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MARLENA DIETRICHOVÁ A HERBERT MARSHALL HRAJÍ SPOLU V NEJNOVĚJŠÍM VELKOFILMU PARAMOUNTŮ „ANDĚL 

V REŽII ERNESTA LUBITSCHE, UVÁDĚJÍ KINA „LUCERNA“ A „FÉNIX« (FOTO PARAMOUNT) 



OBRÁAZKOVÝ FILMO
VY TFYDENÍK 
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REVUE 

Snad jste přehlédí, že 

Průmyslová takdrna, 

7,8,0, Čír. pole. spoť. 3 
105.700=WIF-3d. Podací pel 

čte 6 KE ha křídovém papiru Kč 2:50. Nebyla-li administrace výslovně výzvdna, aby ra. 
jé Hremidře zá předplat 

| 

NÝ REDAKTOR DR. BEDŘICH 
jk | i RÁDI 

Práha WH, Dobrovikého ul. 29, Redakce a admimirrace Praha Třrs 

ropnd úřaď Praha 14, — Předplácí té naj, roku KS P mgit 
plru ma, roku Kč 30- na "jy roku Kč GO- m čel rok Kz roky 

tela, — Tiském Priůmyulotm Hřrkdrny, Praha FIT, Dobrovikého M, 

„KINOREVUE“ vychází též na křídovém papíře 
Objednejte si přímo u nás nebo u svého dodavatele ukázkový sešit a podivíte se věrné reprodukci 
"obrázků | překrásné úpravě, Cena jednoho sešitu na křídovém papíře je Kč 2:50, předplatné na 
čtvrt roku Kč 3i—, na půl roku Kč 60-—, na celý rok Kč 120— | S poštovným. 

Administrace „KIMOREVUE", 
Praha VII, Dobrovského 29. Telefony čís. 751-57, 58, 59 

Zajímavosti 
Eric Linden — partner Wallace Berryho, Když běžel v Praze im 

„LŮD OKO dolarů" = Wallacem Hecrvm vw hlavní roli, spatřili jsme 
v úloze milovníka mladého herce Erica Lindenu. Wallace Bečry do- 
končil průvě nový film „Skvělý chlap"', v němž uvidime opět sym= 
patického Ericu Linďena v druhé hlavní úlože, 

Fakf Paramotimnt bude vyrděďí © Anglií. Podle Daily Telegraphu 
prohlásil president spol, Paramount Adolf Zukor v Londýně, že 
zpel, Paramount vyrobl v Anglii několik úlrmů. 

Foula Wieseid v Praze, Slavná rakouská Aimová a divadelní he- 
rečka Paulu Wessčlá navštívila Prahu a zúčastnila se se svou matkou 
Emy e odpoledního pledstávení „Prodané nevěsty“ v Národním 
LEK 

Čáry Čenper zdstáví wu Paramownru, Podle prohlášení presidenta 
Paramounru Adolfu Zukora na konferenci Feditolů těto společnasti 
v Londýně zůstává obllbený Gary Cooper nadále angažován u Pi- 
rámu. 

Daří film Wlaďrilava Fončury, Režisér filmů „;Před muturiiou"" a 
sm sluneční stráně“ spisovatel dr, V. Vančura nátočil něed krát= 
kým Časem v nteličrech Favoritiimu drama „„Láska a lidě““; Režiro= 
val jej s W, IKubárkem, Zakrátko bude natáčet Vnhčura n Kubásek 
dalši český film, Stroupetníckého „„Můše furiunty“*, 

sdvad srechamí Celkéměsta“", Letos bude uveděn v ČSR nový sme- 
rický film spol. Universaliim „„MNadď střechami velkoměsta“ který 

má revuální námět. Jest dílem rež, Ralpha Murphyhu a v hlavních 
úlohách hraji Dorls-Molánová a Grorge Murphy. Pilm byl natáčen 
na slíckč newyorského mrakodrapu., 
Xecý rar — ex Tujly. Ve filmu „„Měmý hrdina', který uvede 

Jetos spol, Univerenlfilm, hraje nový zvlřecí herec, Je:tn pes Tuffy, 
který svými výkony předěl své kolegy, Lidskými představiteli filmu 
Jsou Boh Rečry a Barbara Rea úv, ve lm jičů zachyceny nápí= 
návě snímky boje pršů š horským ryzěín a nádherně přirudní sniznky, 

„„Garmnka“ startuje © Brně. Od pátku běží v premléře brněnského 
kiny iruneouzský film „„Garsonka'', který způsobil značný rozruch. 
Již knilní vydůní mravaličného -románu „„Garsanka" narazilo V 

prudký odpor censury nejen u nás, nle | ve Francii: Podobný osud 
adilelo i filmově zpracování, Francouzská vláda zakůrala oz filmu, 
protože prý [[či frunčouzské mruvnostní poměry w nepříznivém světle 
a teprve po dlouhých bojích byl film uvalněn i přo export, Mnl tedy 
uvidí naše obecenstvo film, který Iiči poválečnou ženu re všemi je- 
jimi přednostmi a-nemravy. V-ČSR uvádí Alm spol. Metropolitnn- 
film, Pražská promlčra bude v listopadu. 

Nejeěití rportomní modla: vě ím. Hčhem říjnu dostářě SE f= 

kemu obecenstvu sensnění a vzrušující podlvané na největší sportovní 
událost roku, Byl knám uvěděm 8portewFí film velkého boxčřského 

utkání erného Joe Louise proti unglickému champlonu Tonny 

Farrovl. Fllm zachytil všech 15 kol tohoto nerapomenutelného zů- pasu, v kterém se slavnému černému bombatďáky nepodařilo knock- 
outovati anglického mistra, takžč se musil epokojiti vítězstvím na 

lébo světa prudké diskuse. Autentický sportovní film je nejlepšl od. 
povědí, Film uvádí společnost Metrapolitanfilr. 

» Remargueie film birdě překvapením, Zkušební předvedení 
kopie nového Remarguovn filmu podle jeho románu „„Cestaá zpátky! 
předstihlo veškeré očekávání, takže | pro veřejnost hude překvape= 
nim., ,,Cestn zpátky“", v které má hlavní úlohu J, King, Barbara Res- 
dová a M. Murphy, bude mit v nejbližil době pražskou premiéru. 

Mister Moro — konkurent Charlie Chena. Viděli jame plný tucet 
snímků a Warnerem Olander v masce Unského detektiva a snad 
žádná fin kriminální serie nedosáhla dosud úspěchů Chanovek, již 
v nejhližáí době vlak bude w Praze premiéra prvního filmu z navé 
detektivní serie,jejimž hrdinou je japonský kriminálistn Moto, Podle 
úspěchu tohůto Úimu v Americe se dá soudit, že Mato je jedimý 
vážný konkurent Charlie Chana. Mistra Mlota — prvn! film této 
serie poběží u zn no Lituer s,klister Mota'! — hraje vynikajici čliž= 
rakterní představitel Petr Lorre, něš slavný krajnn, Zajímavé je, že 
obě serie jsou výrobkem těže společnosti, spol. 20th Century Fax. 

© Poslední mocí“ před rozitěcný centurní rkor,V ne|bližilch dnech btide 
skvělý sovětský tento film předložen rozilřenému čensuřnímu sboru, 
který rozhodné ojehoosudu, Film se setknl dosud všude,i v Americe, 
s nadšeným přijetím u doulejme, že bude povolen i pro ČSR a že jej 
něpotká stejny osud jáko zakázaný filrm z nep volá, 

Pohádka ra dva militny dolard, Walr Disnčy, po celém zvětě zná- 
mý bwůrčemýylky Milcky a všech ostatních veselých postaviček kresle- 
ných grotesek,|jcž docházejí stejné obliby u biografckého ubccenstva 
všech národů a raz, dokončil svůj první celovečerní kreslený film 
„Sněhurka a sedm trpasliků““, Zfilmování tétn pohádky vyžádalo ai 
něslýchaného nákladu 2 mřlionů dolarů. Byly to účelně vynaložené 
penize, neboť byl vytvořen lm, ktěrý slibuje záložiti novou epochu 
na poli zábavy, Disney vytvořil lm již u spol. RKÓ, k niž přešel 
s celým svým uměleckým štábem, Pro Československo ziskala tenra 
zh společnost: Metropolitanfilm, která jej uvede ještě na sklonku 
roku, 
„Fred Astatre jako klidač prd, Byly to opravdu „„psí dni" pro tech= 

nický personůl společnosti RKO, když-ae Hlmovala scéna k filmu 
svSrlm prosit, v které vystupuje Fred Astaire u Ginger Rogersové 
we Čtyřiadvaceti psy na promenádní palubě oceůnského parníku. 
E bran tito pal jsou různých ras a reprezentují cenu několika tisic újarů 

Úipžíný rok Ivédské dodatkovd výroby, Jak sděluje RFP, obchodní 
rok švčdské výrobny dodatků Svenka Filmindustri, který se skončil 
30. června, byl velmi úspěšný, Po odepsání zůstává čistý získ v su= 
mě 940.000 drédských korun proti SB1.000 8. k. za loňský rok. 
Předuednictvo má 
3 na akcie B1172 dividendy, Čelkem bude vyplaceno 820,000 4, k. 
a zbytek bude připsán pensijnimu fondu, Postavení společností je 
velmi dobré, jeji aktiva a pasiva Číní 10:53 mil, 4, k, Společnost se 
specinlisovalu na výrobu dodatků a kulturních filmů, které jsou zná= 
my daleko za hranicemi Švédsku, — Přů nás je tata zprůva o $vědaké 
dodatkové produkci zvláště důležitá tim, že u nás výrobu kulturně 
propapečních Člmů stále podceňujemě a odsunujeme ji stranou, 

u 

ačkoli tu jde o výrobu v svě pudstaré nejseriosnější a s hlediska kul- 
turníhů a propagáčního napřůsto nespůrnůu, 

Dali zprávy szdajmzvori"" ma 3, stranď obdlky. 
TOTO ČÍSLO VYšLO 13.ŘÍJNA 1937. 

Tištěno ilustrační barvou přepychovou | 
odd. Berger « Wirth, Praha X. 

firmy Pražská ake. spol. pro průmysl olejářský, 

Papír ma (emnto časopis dodala ira 
ÚSTA STEIN, Pralan U, Kč: EES TTES PETR ITO OROTA T (š. 

