a zejména vûdeckofantastické
klasice 2001: Vesmírná odysea
dokumentuje, jak reÏisér praco-
val s klasickou hudbou, aÈ uÏ pÛ-
vodní, urãenou pro jeho film, ne-
bo pfievzatou, napfiíklad s díly Li-
getiho nebo Pendereckého. Asi
nejvût‰í kritiku sklidil za svÛj pfií-
stup k hudbû u Vesmírné odyse-
ji. Od poãáteãního váhání, zda
uÏít hudbu Mendelssohna, Vaug-

hana Williamse ãi Carla Or ffa,
pfies oslovení uznávaného Alexe
Northa, jehoÏ nechal sloÏit ãtyfii-
cet minut hudby, a pak ji odmítl,
nakonec zvolil Prolog symfonické
básnû Richarda Strausse Tak
pravil Zarathustra a obehran˘,
leã pÛvabn˘ valãík Johanna
Strausse Na krásném modrém
Dunaji. Asi to byla dobrá volba.
Nûkdo si pfii poslechu Strausso-
va valãíku pfiedstaví dámy v náru-
ãích gentlemanÛ, ale my, kdo
máme rádi Kubrickovu klasiku,
budeme mít Strausse uÏ navÏdy
spojeného s ladnou elegancí bez-
tíÏného baletu, fieãeno slovy Mer-
vyna Cooka.

NEJEN AMERIâTÍ TVÒRCI
Autor nevûnuje pozornost jen
americk˘m filmÛm, ale i kinema-
tografii britské, francouzské, ital-
ské, sovûtské, japonské a indic-
ké. Pfiipomíná vzájemné tvÛrãí
ovlivÀování reÏisérÛ a „jejich“
skladatelÛ: Federica Felliniho
a Nina Roty, Sergia Leoneho
a Ennia Morriconeho (na jiném
místû Davida Lynche a Angela Ba-
dalamentiho ãi Sergeje Ejzen‰tej-
na a Sergeje Prokofjeva). Vzhle-
dem k ‰irokému zábûru knihy ãte-
náfi podvûdomû poãítá s tím, Ïe
nalezne i pasáÏ o ãesk˘ch tvÛr-
cích, Cook v‰ak zmiÀuje jen spo-
lupráci Václava Trojana a Jifiího
Trnky (nezapoãítáme-li Formanova
Amadea).
Vynikající zpracování publikace,

ãtiv˘ pfieklad Davida PetrÛ a pre-
cizní redaktorská práce (oceníme
ji zejména pfii hledání v rejstfiících)
ãiní z této publikace nepominutel-
nou poloÏku v knihovnû filmov˘ch
fanou‰kÛ.
� Alena Sojková

REVUE A HAZARD
Mûstské divadlo Brno má uÏ
dlouho zaslouÏené renomé v‰e-
strannû profesionální líhnû hu-
debních talentÛ, vyzrávajících na
osvûdãen˘ch zahraniãních ãi do-
mácích novinkov˘ch titulech.
K broadwayské repertoárové linii
se nyní pfiifiadil klasick˘ muzikál
Funny Girl (1964) autorÛ Jule
Styne – Isobel Lennartová – Bob
Merrill. Dal‰í zdej‰í inscenace
nûmeckého reÏiséra Pavla Fiebe-
ra, kter˘ upravil pfieklad Jifiího
Joska, stûÏí mÛÏe plnû konkuro-
vat slavnému stejnojmennému
filmu. Sladkobolnû plytk˘, ze sku-
teãn˘ch událostí ãerpající pfiíbûh
vztahu cílevûdomé hereãky a ha-
zardního hráãe v‰ak nabízí chyt-
lavé, interpretaãnû nároãné me-
lodie i sviÏná taneãní ãísla, takÏe
pfii alternování klíãov˘ch rolí (v ti-
tulní se stfiídá Radka Coufalová
s Hanou Holi‰ovou) oddechov˘m
ladûním diváky jistû potû‰í.
� Vít Závodsk˘

ÎELVÁK A JINÉ
CELEBRITY
Îe je Miroslav Bobek zruãn˘ sty-
lista, potvrdil uÏ sv˘mi gorilími
pohádkami a fiíkánkami o Moje,
Richardovi a dal‰ích hrdinech tak
trochu jiné reality show. O jeho
schopnosti poradit si se sloup-
kem ãi fejetonem se mohou pfie-
svûdãit ãtenáfii nûkter˘ch novin
a ãasopisÛ – a nyní i kniÏního v˘-
boru stylovû nazvaného Bobky
od Bobka (nakladatelství Jan Va-
‰ut). Textíky o zvífiecích celebri-
tách poãínaje Ïelvákem Eberhar-
dem a konãe malující slonicí
Shanti mají ‰vih a spád, chytré
titulky a struãné pointy. Není di-
vu, jen si pfiedstavte, Ïe chodíte
do práce, v níÏ vinotéka slouÏí na
pfiezimování zmije saharské... 
� Milan Pokorn˘

ÎIV¯ CHAâATURJAN
Tvorba Arama Chaãaturjana je
u nás pozapomenuta, snad i pro-
to, Ïe je zapsán jako sovûtsk˘
skladatel, proplouvající bez pro-
blémÛ – na rozdíl tfieba od ·osta-
koviãe – tuh˘m totalitním reÏimem
své vlasti. Ba víc, jako nad‰en˘
stoupenec systému. Nicménû po
nûm zÛstala zajímavá, tempera-
mentní hudba, která se pofiád
dobfie poslouchá. OÏivení si za-
slouÏí nejen slavn˘, stále uvádûn˘
·avlov˘ tanec z baletu Gajané ãi
invenãní hudba k Lermontovovû
hfie Ma‰karáda, ale také Chaãa-
turjanÛv klavírní, houslov˘ ãi vio-
loncellov˘ koncert. K nejlep‰ím
opusÛm na 2CD Aram Chaãatur-
jan, skladatel – dirigent – klaví-
rista Supraphon navíc pfiidal i nû-
kolik kuriozit, napfiíklad ·avlov˘ ta-
nec v autorovû klavírním podání ãi
pár popov˘ch písniãek rovnûÏ v je-
ho interpretaci.
� Agáta Pilátová

V Y T I P O VÁNO

V ãeském pfiekladu vy‰la pozoruhodná kniha profesora nottinghamské univerzity Mervyna Cooka,
specialisty na Benjamina Brittena. ZároveÀ se ov‰em s velk˘m zájmem vûnuje i hudbû, která je souãástí
nejv˘znamnûj‰ího umûleckého produktu dvacátého století – hudbû filmové. Vydání Cookov˘ch Dûjin
filmové hudby v Nakladatelství AMU a Casablanca lze povaÏovat za pfiíspûvek k hlub‰ímu poznání tohoto
Ïánru.

Jaké by byly filmy Sergia Leoneho bez hudby Ennia Morriconeho (na snímku)?