T184, Vychdzí každou středu. Novimovd razha povolena TmaEn edn p 

k disposici 1,010,000.8. k. a vyplácíona akcie A 
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ROZPRAVY SE ČTENÁŘI 
Odpoviddmě © tra rubrice na dorazy swých čřenářů © těm 

pořadí, © kterém ndí dojdou, a to uzhledem k velkému 

mdvalu pořty mejvýle wa A dařazy rdhož dopirovatále ma- 
jednotu. Mlsra m flmu meopatřijeme a řecky Zddojí © rain 

pa seněru jsou zbytečně. Dopřny, krerd mějrou opatřeny plným 

fimdnem a adresou tazatele, hdzime dě kole, Ma děrázy dd- 

povídáme pocř P téřa rubrice, HÍROlID přímo, £ za obra 

dopiiů, zde uveřejníných, nebere redakce adpovědnárt, Elo- 

rasy pilte přímo redakci, Praha I, Palackého nábřeží Fť. 

Zní „„Poltkd kret"" > Itnlakou © Alarlenou 
Dietrichovou je nazývůnn italská herččků 
lin Miranda. Jč:to hérčíká něvšesní a oan= 
bíté krásy. Kdo je nazýván českou Marie- 
nou Dičtrichovou, vite zajíšté BůmM u MC- 
musimě Vám. tuto hěrečku frmenováti. 

Milena Reymonová bydli w Praze XII, Dy= 
kova 2359. — Hozovi pište nn Slovenské 
Můrodní dieneio v Hratislavě, 

Zm. „Mj oúdedi"*; © Movotný právě jede, 
Wanka nemá ničeho podobného v úmyslu n 
chyštů se v Praze k dalším filmům. Jiřině 
Šrěpničkové pište -na adresu Městského di- 
vadďla vinohradikčín, 

Zn. „„Sezrdnka Hiba"': Dosud se něčže- 
nili, ale je to velmi vůžná známost. Mr- 
skončete však proto ze zaufalství na Mont- 
arnnššu, Bibli! 
Zn. Brigita, Trenčin'“; Článek o Helmu- 

vě přineseme čo neldfiwe. 
zn. ,„Tří poličky“ ; Lilian Harveyovů, Ber- 

lin=Westend, Eurlánderallec 55. Marodila sč 
19. ledna 1907 v Londýně, Je dosud švů- 
bodná, Odpovedi, : 

Zn., Bedřich Ču, Plzed""; Klub začne 8 čin- 
nosti teprve po Movém roce, Zatím buďte 
fanouikem 5. K. Plrně.. = 

Zn. ;0ana Lana: Ulohu sklenářé v ram= 
ta filma hrál Wlily Forst. 

Zn. s„Elén'": Jiří Dohnal je ženát. Hydli 
w Praxe II, Máplavní 7. 

žn. |,Očnom | eur" Bimoně /5imone, 
Fox=Film  Čorporation, Holliywnoi, 1401 
Morth Western Avenue, Californin, iáre 
se, zdali mátě přiložit fotografii: svou něto 
jeji? Mewimej; zdali Wám odpovl. Pát ji mů- 
žene francouzáký něho aňglicky. 

Zn. selarila“: Tužie-po něčem přišťip- 

nějším, nežli je file. 

Náš týdenní rebus: 
Kdo je na tomto snímku a re 

kterého je filmu? 

První došlá správně odpoběď Dire od- 

rrněna hezkotr nihou. 

FOTA,KTERÁ 
NÁS DOŠLA: 

Zn. „„Kiěde stolů" "2 p, Je mr táž Jejrmácr seč 
a jalm neustálé © row, státi dě pravou B = 
den, -A příčce. jirm mtále © počik Bnestečh, 

zpímím-lí naděje, krerd ve mne moji zndmní eklá- 
daji, až ze four kečzdou opravdu sranu. skičstě 
m poradi? Jiem podle úsudku jíných docela 
půknd sr rlelnd tamčiní c zpíván“ — Minder- 

werrigkeitekomplex, mein Fráuleiní Jen 
výr pomači. 

Zn. sat a pewč"": Správná výslovnost 
jména „„Kinorevue““ je „„kinorevý“. Ac 
schvulujerme docela Váš způsob výslovnosti 

„kinoréva“", který je ostatně zeelu hěžný u 
pěkně se sklobuje: Dnes vyšla nová kdo? ců ř 
Finoréva. — Nemohu se nasytit koho, čeho 

či) Kinarévy, — Žádný jiný himavý časopis 
ne nevyrovná koli, Čemu? |MEmOrévě. —— 
Koho, co ni každé středy kupují? Kinorévu. 
=— Fa kom, pó čern volail nezletilé dívky, 

filmoví výrobci a umělci, něžně pohlaví; přů= 
relé dobrého filmu atd.ř Pa Kinorěvě. = 
S kým, čim jsou všichni spokojení? 5 Kino- 
révou. Medělejte sE proto másili. 

Zn. s TdRa Bělikd"": Romůny na pokrato- 
vání nernáme v úmyslů otiskownt. Helexiss= 
tickoóu potřebu uspokojujl mate dbmavé n- 
vely, v nichž bývá zpračovůn děj nejznáméj- 
iich Řimů, — Znátě-li se s Z. Hu, navátivie 
a vyzpovidejte ho, Můžete sč pří Lorm rn máš 
odvolat. Potom nárn o tom napište, případné 
to uveřejníme. Přihlasté se nár růsč brry. 

Zn. „Fair WM: Firma Marionalhiim má 
sldlo vw Praze II, Václavské nárn., palác ISá- 
rod. Stačí, pašlete-li || svůj námět v rámci 
povidky., “ 

Zn. „„čldnigimark'“: Elissn Landiovů nymí 
nenatáči žádný film. Micšká právě na céstách 
w Anglii. Po návratu do Hlallywaodu Wárnm 
sdělimě jeji adrěxu. 

Zn. „Jindra FH.: Mepotřebujemě. 
Zn. ,„Poďdmokly 55""7 Dorothea Wieckovů. 

Váš posudek filmu je velmi správný a přilé=- 
havý; také nám napadlo, že měl být předatu= 
witel profesnra ke konci Římu žhavější, když 
ae loučil se svou milenkou. Eutno, ovběr 
uvážit, Je je celuloldový film věírní snadno 
zůpalný, takže by příliš žhavé výjevy mohly 
věsti kjcho vrnícení. 

Zn. o Špmanka Naďa““ (tata Šifru si zvolila 
dvanáctiletá čtenářka z Kostelce n. Čirljs 
Sonia Hečnnič je Mworka. Paáti jí můželě na 

adresu Fox Film Corporation, i4ůl, Morth 
Wextern Avcnuč,  Hallywoad, UČaliformin. 
Třebas- Vám odpovi, Mlůžete ji psát i ně- 

měeckyý. 
Zn., Jedna z mihonu“ 01 pou dojmy 

„Fdopičky spadlé s nehe". W. Fu prů repřiji- 
m za úlahu stěnli  honordě než Zi, Kč. 
Forřehovala by -dostat -© přísdracet; ale růz- 

hodně mě tirič, O- tom mladém | mulopnikoti 
ze radijí aš nezmlmem.'“ — Ale, dáma, nc= 
buďre přece tak přísná! Plšere nám takč,uby- 

chom doporučili Úlrmmocčmu relereitaví or- 

ho denního listu; aby zi zlskal alespoň něju= 
kých informaci o filrmu, do něhož se plěit. * 

nedával pod obrázek Heleny hMlackové tin- 
lek ,,Dorochy Lamouravů““ a pod. Milostivá, 
to neuděláme. Připravili bychom se © ně]= 

lepši záhavu, kterou nům působí ncn rtíc- 
rent svou působnosti, když staví před sd 
Hordubaln pro vraždu svě ženy, plete wi Fer- 
basovou s Valátkovou a pod. Jinak jsrůč měli 

r Walcho byztrého a inteligentního doplsu 
velikou radost. 5 lůnkem Chaplinowýmm raw = 
něž nesouhlasíme, ale projevuje vělikou úzc= 

bibost n doplňuje zajltmavým způsobem ji- 

rrčt Charlie Chaplina. 

L EK A RSS 
KOSMETIKA-KOŽNÍ odborná lékařka 

Dr. KOVÁŘOVÁ-ČIHÁKOVÁ „rRAHA II, Národní tř. 63. 
II.schodištěvedvoraně Ordinuleod P dot?h-,vestředuaveoborrod do 

lžaodádob hodin. Léčebné fondy „úřednické a grerniální pojiltuv ny 

Zn. „Paní L, A., Letná" Ze snimku, Ere= 

rý jste nám zaslala, můžete soudit na včli= 
kou otogeničnost Vaší dečralky. A myzllrme 
že se nemýlime , budeme-li ji prorokorat, ž£ 

se ž nl átane divka vzácně a podivuhodné 
krásy. Až vyspěje v dívku, dejte ji zapsat ná 
konzervatoř, aič nězdržujte ji tarn; wpiže ji 
pošlete do filmového utě ščéřu spol. AR na 
Vinohradech v plyowarské zahrudě, Snad ji 
tam objeví některý filmový režisér ú uvěří ji 

rolí do koriparsu. Ale něpochybujlit, žč sč 

stane filmovou hvězdou, Kkrerá snad: bude 
uchvačovat cčlý svět svou krůsou a mlálir. 

NÁŠ ČTENÁŘ IVAN T. Z UNHCOŠTĚ 

Stočky: [hočáček a spol. Praha- Smíchov "elelon ADI 
241 
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Parfum a střevíček, dva znaky skutečné dámy. Ne však každý 

parfum, ne každý střevíček! Parfum dabré značky a střevlíček 

ev PROASA "7" 
Vodičkova uliče, Lučěrnů 

O —— ==LBLLEDI---<w 1 ———— 

DOŠLÁ LIBRETA 
K žddějiem vých čřendříů zařadili jima Tire Fabrikl, 

w kreré přimdlime vřené poaudky ndměřů a Almových libret, 
křerá nds byla rasidma k fedruzení, frarmé, aby mě 

byly ndměry pokud smžno přdsrý ma pracím strojí, Daperu= 
Čujemě, aby nd byly tyro mdeidry zaslány ei opiru; lehčí 
re nádr adarimisrrařýma, oebisderičsl| oýurrt údměhy pračeťí, 

Přehlrdme odhovědnott zd; ro, Je nebudou zamáné ndrečry 
zNeMŠITY, 

Zn., „Vyděrač": Wůš nůmět je doble Vymválén, vymyká šč walk 

druhu filmů, jaké jsou u nás natáčeny., Váš ilrmarý rek jc hrdinou 
přijít smutné postavy, než připoubiéjí ztandurdní morální iimové 

předpisy: tento mladý Hlmuwf režiněr, který bere heřečkéám penize 

Veliký byl vskutku nával obdivovatelů o obdivovatelek, když naše 
roztamilá a oblibená iimord hvězda Vůra Ferbosorá hodeblrovala 

svě fateprafie v Domě služby Baťa na Václovském náměstí, 

dal 

Ů 
ji £ 

BRILANTYSPERKYscHODINKy 
: Praha |, Čelětní Svou Jdcí známý jh « NIKODÉM v průchodů proti Balnvj 

odírá barové hosty, soustieďuje obchod kokainem u svého 
hu a pořádá plkaniní „sance“ , je dokonalým typem hoch. 

itaplerá a pangsterá. Filmoví výrobci by NA orná odmítli s rám, 
še ae podobný vyp nemůže vč skutécnoáti vyskytnout vč filmovém 
oboru. — Pro zajímavost Vám sdělujeme, že sc film stejného názvy, 
ské jste si zvolil, právě natáší v našich ateliérech. 

jm 4, „„Klúmernmé erdee"!: Vzhledem k Vašemu dopisu přečetli jsme 
připojený úrywek románu velmi pečlivě v naději, č u Vůs najdeme 

[ibreto, které aspoň zčásti spinl požadnvky, které sč ná literůrní průci 

tohota druhu musi klást. Literární plod, který nator hodlá proměnit 
ve scennrio filmu, rmusl být abavláště pečlivě zpracován, nby z něho 
byly viděr jeho filmové vlastnosti | v případě, že jdě n stručný 
obsah. Misto toho dostáváme věrlinou rozvláčnů vyprávění n lid- 
ských vlastnostech se spoustou mravoučných citátů. Váš příběh je 
roho typlckým příkladem, Čtermě mezi řádky, že pišetě © svém vlast- 
nim bezůtělném životě, Rodinný rozvrat, krutý n nelitostný otec, 
útrapy matky pěti dětí a jejich osudy, to je jistě vděčný námět pro 
román i povldku, ale soudime-li podle zaslaného úryvku, není vůbec 
dějové a myšlenkově zpracován, o himovosti ani nemluvě. Výs obsal 

pozůstává z pouhých náznaků, není v něm jedině positivní sliuace, 
až na milostnou zápletku chudého hochů s továrnikovou dčerůu; což 
je historie literárně i filmavě Tak promrskánů, tě sc z nÍuž dramaticky 

nedá téměř vysěžit ničeho. Velkou Část Vašeho úryvku zuhlrují po- 
divná reklamní hesla, kterých ned brččme dosti dobře chápat, Jr- 
dila by sc snad na vývěsky, až by byl Váš ro mán čp ravdy zfilmován, 
alc nemohou nám být voditkem při posuzování Wnšl průče. Znsllůte-|j 
k použí himavý námět, něstaáčl jenom ouverturů i la s lěTmta 

obraz je něco trágického, hrozného, co svět nenl zvyklý vldnt, něca 

nádherného, dojímavého atd.“, pří černě ani jednu z vypočitaných 
vlastnosti nemůžerné v průčí zamě nalézti. Mláte-liopravdu zůjer ně 

nalem posudku, musel byste nům zaslat nápáň několik kapitol, vypřů- 
covaných už dooprávi v, O autorská práva sč něrmuzite obávgí. 

Zn, „„Srerrelmá dieřá““. Máme Tá tO, Žť Tč spousty náměrů, ktěřé 

vypočiráváte, poslal jste nám nejméně lilmový, Základní chybou Wali 
(a vůech, kteží nám posilaji své náměty k posouzení) je snaha, vy- 
zvětlit obsažným líčením stnyál a význam toho, co ae má v přiběhy 

y tábialky a 

psacího V860 

(rančovká 

a nyní též 

zubní krém 

odehrávat, Filmový námět vyžaduje však pravého opaku. Komplex 
myllenek, vyjádřený jednůním a slovy postav jakaž i povahou exte= 
riérů, zachycený Aimovou kamerou, důvů filmový děj. A ta, Sm 
dovede autor vybavit avé postavy, jejich tednání | slovu, tu muzi slt 

Čtenáři a pak divůkoví myšlenkovou náplů, ktěrou je tedy zbytcéna 
oblasňcvat slovy. Wáš námět začíná větou: „„Pa silný čin miižě, pře- 
cházejlciho hranice, ná rakouské divce."" Touto větou je dáná siíusce; 
vyjaděivelná Almově, Ale to je také jediná konkretní situace Vašeho 
náměrí, statek pozůstává z frázi, Mení při nejlepěl vůli můžno 
představit zi filmávý děj x vět; „„Rvé kořeny mlůdl zapustila hluboko 
dů země a szála z bahna, které- kolem ache rorsčvala druhým, aby 
moll sama kráčetí po zlátém koberci, Zivat člověka je přečě C0 NE- 
větší bohatství a sláva, která se jemu dává a o kerý musí sů préů- 
vati m bojovati. (7) Život Je boj o-žÍtí (věta, u kterou sč setkáváme 
téměř v každém libretu) a ne strádání a obohucování se,"' Plšete-li 
filmový námět, musite si každou větu proměnit v'čbraz. Zvukový 
film usnadňuje tuto práci, protože mnohdy věta, kterou divák sl 
z úst lmavé postavy, dovede nahradit rminoho metrů filmového BU, 
jehož vniriní Život byl dříve modrníněn jen u jen pohyběm a obruzeí- 
Ale acbe krásnější věta nemůže nahradití situací, nenl-li cdůnu JE 30- 
mou. A ke strůnče technické: přemýšlel jste někdy © nejdůjež 
těiklotůzce Alrnu, o Jeho výrabě ? Kolik atojl filmovaci den v ateliéru; 
kolik Času a peněz sl vyžádá exteriér, ců to známenů posílat celý štáb 
hěrců a těchnický personůl po světě? Vaše hrdinka je hned w Rakous- 
ku, hned w Českoslovenaku a w zdpětl v Americe, Jen proto; aby sč 
vylůdilio, Že „„slčpě krůči kupředu, nepozorujic, že ztrůtila všechny 
rákony humanity a že jde varříc jen morální přopaati““. Fantasie le 
pro imového autora vlastnosti velmi potřebnou, ale-nesml bohužěl 
vyhočnerati z mezl možnosti, Poklůdáte-li některý ze svých dalších 
námětů za schopný vyhovět předpokladům, které jsme Vám názná“ 
Cali, zatlete nám jej. Rádl Vám poradime. 



„Pilozofská historie, naločená podle povidky Alotse Jiráska, je historický film, vylrořeníj s vzdeným smyslem pro ram- 

divost folkloru, pro-dobovj sloh a ideowé nadšení tehdejší doby, vyličené bez opravy časového odstupu- f Foto Mold tc- film ) 

Oldřich Kautský: 

PŘÍ | 
: CHVALOZPĚVŮ 
Případ režiséra Otakara Vávry vzbudil w naší itmové veřejností mimořádnou pozarnast? žexladoacetilelý 
režisťr dostává filmovou cenu za svůj první film ješlé přeď lim, než je vůbec promllán, mů premiéry 

dvot Almů t jeden den, lisk ho vilá s něemězením nadšením. Považujeme za nutné zaujmantí k lormulo 
případu Kritické slanovísko a všímnouli sí všech kladů tohoro filmového objevu, ale © jeho zápůrů 

Faslední dobou se stalo mnoho věcí, 
x nichž se soudí na obradu českého 
filmu. Již dosti malomětžtáckých příběhů 
o šťastných matkách, výhodně provdá- 
vajících svě dcery. Již dosti operetního 
braku, loterního štěstí, potoků slz, 

přihlouplých profesůrků a dobrosrdeč- 
ných tatiků, koupájících si nohy, Talk 
aptimistě, 

Jejich jednoduchy závěr vyplývá z o- 
mezení prácovních možnosti režiséra, 
ktery proslul nadblháním maloměšťác- 
kému vkusu obecenstva, re zaostření 
výběru libret při udílení subvenci FPS, 
x příchodu  hodnatných divadelních 
herců da filmu a ně w poslední řadě 
I toho, Že se ve filmovém světě poda- 
řilo rázem vyniknout mladému režiséru 
vysokých ambicí, který současně do- 
stává filmovou cenu ministerstva ob= 
chodu. 

Mež přstouplmě k jeho případu, je 
nutno vyrovnat se | 5 ostatními ukva- 

penými názáry. | kdyby W. Slavinský 
přestal vyrábět měněcenně filmy, jak 
slibuje, nebo kdyby přestal pracovat vů- 
bec, nebude tím ještě zastavěna výroba 
filmového škváru, Moví lidě příjdou po 
něm a budou vyrábět skoro totéž, ahá- 
nějíce se svým mládím. Viděli jsme 
imutný zjev, že režisér začátečník byl 

r nepochopitelných důvodů prosazován 
a Že se o něm mluvilo jako a novém 
objevu. Po někalika filmech, « nichž ko- 
ketoval s avantgardou, zplodil kýč, kte- 
rý předčil všechny nevkusy „Faležných 
kačiček“. Muslme být stále v střehu, 
protože škváry budou mit vždycky 
odbyt a vyrábět je bude vždycky lákavě, 

Filměvý poradní sbor nění institucí, 
x niž by český film stál a padal, Finanční 
podpora není s to, regulovat vkus filmu 
do té míry, jak se mnozi damnivají. 
Ma umělecké hodnoty maji kramě sub- 

L., Haarobá u hlavní úloze „„Panerstul:* 
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Sedna z „ilasofské historie“ x H, Priedlovou, Elenou Hal- 
Kovau a Pincerm, kteřť du vyloařitů hlapní úlohy ( Moldanta 

wencl vliv ještě vyšší věci, Jako je kulturní vyspělost obě- 
censtvá a postoj kritiky. 

Čo ze týle často opakovaného rčení, že noví hěrci Iá- 
chrání český film, to už je nejvýš pochyběné. Sami te svě 
vůle jej nezlepší. Když po Slavinském přijde Brom, když Fil- 
mový poradní sbor budě vyplácet subvence filmům malé 
úrovně, herci Státní činohry to již nezachrání. Kromě mála 
případů ještě |smé neměli příležitost poznat, že by [im ně- 
kdy bylo záleželo na hodnotě filmu, jemuž propůjčili svě 
jméno a herecké umění. Mejlepší herci Márodního divadla 
hráli w nějhorších kýčích a ani trochu sč ITá £ó něTasťy- 

dělí. Dovedil to vícé měně žikovně svádět ná nemráv, 
že jim režisér pošle několik stránek libreta a nedá jim 
možnost přečíst je celé. Ale nědovedli se pratl tomu 
nemravu postavit. Tvrdili, že rvukový film je pro hěrče 
dobrodiním, protože herec může -slyšet a vidět sám sebe, 
což je mu výbornou školou, kterou jejich předešlé generace 
postrádaly, A v swě skromnost| zápomněli poukázat na fi- 
nanění výhody. Viděli jsme herce aficlálních divadel hrát 
v dešltkách českých malomělťáckých filmů tutěž roli, ale 
neměli jsme možnost poznat, zda sč jejich vykon na divadle 
po tak důkladné škole zlepšil, Maopak je mnoho herců, kteří 
byli daleka lepší, když mladl a plni tvůrčí vášně přišli na Má- 
rodní divadla, než když sl na deseti čí vlce rolich přiblklého 
Intelektuálka v brýlich, márně ze uchárejícíhho o domownikovu 
dceru, vytřibili svě herecké umění, 

HMe, herci sam! něobradí český film, Měli již k tomu mnoho 
příležitosti, ale neudělali to. Tim nění řečeno, že bychom je- 
jich příchod do filmu nevitali. Věříme, že s nim! český film 
může být právě tak dobrý, jako české divadlo. Ale záleží na 
tam, jak se ten film bude dělat. Ma vysledku budé ovšem mít 
lvi podil režizčr. 
A tu se objevil Otakar Vávra. Mladý, šestadvacetiletý muž 

s vysokými ambicemi. Čhce dělat něce jiného, než wlichní 
před nim. Chce dokázat, že s dobrými herci se dá vytvořit 
„dobrý film. Rozum! umění a má: k němu welkou lásku. Wy- 
tvořil dva filmy, jež ze od sebe námětem podstatně liší a na 
nichž ukázal, co dovede. Jsou to jeho první dva samostatné 
filmy a jsou uváděny současně, + 

Ma celém tom případě je, přirnějmě sl, čosi romantického. 
Kdybyste četli románový příběh z Hollywoodu, vycházející 
v týdenním ilustrovaném časopise na pokračování, zdálo by 
ze vám trochu přitažené za vlasy, že tak mlady hoch udělá tak 
rychlou kariéru (na naše poměry je to skutečně vic než mli- 
dl), Psal v kavárně Ilbreta, začal společně pracovat s hotovým 
jjž hercem a režisérem, za první samostatnou prácí dostal 
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zatím onemocněl jiný režisér, mladý adept pře- 
Im, vyhotovuje jej v rekordní rychlosti, a dříve, 

atoven, je veřejnost překvapena udělením 
ještě znala film, ra který ji režizér da. 

tekáváním. A pak příjdou oba filmy na- 

státní cenu, 

blrá po něm i 

než je film vyh 

filmové ceny, anlž 

stal, je nápjata 

dnou. 
| roate příběh tedy nenl vymyšlen. Uspěchaná moderní =ba skýtá dosti příležitosti k tak romantickým příhodám. 
Fe sradátvý ň příjemně vzrušující pro ty, kdo jsou na něm 

zúčastnění, Aspoň v dějinách českého filmu se ještě nic ta. 
vého nestalo, als nezůstává jen na romantice příběhu. Překvapující 

rychlast, s jakou se to všecko sběhlo, by mo hla zavinitskresle. 

ni názorů na hlavní osobu děje a'na celou uměleckou žileší- 

tost, Přervěděme se, jestli se tak stalo. 
"O Orakaru Vávrovi se říká, že je to homo novus. Je to ne- 
pěkný výraz, ale v jeho případě se ho užívá tak často, že není 
možno jej necitovat, Celý měslc se ve společnosti filmařů 

mluví nejvíce © jeho úspěchu, flmoví referent připravují 
oběma filmům půdu 4 oběcenstvo je nápjáto očekáváním, 

Ta. které chodí jen na české filmy. to, které chodí ma cizl i na žeské, a nejvlce tí, kdo v své předsudkovosti považuj| český 
im za nezachranitelný. Menl divu, žě se kolem růžalící 
hlavy Otakara Vávry vytvořila za ten měslc svatozář, Vypadá 
tč již tak, jako > ty dva filmy musil byť věledilém, 1 kdyby- 

cham se byli mýlili, musí se to zamlčet. Vy padá ro na nastolení 

boha českého filmu. Zdá se, že to nikdo nikdy nebude umět 
lépe, než Otakar Vávra. Že se bude muset všecko, co pode. 
psal Otakar Vávra, napříště přijmout bez výhrady. Že je to 
hotový člověk, který přejímá -za český film všecku odpověd. 
nost a proti jeho projevům nesmí byt námitek. Kdo je bude 
mit, bude považován za povýšeného snoba, 

Óba filmy přeběhly po plátnech premiérových bloprafů. 

Různost jejich námětů a jejích stylu jsou skutečně tak veliké, 
že se podle nich dá režisérská schopnost jejich autora náležitě 
posoudit. Čteme-li referáty těch, kteří oba filmy připravoval] 
jako světabornou událost, je nám trochu divně nad táu sple- 

titostl řemeslných frází, kterými jsou oba debuty vychvalo- 
vány do nebe, Zdá se nám, že k tak závažnému počin měla 
býti zaujato přesnější stanovisko, Zzážtádní, nesmiřitelné 3 

nikterak apatrnické, Mezi řádky čteme, že snad tady jsou 
určité výhrady, o kterých je lépe pamlčet, protože tu jde 
o začátky nejvý! nadějného pracovníka. Jako by tisk měl být 
ktomu, aby pomáhalschopným, zamlčuje jejich malé chybičky, 
jako by bylo na mistě na sto pročent odsoudit kýč, ale hod- 
notný film přijmout jako nedotknutelný, 
Považujeme tento. postroj za nešprávný. Budiž tedy ma 

tomto místě řečeno jasně a přesně, ber použití stylistické 
elegance filmových referátů, za nlž se skrývají pochyby, ca 
Otakar Vávra do českého filmu svými dvěma filmy přináší. 

„Panenství“ podle románu Márie Majerové je film, 
v němž |e zobrazena současná skutečnost. Je to psycholo- 
gicky prokreslený příběh praletářské divky, která chce svou 
nevinnost prodat ra rdravl milovaného souchotináře, Hrozně 
všední příběh hrozně všedních lidi, které denně potkávime, 
Prostředí, w němž tyto postavy hrají, dokonale známe. Trage- 
die lidi, které známe, ale které něpovažujemeě za zajímavé, 
Příběh, který nechce nic řešit, ale je vytvořen s tak pravdivým 
viděním skutečnosti, že nutí k přemýšlení a obohacuje život 
poznatkem, že mezi naplněním dvou šálků kávy v automatu se 
snad odehrává malá tragedie tě, která vám ji podává. 

„Filasofská historie“ podle povidky Alaise Jiráska je 
historický film, vytvořený s vtáčným smyslem pro pravdivost 
folkloru, tak často v jiných filmech a lidových divadlech pro- 
měněného « papír, pro dobový styl a ideově nadšení tehdejší 
doby, vyličené ber opravy časového odstupu. Máopak však to, 
co pří čtení knihy považujeme za dojemné naivní a romantičké 
blouznění studentské, podává se tu skoro jako vzor dněšní 
době. jsou zde zaměňovány dva neslučitelné pojmy, historická 
přesnost a časovost. Z bojů na pražských barikádách r. 1847 
se dá těžko přenášet nadšení do dneška, kdy naopak potřebu- 
jeme chladnou proziravost. Končit film výkřikem do obě- 
censtva, abychom byli připravění proti nepříteli, povážujemě 
ra útočení na povrchní city a odwracení pozornosti od umě“ 
leckých hodnot filmu. 
Zdá se, že oslavy Litomyšle a Aloise Jiráska byly předzna- 



menáním filmu. © ČOtakaru Vávroví se terdi, že mi filmové 
oko. Ve „Filosofské historil"" je to vidět na mnohém místě, 
ale celek půsohl rozvléklým, nefilmovým dojmem, Vzal na 
sebe těžký úkol, vytvořit kostymní film = davovými scénami, 
když k tomu ještě neměl dostatečnou řemeslnou průpravu. 
Interiérové scény jsou vypracovány £ vrácnou pečlivostí, maji 

visuální zajímavost a dialogy jsou prosté a věcně. Dikce vy- 
bavuje selankovou prostotu doby a současně adpovldá po- 
žadavkům našeho chápání, V textu se však dopustil jen jediné 

chyby, které mu vřak nelze odpustit. Jeho osoby užívají na- 
vyklých rčení, jak se toho užívá v nejlacinějších fratkách, 
Kolikrát opakuje slečna Elis povzdech nad čtyřiceti sedmi 
studenty, které měla na bytě, kolikrát aktuár Roublnek připo- 
mlná vlastenectví Žižky a císaře Josefa. je to nejlacinější způ- 
sob kreslení charakterů. | v obrazověm ličení opakuje se 
mnoho věcí. Detail spojení rukou při polibku se dá užít jen 
jednou, ale po druhé ztráci svě kouzla rozpačitě citovosti, 
Hýření průvody po Litomyšli bude mit pro ty, kdo nemají to 
štěstí být ramními rodáky a možnost v rástupu najít svě pří- 
buzně, pramalou přitažlivost, právě tak jako přemíra student- 
ských apěvů, třeba vtipně fotografovaných, Vávra se napoprvě 
odvážil úkalu Imoci davové scény, což se v českém filmu tak 
často nevyskytuje, Buďmě znovu raději upřímní. Medopadlo 
to skvěle. Připomlnala: to splše boje statistů při „Němě 
z Portici“" nebo v „Psohlavcich'“. Aby nepravdivě působlcímu 
boji bylo dodána reality, teče představitelům z úst hojně 
krve, ale to vzbuzuje splše odpor, než zdání reality, 
Hereckou -stránku nezvládl Wávra we wšech případech 

stejně. jistě by se nikomu jinému než Boháčovi nepodařilo 
setřít páthos řečnění, jaka jemu. Ale konečný výkřik da 
obecenstva i při jeho velké vůli vyzněl rětorsky, Mejliditější 
postavu vytvořila Karla Oličová, jejiž Lenka měla křehký pů- 
vab,rakřiknutost, z niž se chvllem| drala pevná vůle, plno cltu 
a starosvětské něhy. Šlečna Elis Heleny Friedlové byla na 
odchovaných čtyřicet sedm studentů příliš mladá. Studenti 
Meumanna a Hlavatěho byly dobře vykreslené figurky, jěn 
Hlavatého umírání nemělo w sabě dosti přesvědčivosti. jan 
Pivec podal svého Hanáka s dobrosrděčnou obhroublosti, ale: 
s poslední scénou, kdy utrmácen a špinavý příjde pěšky po 
revolučním puči do Litomyšle, si zřejmě nevěděl rady. Ma 
schodech skoro umíral, což mu nevadilo, aby vešel do pokoje 
jak šwarný Junák, Ze- starších postav byla vyborná Rallerka 
Annie Steimarové a rabědněně důležitý Roubinek Plachtůw. 

Je tu tedy v celku něco nedopověděněho, Snaha, která se ne- 
setkala s plným úspěchem. Mážnak něčeho, čo nění w přírměm 
spojení s čistou prácí 4 podezřele připomlná používání po- 
stranních čest k dobytí úspěchu. Má-li r uměleckého díla vy- 
znívat tendence, musil na ni diváci přijít sami, musi samozřejmě 

vyplývat z jeho celku, nadšení, kterého bylo potřebí k jeho vý- 
tvoření, musi byt w dilo vtěleno a ne na ně přilepeno jiko 
ochránná známka. Hluk, s nímž še hlášalo do svěra, ŽE je co 

stěžejní dilo českého filmu, nění oprávněný, právě tak jáko 
tvrzení, že „Filosofská historie“ je stěžejní dílo Aloise Ji- 
ráska. Když obecenstvo samo nepřijde na to, Že si máme 
T nězdaru revoluce proti rakouskému absolutismu brát pří- 
klad, není vtipné končit film valáním do hlediště, ie máme 
býti vyzbrojení proti vpádu nepřítele. Takové příživání ten- 
dance nemá s uměním nič společného, 

(Dokončení článku na str. 260,) 

Film „„Ponensiol““ je něklerými scénami velkým slibem sného mlaďého a nadaňého režiséra Olakara Vávry (Foto AH) 



„Český Jannings“ zemřel 

JOSEF ROVENSKÝ 
V nocí na sobotu 6, listopadu zemřel nečekaně jeden 
= premich průkopníků našeho filmi a jeden z něj- 
nedanějších c nejsneživějšíelh filmových režisérů 

poslední- daby, Fasef Itovenský. Přinášíme zalím 
přehleď celé jela. filmoné Činnosti, pnonechůtajíce 

zhodnocení fehá uměleckého význam pozdější siti 

Bylo mu těprvé tříačtyřicet let. 
Byll byste mu hádall o dobrých 
deset let wice, neboť vž po lěta 
jste byli zvykli vídat ho w zemi- 
tych,pevných,statných postavách 
vyzrálých mužů, nebo v úlahách 
starců, ještě plných sily nebo už 
podlomených. Byla mu těprvě 
triačtyřicet let a nebylo mu tědy 
vl, něž tříatřicet, když v roce 
1927 inscenoval sám „Dům 1tra- 

ceného štěstí“ ze 
pěergěremaMar- 
willovoua bylo mu 

= teprve třiadvácčet, 
kdyžv roce 1917 již vystoupiljako 
jedén z hlavních herců v Koliro- 

vě „Učiteli orientálních jazyků'', 

ldé 

uturisty 1COuldade Mace. Celá ta doba, od roky 
E vedle Ference F 

1917 do 1937, od 

ského zcela naplněna lilměm. Byl jedním z průkopníků filmy 
PA a d něho vzdělané a umělecké kruhy jet, 

v dobách, : ooavžáním a kdy nebyl ještě film dile 

w kterých byly promitány jeho první ne. 

smělé pokusy. Film byl pro něho zink vydělečným zdra- 

jem, ale | milenkou, láskou, nejod ba přítelkyní. Neko- 
nežné dny vysedal v.svě kavárně Y hoření částí Václavského 
náměstí a připravoval tu projekty, pracoval o scenarjich, 
řemýšlel o svých příštích filmech. Držel se v posledních 

letech tak trochu stranou naší běžné filmově produkce, pře. 
stal vystupovat V újohůch, Které he, „českého Janningse' 
vždy na čas vytrhly z finančních potlží a kterými ho někteří 
naši režiséři podělovali splše ze soucitu 4 vě snaze mu pomoci, 
než ze skutečné potřeby jeho charakterisačních schopností, 
1 oddával se zcela přípravám svých režii. Chystal nové 1 nové 
realizace a nezastavil se v svém myšlení ani na okamžik k těm 
dvačetí létům pilně práce, která již měl za sebou. 

Byla to opravdu lčta pilné práce, w ničhž kromě několika 

případů, kdy vědí Rovenský režii filmu, vytvořil desitky 
nejrozličnějších filmových úloh. Přítom našelsli čas k tomu,ab 
vystupoval i na jevišti (u Vlasty Buriana, v Rokoku, Revoluční 

scéně | jinde) a v nejrazličnějších podnicích. UW filmu byl ještě 
nováčkem, když hrál pod Kolárem v „Učiteli orientálních la- 
zyků“', tomto výrobku Lucerna-filmu, jehož premičra se ko- 
nala shodou okolnosti právě 27. října 1918, den před pra- 
hlášením naší samostatnosti, © rok později hrál s Limačem 
v „Akordu smrti“ a již v roce 1920 odvážil se sám samostatné 

režie: „Komediantka“ se jmenoval ten film 1 Rovenský zj 

vedle režic napsal sám | libreto a sčěnario. A hněd potam re. 
zíraval i další film „Setřelé písmo“ (Tajemství staré knihy), 
v němž hráli Ondráková s Lamáčem 1 manželé Jenčíkovi. 
Dr. Kolár zůstal vřak | pak Rovenskému věren a obsadil ho 
ještě v těm roce úlohou do filmu „Rottrženě fora“ A. 1922 

hrál Rovenský v Lamačově „Drvoštěpu“, v „Tulikově srdej" 
1 „Venouškovi a Stázičce“, 1923 w Antonově filmu „Tu ten 
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„Josef Honertský vezi prom reuamlcl rr Mt p" Ldlamrěke“, 
Dale je ve šin" oblíbené c známé poslané Žearavého dědečků 

„Učitelé“ k „Fllldačl č, 47, byla u Roven- 
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fovenský ne fiUTu „„dlatnova znameni“ 

kámen, 1924 v Limačově „Blilém ráji“. 
1926 stává se Rovenský „Paántátou BěT- 
ouškem v Lamačově realisaci románu 
Raizova a v témž roce hraje i v ,„Příběhu 
jednoho dne, „Švejkoví na frontě“, 
a o rok později i v „Švejkovi w civilu“. 
W stejném roce 1727 vytvoří větší pe- 
stavy w „Domu ztraceného štěsti“, 
„Kvštu Šumavy“ a „Šextince“'. 

Vidime již 1 tohoto pouhého výpočtu, 
jak bohatá a mnahatvárná bylá činnost 

Josefa Rovenského od skromných za- 
čátků naší filmové výroby, jejiž vývoj 

byl oddálen o několik let naprostou 30- 
lac| za dob světové války, 1ž do rozkvětu 
filmového průmyslu v obdobl němého 
filmu. Při tom uwádimeě jen větší úlohy 

Rovenského a opomljime celá poštávy 

čpisodní, jichž vytvořil w tomta období 
bezpočet, 

W roce 1218 záhrál Rovenský ještě 

v Kminkově „Kainovu znamení“ a in= 
scenoval film „Životem vedla je láska', 
| v něm vytvořil opět velkou filmowou 
úlohu. 1929 jsme-ho viděli w „„Andělič- 
kářče“, w Lamačové filmu „Hřích'“ a 

„Hříchy lásky, ve filmu „Když valčík 
zní“ a v kliovském „„Pasáku holek'', ve 

Fričově němém „Páteru Wojtěchovi', 
v „Pražském Moónte-Christovi“! a ve 
„Starém hříchu**, Frič ho obsadil znovu 

w roce 1930 v „Chudé holce a Emlnek, 
který byl Rověenskému stále věren, 

v „Mepočestně ženě"', Innemann v „Plu- 

kowniku Ševci'*, 
Zvukový film zastihl Rověenského [ako 

herce na vrcholu obliby a popularity. 
Od října 1930, kdy byl u nás uveden 
první mluvici film „„Č©. a k. polní marži- 
lek'*, hrál Rovenský s počátku we všech 
mluvlelch filmech: ve „Fidlovačce'', Fč= 
herově filmu „Když struny |kaji'', An- 

tonově filmu „Lidé v bouři'-a w Jeho 

slavné „Tonče Šlbenlel" a ve filmu „Za 
rodnou hroudu. W dalších letech hrál 
menší. nebo wětil úlohy v nesčetných 
českých filmech, W únoru roku 1993 

však ještě vytvořil hlavní velkou psycho- 
logickou úlohu vě Sylrákově filmu „Stva- 
nílidě“ a v říjnu uskuteční svajl první 
filmovou režii filmu „Řeka“ podle sce- 
nariá, které nápsál sám společně z Ji- 
něm Řeiterem. Osud tohoto filmu jE 
ním: dosáhl u nás skromného uznání, 

w čížině však evropského ÚUzpěchu, (rd 
tě doby jako by se byl Rovenský vrepřel 
proti naši konvenění filmové produkci 
a nechtěl dále běžeti v jejich kalejich, 
ke kterým byl připoután tak dlouhá lé- 
ta: přestal docela hrát a věnoval se jen 
a jen filmové režii. VY roce 1934 insce- 
nuje „Tatranskou romanci'', která bez 
jého zavinění vinou námětu 1 obšazení 

některých roll vypadla jinak, než bylo 
zamýšleno, orak později dosahuje mě- 
leckého triumfu svou realisaci „PMaáryši 
s vynikajícím výkonem Jiřiny Stěpnié- 
kově.V race 1936 se ukáže v „„Trhaněch' 
a vědě ve vídeňských ateličrech do ži- 
vata velký kastymní film „„Marja Valev- 
ská“ s velikým úspěchem. 1937 začíná 
točit v Berlině Hamsunová „„Pana'', ale 
dostává se do konfliktu jednak s oficiel- 

nimi pány německého filmového prů- 
myšlu, jednak ze svou chorobou. Wráti 

se da Frahy a inscenuje tu ještě w Had- 

licích Koptová „Hlidače č. 47". IImirá 
nečekaně a mlád dříve, než dotočil po- 
slední scénu 

AŤ 



Vsevolod PUDOVKIN: 

PŘERÝVANOST 
hereckého projevu ve filmu 

Vie řečené © nevyhnutelnosti a smyslu 
práce nad cellstvostí postavy v divadle 
se wztaáhuje ovšem v plném rozsahu 
i na základní úkoly umění filmového 
hkérce. Možno říci, že reallstičnast a tědy 
| celistvost poštavy jsou pro filmového 
hěrče v poměru k divádlu problémem 
ještě ostřejším a aktuálnějším. jsou-li 
na divadle přece mažně |nsčénace, vy- 

budované na přemlře konvenčnast| di- 
vadelního jevlžtě, hry abstraktně čstě- 
tického rázu co nejvice vzdálené příměmu odrazu skutečnosti, 
nutno film pokládat za umění, dávající největší možnost! při- 
bližení k realistické reprodukci skutečnosti, 
Muslm stále podtrhovat slovo „možnost“ proto, abych obrá- 

til črenářavu pozornost na to, že naší úlohou nění ustálení 
filmu jako nějakého statického komplexu uměleckých obratů, 
jež musí býtl uzákoněny jednou provždy a pra všechny., samo- 
zřejmě, že |iou ve filmu možné konvenění inscenace, abstra- 
hovaně přímého předvedení skutečnosti; | ve filmu je samo- 
zřejmě možno moment zobecnění přívěse dž k libovolným 
mezim, dokonce až k předvedení suprematických kombinaci 
černé a bllé. Zároveň má však film ohromné možnosti tím, 

že může umění přiblížit maximálnímu záboru skutečnosti 
w přímém jejim předvedení, 

Otázka stupně zobecnění je otázkou onoho pocitu mlry, jež 
určuje umělcovu hodnotu a již cítí divák po shlédnutl umě- 
lečkého dila, reaguje na ně buď opravdovým vzrušením — 
a to je pro umělecké dílo nejvylil ocenění — neba chladem 
a zamlenutirm. 

Mluvě o možnostech, snažím se tím určit i tu tendenci roz- 

voje daného druhu umění, nad niž musil v podstatě umělec 
v procesu osobního zdokonalování pracovat. 

Mladičká JV, Paškoní je velmí nadaná herečka zonělského 

líní. V yleařila hlanní. úlohu -ne lm „Náhodné sekání“ 

ŽdŘ 

>" 

čské filmové komedie +, Aoncert Feethorerýi Znlměk zě-80 no ypraněe 
kterd Mě příběh dootr rnakýjch chlapců (ala Praha. Paks | 

Ve filmu právě tak Jako v divadlé se v prvě řadě obracíme 
E roblému přerývanosti herecké práce, jež tvořil protiklad 

s potřebou nepřetržitého tvůrčího vživání, osvojování hraně 

ostavy, | 
: Specifickými vlastnostmi filmu, o nichž promluvím nlže, 
dostává tato orárka ještě ostřejší charakter než na divadle: 
Prablráme-li si materiál, který nám dává vypravování různ ch 
divadelních herců o jejich náhodné práci vě filmu, setkáváme 
ze s celou řadou útoků a protestů, někdy dokonce | nadávek 
na adresu té proslulé přemrštěné raztrhánosti hry filmového 

herce. 
"Herci tvrdi, že sl buď musí nejvýš [en abstraktně představit 

hranou postavu, omezujíce se na povrchní čtení scenáře, nebo 

že se prostě musl poddat režiséru a jeho pomocníkovi, čímž 
se stávají bermocným| otroky, jež nutl okřikováním a příkazy 
dělat nějakou jim nepochopitělnou meckanickéou prácí, Herci 

tvrdi, že ztrácejí každou možnašt pocitu cellstvostí poztawy, 

každou možnost procitění sebe sama jako živého člověka bě. 
ham natáčení, protože dnes musl hrát konec role, zitra začátek, 
pozítří prostředek. Kousky |sou přehážěnýy, jšou strašně krit- 

ké; jednou se natáčí pohled, ktery se vztahuje k tomu, co 
herec udělá za měsíc, až se bude natáčet pohyb ruky, tómuto 

pohledu odpovídající, Postava, vytvářená hercem, 
je rozbitá na drobně části, je teprve na konec 
skládání w Jakýsi celek, při čemž dokonce anl 
tento jediný proces scelování nedělá on, nýbrž re- 
žisér, jenž po výtce nedovoluje herci, aby jakkoli 
tuto práci pozaroval, nebo aby se s nl alespoň 
oběeznámil|, Takovy je asi obsah protěstu divadel- 
ního herce, pracujícího we filmu. 

Diktuje však skutečně film svými technickými 
zvláštnostmi! tak neúprosně zničení možnosti kon- 
krétního procítění celé role! Je skutečně třeba 
nutit herce, aby pracoval v paodmlnkách pro něho 
jaka umělče tak nepřijatelných? Ovlem, že ně. 
Je nutno přiznat, Že systém práce s hercem, pro- 
viděný většinou režisérů, je až došud nejen ně- 

dokonalý, nybri proště nesprávný. A my musimě 
nalézt ty čěsty, jež by nám právě tak jako w dl- 
vadle (připomněl jsem již, že | v divadle existuje 
roztříštěnost hercovy hry, ovšem v daleko menil 
miřej dovolily vybudovat pro herce tákové přá- 
čovní podminky, v nichž by mahl uskutečnít ně- 
rbytny pročes osvojení role, 

Zde je nezbytně nutno říci, že se drobění hry 
v samém procesu natáčení nějen nezbaví- 
mě, nýbrž dokonce | nemáme zbávavat, 
jestliže správně chápeme podstatu onoho 
směru, |imi se film může a musl vywljet. Mu- 
símě mluvit jen o podstatě těch technických 
mětod, jimlž musl herec bojovat 5 roztřlš- 
těnostl hry w době natáčení, bojovat z1 Vy- 
tvoření a uchování celistvého pracitění 

a 



všech momentů hry jaka jedině. organické s ním 
sllté postavy, Divadlo pomáhá herci tím, že rozvíjí 
1 vypračovává metodiku opakovacich zkoušek. je 
jasné, že se ve filmu muslmeě patrně ubírat rovněž 
touto cestou, 

5 počátku chci 3| ujasnit, adkud-18 vzal znětvů= 
řený systém práče s hercem vě filmu, o němí jsem 

právě mluvil, Týrzení o nezbytností drobení her- 
covy hry na montážní kousky má svůj původ 

v úzče technologickém postupu režisérovy price. 
jehož používal pro vytvoření. filmu. Od vzniku 

filmu se jim -jako uměním obírali nejhlouběji re- 

žizéří a proto neudivuje, že náše prvnl významné 
filmy vyrůstaly ve znamení režisérovy nadvlády, 

Režiséři hledali a skutečně | našli ve filmu spe- 
clfické mážnasti, jež jim dovalovaly; aby působili 
filmem na diváka obzvláště silně, silněji než ktě= 
rýmkali iným uměním. 

Malezli zvláštní (ormu kompasice zrakových a 
posléze | zvukových obrazů, jež byla nazvána mon- 
táží. Rytmičká komposiče kousků, vlastní každé- 
mu umění, dosáhla vě filmu Tyláště velkého vyzna- 
mu pro svou, jinému druhu umění (mlma lite- 

raturuj nedosažitelnou možnost záboru skutečného 
světa. 

Chápání a pročítění kinoaparátu a mikralanu 
jáko nějakého Ideálně w prostranství | čásu pohyb- 
llyčho pozorovatelé dávalo těmto prvním filmům 
eplcký charakter a spolu s tim odvádělo režiséra 
a jeho sčcenarlstu od správněho chápání vyrnamu ži- 
věho člověka [iko osobnosti v čelé jeho hloubce 
a složitosti, Možnost přenášet přijímác| aparát 
na nekonečné množství bodů v prostoru, spo- 

jovat je v procesu montáže, možnost vyháro- 
vánl "děje z filmu určitým! přestávkami, jež jaksi z1kra- 

cují nebo rozšiřuj| samý Čas, tyto možnost způsobily, že 
se film stal předním uměním v poznávání skutečného světa, 
Toto hledání přivedlo wšáak režiséra v jistě čtapě rozvoje 
k tomu, že začal živého člověka-herce užívat jako složky filmu, 
jlž je možno užívat [ako slažek druhých, jako rovnocenného 
materiálu, podléhajícího jen montážní kompasici na konci 

tvůrčí práce nad filmem. 
Herec byl, jak: bych tak řekl, zaměňován s letadlem, automo- 

bilem, stromem. Režisér při hledání cesty k vybu- 

dování filmového hlediitě nědovedí pochopit, že 
pro vytvaření plnocenného filmu nesmí byt živý 
člověk ničen, také ne úchován, nýbrž vybaven; 

Sečna z rrakého firm „Pad fs rzeruru*5 3 lata mo- 
hutné flmoně epos je zajlmavau wdlečnot rej- 
táší, viděnou očima básni Puškin 

Navy -sonělský film „Třináct“ jehož nářněl ze irocht BllŽE metší x, (zal 

Mildce*, je ukázkou vyspělého fechnického umění somělaké Kirerií og rajič 

při tom, něbude-|| toto vybavení realistické, £. |. celistvé 
a živě, bude člověk vě filmu nakonec chudší letounu 
něbo automobilu, jak se-to ukázalo ve filmech některých 
režisérů. 5 hércem, jehož užívali jako stroje, mechanicky, 
byly spojeny všechny náhodné těarětické výroky, založené na 

myšlence mechanického přeněsení způsobu montážního stří- 
dání dlouhých a krátkých kousků do techniky hercowy práce. 
Viečhna táto těorétičká mlnění nělre dokončě nazwat těoril, 

pokud byly jednotlivými ospravediněními empiril, pokuzů, tý- 
kajicích se hlavně komposičních úloh we filmu. 

Myšlenkový postup byl přibližně takový: We filmu 
máme deětallní a celkově záběry. Proto musl herec 
umět správně přizpůsobit svě chování před aparátem 
úkolům těchto detailních a celkových ziběrů. We 
filmu mámě vzájemně půšobění dvou sousedních zá- 

běrů, při čemž prvy I těchto záběrů může být 
výsek hercovy hry, kdež to druhy jakykall vy- 
jev, jak jej režišér nebo scenárista potřebuje 

a nachází v jakémkall bodu prostoru, herci 

vzdáleném. Herec musí proto umět zahrát 
krátky kousek ber začátku a konče a běž 
toho, ča má podle zámyslu režiséra a sčeni= 

ty natohoto herce účinkovat w procesu hry. 
Ma plátně můžeme hrajícího herce přé- 

hazovat bleskurychle T jednoho úšeku času 
neba mížta ná druhy, jakkol| wzdáleny. Při 
natáčení toho činit nemůžeme. Herec musi 
tudiž umět zahrát oddělené kousky, roz- 
dělené jikoukoli přestávkou času, švěřuje 
jejich spojení režiséru, jenž 31 v duchu film 

představuje již v celku. 
Tak byl w schematických črtách chápán 

souhrn technických požadavků, klidě- 
ných herci. W těto mechanické před= 
ztavě chyběla ráklidní pochopení toho, 
že tvůrčí proces herce 3 technika to- 
hoto pročesu je vlastně vypracování mo- 
mentů boje za pracitění živě tkáně po- 
stavy, při čemě bude jakýkali jednotlivý 

čín, jakkali odervany od druhého, přece 

(Dokončení ma str. 280.) 
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Mtauréen Wm- 
Panamů, edm 
= nejpůvabnějších 
mladých děreček 
společnosti Melra 
Črole m M ergrer 

Px- 
“ sd HOLLYWOODIANA 

Známá americká veselahérní herečka Martha Rayčcová se před čtyřmi 

| měsici provdala za svého „Make-up mána“ maskčra Buddy Westmara. 
Dorath Lamoarová postoupila oď slandardních  |Jz xe rozvedli. V Hollywoodu by se vyplatila půjčavna snubních 
Iibieýeh folografil -k závažným filmovým úlohům prstýnků. 

Jahn Howard, Lbogd Nolan, Dorothy: Larmotrová a Fusier Crabbe na hollinoodské pláží Malibu: jsou lo živí a opramfaní lidé, jako 
já a vyj, nebo jen nesktlečné snové stínij onoho neakutečného, fanlastiékéhu města, © nůmž se lak snadno přehližl jeho hořká skutečnost? Hall niwooď není na zeměkoulí, Pek! jednou M. Achard, Leží prý kdesi mězí nebem a- peklem a od obo- 
jiho je stejné uzdálen. A lidé jsou lam hned v ráji u hneď zas se řítí da pekla 
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Fredric March a jeho žena Florénce Eldridge- ně budau spolu hrát v broadwarském divadle, Poa ked na světla rampy, ale Fredric „něrvosní — něrad by -se zesměžnil. Tim utrpěla jeho popularita, Md 
Č 
Také June Langová-Vlásková a jeji manžel Victor Orsatti se rozvedli po čtyřměslěním 

manželství, 
k 
Bela Lugosl, představitel Drakuly, a jeho 

fena nakupují dětské pradělka — po prvé. 

Bing Crosby ztrácí na váze. 
ní“ č 

Clark Gable a Carole Lombard si kupuji stavební | 
v Beverly Hills, M Fak 

Ú 

Fred Mac Murray byl na pokraji hysterických křeči, když mu 
jeden host v jeho novém domě řekl: „Je tu krásně, ale proč 
jste si nepořidil elektrické přano! Mehodí se pro vás, abyste 
hrál na pláno — vlastnoručně, 

E 
ahirley Templealane Wi- -= 

thersovů se konečně spřá- 
telily při oslavě narozenin 
nad dortem- 5 osmi swvička- 
mi a Imrzlinou, 

Sandra Slormeobd 
Čeprana) je dosp 

fen půvabným ma- 
delem folcgralů Pa- 
ramtotuniu. Ale Žije 

o Holinvomdu a šla- 
né se slamnott — 
bude-lí mt štěstí 

Poslední novinkou pro návštěvníky Hollywoodu je letecká 
mápá s popisem domů a vil filmových hereček. Můžete ze 
z aeroplán u divat na jejich střechy, kominy a budete-li míti 
štěstí, uvidíte |. Crawfordovou a 5. Simonovou při slunění. 

-3 

Frances Deeová hraje po prvě se svým mužem Jaelem Mar 
Creou v dobrodružném filmu „Wells Fargo“ Jeoui prý dako- 
nalýrmi milenci, 

čr 

Powell dostane 40.000 dol, týdně za film „„Jean** s Annabellou. ů 

Gary Čooper je šťastným otcem roztomilé dcerušky. Jeho 
přítel Bing Crosby pojměnoval svého synka „Gary"“. Tedy 
dceruška Garyho se bude jmenovat „Bingsle““ — na rewanž. 

ů 

skoro celý Hollywood- byl- na svatbě Gene Raymonda a jez- 
nette: MacDonaldové — jen matka ženicha scházela, je stále 
zaujata proti svátbě — a ženě svěho syna, 

by 

Bývalá žena Clarka Gabla, Rhea Gableová, se zamilovala. 
Mynlzi pošplší s rotvodem a Člark Gable se bude konečně moci 
oženít 3 Carole Lombardovou. 

Vína. Hrucenvá 
(Fata MC M) 



Myšlenky hledají seěllo: nitek = pozaruhodnělto krešlencčha fičí F. Ji. K2,- filmu 

Iéna: 

VHRHHA E HEVA 
a jeho možnosti v Evropě 

Veliký ceropský úspěch českého kresleného fil, Fantaisie sroligne 
úětníl znárnu pražskou firmu „„refilm"“, Vyžádali jsme si od její zn- 
ktadatelky paní Prenj studii o možnostech Irikfilmu w Fintrojmě. 

Tak především: Trikfilm je světsám prosecbe... 
Froto je těžké mluviti o něm jen jako o filmovém úseku určitého rázu, tak 

jak se snad jeví lalku, — Již soudobě vztahy jsou tak- různorodé a jeho využití tak 
rozmanitá! 5 oprávněním |ze očekávati, že to bude teprvě budoucnost, která plně 
objasní a využije jeho bohatou tvárnost Aa součášně prokáže jcho neomezenou 
schopnost regenerační, 

Ma trikfilm Ize tedy -pohližetí s různých hledisk, 
Ve smyslu filmového technika a kaměramána představuje trikfilm kinemato- 

grafickou řadu snímků, předvádějících na plátně pohledy děje, ktěré nemůžeme 
nikdy spátřítí ve skutečnosti. Technik a operatěr oceňují proto onen trikfilm, 
který povstává z triků „skutečných“, Dá těchto patři snimky: visí, dvojníků, před- 
stay strašidelných, skrezlených něbo odehrávajících se ve snu a nepřirozených po- 
hybů filmowaných objektů. Wůbec veškeré úkazy, směřující prati normálnímu 
běhu přírody nebo odehrávající se w budoucím nebo neznámém světě, sestávají 
jen z triků a proto tvoří „skutečný“ trikfilm, Tata forma našla plného wyužlti 
ve fantazcických filměch Wellsových: „Muž bez hlávy“, „svět za 100 let" Muž, 
jenž činil zázraky atd. 
V Evropě přijal název trikfilm | film kreslený, ačkoli nemá vlastně s těmica triky 

ničeho spaléčně- 
ho. Amerika mí 
pro něj jméno pří- 
hodnější „anlmá= 

ted čártoons“ (a- 
fiveně kresby). 
(kreslený film při- 

nášl do mrtvé ma- 
terie, kresby, ži- 
vor. Jeho rěaliso- 

V aleltérech Trefil zpalfila svěllo spěla také „G obueníků" 

U vání je však po- 
měrnějednoduché 

“ : F a proto sl můžemě 
: , snad vyšvětlicí pů- 

vod mnóha Špat- 
ných kreslených 
filmů, 

Jestliže celově- 
černímu filmu je 

ls 

, ť | 

povělena metráž A450) m, je kreslené- 
mu filmu vyhrazena mětráž krátká 250 
až 300 m, což inamená prakticky, že 

obsah celovečerního: ilmu je zde 1huž- 
těn na dělku J00 metrů, 

Tata okolnost sama vyžaduje w prvé 
řadě znalost tvoření mánuskriptu, ktě= 

ry je: wšak postaven zcela jinak, než 
u filmů hraných, Dramatický obsah 

musí byti řešen čistě opticky, nikoli 
pomocí dialogů, a pracuje s hudbou 3 

zvukem jako s veličinou, ktěrá má tu- 
těž důležitost a působivost jako obraz. 

Rowněž znalosti režie, architektury, 
fotogralič, 1krátka všech složek dra- 

matičky a filmově tvořivých, jsou před- 
pokladem pro technickou dokonalost 

kresleného filmu. 
Avšak ber umění kresllře-maliřě, kte: 

ry musí ještě ovládati anatomii, tech- 
nické křívky pohybů a výtvarnou plaz- 

Mafiř Dodal scholi Frenou dosálli zm- 
ryjch úspěchét rr poll kresleného (iu 



| | elkll, bez osobního talentu i tvořivé | 

anl ta největší teoretická znalost těchra 
těch nejdokonalejších fotografických 1 tér 

1působlti probuzení Života w kresleném fl 
jestliže povaha 1500 m dlouhého celovečerního film: č 

unese nedokonalost práce svých tvůrců, J00metrový kr iskeý 
fim kreslený polovlčních vědomostí něstrn 2 stinná pal 
řadlkaždého, Kdo to s nim nemyslí absolutně pocty S 

je zajimavé uvědomit zl důvod, proč právě kreslení film je 
čo da hodnoty obsahu a provědění rak citlivý, bal a 

Není to jen jeho krátká projekční daba, která jako u každého krátkého filmu dává lépe vyniknouti kladům ine topí 

myslim, že hlavní popud k těto náročnosti je Jeho jp -pezk 
wrník. | i: 

Byly ta ruce malíře; umělce, které Jej probudily k živótu a 

nikoli kamera lotografa. A celá kinematografie vděčí svůj ATTE 

těmto rukám malife-umělce, který ji svým geniálním vyná-= 
lezem abjevil. Byl to mallř Reynaud, který postupně vytvořil 
re „zázračného bubnu“ v roce 1877 praxineskap, ktěrý v roce 
4889 zdokonalil na praxinoskop s projekci na plátně a kdy po 

prvě v dějinách filmu použil pro transport svých obrázků ce- 
luloidového pášu 5 pěrlorací, 

Tak.se podařilo maliři Reynaudovi w Paříži sbjeviti budouci 
kinematografii, ato proto, že maloval a snažil se svě kresby 
dáti do pohybu, oživiti je, Čn je geniální otec kresleného, ale 

ily umělce nemůže 
prvků, anl použití 
hnických přístrojů 

mu, 

Snímek z barepnéhá abšírakiního filmu „„Fanleižie droligue* 

t hraného filmu. Jeho krátké 1Ominutové filmy, obsahující azh 
600 obrázků, se staly jeho wlástnoručním předváděním — 
Reynaud tatiž ručním pohonem rychlast děje podle vlást- 
niho dramatického citu Ibovolně zrychloval, zpomaloval nebo 
zaštávi| úplně, při čemž doprovázel prajekci originálními, 
vkusnými Tvukowými efekty — krásným zážitkem, jemuž ně- 
chybi až po dnešní dobu zvláštní, nimové kouzlo. Reynáud, 
ktery toto umění objevil, stal se jeho mištrěm. 

Proto každý, kdo chce dnes znáti a milováti film, musí 
znáti a milovati klasika kresleného umění filmového, Řěy- 
maičlá, 

Ježto tedy kreslený film má nejstarší kulturu filmovou wii- 
bec a již od pnačitku vyžidoval uměleckých prvků, aby se 
mohl uplatnit — pochopime, že po padesáti letéch (áno, tak 
mladá je kinematografie) stal se mnohém náročnějším a žádá 
v.svém zdokonaléní umělců stálé snaživějších 1 twořlwějších, 
současně ale dokazuje, že nastolená vláda fotografié němá vý- 
hradního práva vydávatí se ra diktátorku světa filmové tvorby, 

Kdežto podnikavá Amerika umažnila kreslenému. filmu 
svým finančním zajištěním největší rozkvět, ovšem typicky 
americký rozkvět v jednom směru, v gratesce — věepgetuje 
v Evrapě kreslený film velmi sporadicky a uplatňuje se vzhle- 
dém k nedostatečnému finančnímu podckyčení jen k účelům 

Čžinlé parlany ukazují nové proslorové možnosti trikfilru 

vědeckým něbo obchodním. ježto tedy Amerika umožnila 
svými „businesémans“ soustavnou exportní výrobu grotesky, 
která vykvetla ve velmi technicky dokonalé odvětví kreslé- 
něho filmu, nědovedou ši nyní směradátní ewropšti činitelé 
pod krézleným filmem představiti něco jiného, než právě jen 
gratesku 
<. Doto přesvědčení je tak vieoběčné, že nemohu dosti dů- 
rázně vyzvednout, jak je ténto názor ze zákládu chybný. 
Technika kresleného filmu dosáhla sice-w Americe wrcholu, 
ale směr Tůstal stejný jako w roce 1889. 

Čo by říkali naší evropští směrodatní činitelé, kdyby měli 

dostati hraný film zdokonalený po všech stránkách technic- 
kych a optických, ale = náměty, které byly aktuáiní před 
> lety? 
Kreslený film je přece předurčen k účelům vyšším, než jen 

lyricky zábávným! 
Kreslený film může míti poslání čistě humánní... Může 

ku př. sloužiti svým kresllřsky rozloženým pohybem rtů při 
mluvě k názorné náuče tvoření slow pro hluchoněmě ... Jě 
zde vělká možnost filmu kulturního, pěučný obzah w lehké a 

vtipně formě, wysvětleny do nejmenších detailů zábavným, 
dětským způsobem ... jsou zde všechny abstraktní problémy 
vědy a techniky, kde je trikřfilm [jediným a opticky ideálním 
spolupracovníkem trvalých hodnot. (Dokončení příště.) 

Ve lm „„ Všudybylova dobrodružsíní““ upiďime © Hurvinka 
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svůj omyl, že „před sebou nemá 
velkověvodkyní. 

Te to omyl nebyl jen večerní při- 
hodou,nýhrž stal se osudem obou 

mladých lidi. Věčer, Kktěry ztrávila 
neznámá s Haltoném, byl jedním 
x nejkrásnějších | v jejim Životě, a 

stejně okouzlen byl | Hilton. Halton 
se pokoušel vypátrati | bližší po. 
drobnosti a jejím životě, ale neznámí 

mlčela. Meprazradila mu ani jméno 

a proto ji Halton náryval prostě 
„andělem“ Při rozloučení mu něžný- 
má sllbila, že do týdně přijede do 
Pařiže znovu. A prosila ha, aby nikdy 
v životě po niněpátral, ani tehdy ne, 
kdyby snad příštítýden nemohla při- 
jeti. 

Druhý den poté, v Londýně., 
Do krásného anglického domova ze 

vrátilre Ženevy úspěšný anglický po- 
litik, sir Frederik- Barker, A téhož 
dne večer přijela | jeho krášná, mla- 

dá žena, lady Barkerová, ona nezní. 
má, ktěrou jsme poznali v Paříží 
Proč odjela do Paříže, co ji tám li- 
kalo! Má slavného muže, překrázný 

domov a vysoké společenské posta- 
vení, vše, po čem žena může toužit 

5 radosti seshledalisesvým mužem, 
jenž je k ní dvorný, dokonalý pen- 
tleman, pozorný manžel — ale nič 
víc, Jest příliš gentleman, než aby 
mohl býti současně- | romantickým 
milencem, o němž každá žena 
| w manželství sní. je konec kris- 

Herbert Marshall w Aferlerna Dietriehová vytoakilé amní úlohy ně Prime A rdél" 

Naše filmová novela: 

DE 
Do známého salonu, který má v Pařiži bývalá 
ruská velkovévodkyně Anna Dimitrijewna,wstou- 
pila podivná návštěvníce. Je velmi krásná, mladá 
a je pátrno, že patři k vysoké společnosti, 
Sluhowi nechtěla udati svě jméno a prozradila 
jen, že je dávnou přítělkyní velkovévodkyně, 

A vskutku, majitelka salonu přijala neznámou 
návštěvníci co nějvřělejí. Neznámá se přiznala, 
že přijela -do Paříže na rapřenou, aby požádala 
svou přítelkyni o rádu. 

Téhož dne zavltal k velkověvodkynl i jiny 
novy host, mladý Anthony Hallon, Byl zde pů 
prvě a oznámil, že byl doporučen svým dobrým 
přítelém, který ho poslal do salonu, aby se 
velkovévodkyně postarala o jeho příjemný po- 
byt w Paříži. 
Máhodou se mlady Anthony ihned po svém 

příchodu setkal w salóně 3 neznámou návitě- 

wnigl, kterou omylem pokládal ra majitelku sa- 
lonu., Neznámě se Ilb|| tento omyl a podle něho 

x Haltonem také jednala: „Mejdříve tu musite 
navštivit Louvre, Eiffelovu včž a chrám Motre 
Dáme" 

Halton byl velice udiven nad těmito radami, 
Dovalil si poznámku, že mu nejde © poznání 

Fařiže s těto stránky, ale o večerní zábavu, Přál 
by sl nejráději pověčeřeti s ni — jen vě dvou 
osobách. A trval na tětoschůzce, i když poznal 

d54 



něho dobradružství, Již počala lady 
Rarkerová Se svým manželem opět 

běžný spolěčenský Život, který vedla 
dříve, a ktery snad || bude poutati 
navždy. viděll jsme oba manžel na 

velikých dostizich v Ascotu, na nichž 

se shromažďuje celá londýnská 1po- 

lečnost. A zde zahlédla lady Bar- 
kerová pojednou svého něrnáměho 

-společníka r Pařlže, Haltona. Sir 

Frederik. pozvaí svěho | dávného 
přítele Haltoná dokonce do svého 

damu. 
Á tu se počala zajímavá hra mezi 

třemi lidmi: manželem, jeho ženou 
1 jejím milencem, hra ustavlčného 
napětí, jemných náznaků a rarajo- 
vání. Lady Barkerová si u "klavíru 
vzpomínala na plseň, kterou slyšela 
v nejkrásnějších okamžicích svého 
pařlžského pobytu. Ale přesto před. 
stirala | o samotě Haltonoví, že ona 
nění tou Ženou, oním „Andělem“ 
s nímž se setkal w Pařlži, Již měsíc 
nebyla v Paříží anevlo ničem. 

Je přirozeno, žesir Frederik přesto 
vytušil podivný wztáh mezi oběma 
druhými, a Ihněd na to dostal. od 
letecké společnasti | důkaz toho, že 
jeho žena byla před několika dny 
v- Pařlži. Měl právě odcestovati ná 
novau kanfěrenci do Ženevy a jeho 
fena ho žádala, aby || vzal do Paříže 
s sebou, při čemž se vymlouvala na 
různé nákupy. 

Sir Frederik chtěl te v Pařiži do- 
wěděti jištotu, 

Za několik dní poté v Faříži.., 
Do salonu velkovévodkyně Anny pří- 

šel opět nezvyklý host... tentokrát sir 
Frederik. Žádal velkověvodkyni, aby mu 
pomohla nalézt neznámou Žénu, o:-nlž 
ví jen ta, Že se jmenuje ,„Anděl"". Velko- 

věwodkyně odpověděla vyhýbavě a šla 
rychle upozornit Haltona, který čekal ve 
vedlejší mistnosti rovněž ná „Anděla“, 
lády Barkěrovou, Ale tu ji£ sama dobro- 
volně vstoupila lady Barkerová do salo- 
nu, svěmu muži tváří v tvář, 

$ir Frederik viděl, kdo byl „Andě- 
lem“". A v těto chvili teprvě sir Frederik 
poznal, proč tak jednala. Cítil, že vlastně 
byl vším viněn šim; jeho žčná měli všě- 
chno, ale neměla to hlavní: muže, který 
byl žil jen pro ni. Lady Barkerová byla 
šťastna, že konečně nalezla příležitost 
promluviti ze svým mužěm, jehož nade 
vše miluje, a tohoto shledání využila 
k tomu, aby zachránila svůj budouci ži- 
vor. Prohlásila svému muži, Že něznámá 
žena „Anděl“ je jeji dvojenkynl a sku- 
těčně čeká we vedlejším pokoji. Když se 
chtěl sir Frederik přesvědčit o pravdě 
tohoto tvrzení a vejít da pokoje, lady 
Barkerová ho zastavila. | 

„Wejdeš-|i tam, je konec našemu máň- 
želství,“" řekla mu. „Majdež-|| „Anděla 
budeš žít jako dřívěataho nikdy něšně- 
su. Menajdež-li ji, dáš se rozvěst, Ale 
nevejdeš-li tam, nebudeš si jist sebou 
ání mnou a to bude krásně. 

To je řešení, které sir Frederik musil 
uznar, a tak udělal první krok k nověmu 
lepžimu životu; odložil konferenci, na 
které ho rastoupil jeho tajemník, a odjel 
ze svou nově nalezenou ženou da Vídně, 

V Klasteky čístéja důplipné inscenaci Ernesta Lubitaché a s průstými, (im pak 
vice nynikajicimé vykony Herberla Marshalla, Marteny Dietrichové a Mel ya 
Douglase Byť film „Anděl“ jedním z nejpozoruhoďnějších děl. más uvedených 

Max Remhardt: 

WEELNVE čeka své Dasnmiky 
O Relnhardloniých fiimotýcht plánech vynořují se m spělopém lisku slále 

nově aodlišnézprávy,z nichž žádná nent polerzena konkrělním jilrmapjm 
čríném,. Přinášíme úrypek = razhovoru, p. Kierém projevil leto nejvčíší 

z dioedetních režisťrů a Ivůrce jevišlní režic sné názory na filmonou prácí. 

Mepatřim mezi ty, kdo vyčítají filmu, 
ře rničil divadlo. Film nemá s divadlem 
vůbec nic společného. jsou to dvě umě- 

ní tak odchylná, jak jen je možno, Film. 
to byla bude vždy obraz: v tom je jeho 
velikost a sila, 

Dnes, kdy v divadle — alespoň pro pří- 
tomnou dobu — nenalezneme již skoro 
nic ryzlho a velkého, dává se přednost 
filmu, Za nynějších poměrů musime 
přiznati, že im skutečně odpovldí 
mnohem lépe naším potřebám, něž di= 
vadlo: je moderní, je dnešní. Ž týchž dů- 

vodů bývá dnes také dávána přednost 
novinám před literaturou: noviny jsou 

dnes mnahém pravdivější, než kniha. 
Ale pastačilo by, aby se kniha stala tím, 
čím má býti, a hněd by zase nalezla svě 

posluchačstvo. 
Budu jistě dělat další filmy, ato brzy. 

Jenomže chci dělat jen filmy, ktěré mají 
nějakou cenu, Často se mi nablzí, abych 
náračil film podlé některé T her, ktěrč 
jsem uvědí na jeviště: jinými slovy řě- 

čeno, mám zlrovatí svě nejlepší diva- 

delní inscenace. Snad by to mělo hizto- 
rický význam .ale mne by to nebavilo. 
Budu-li dělat filmy. chci dělat něco do- 

cela jinčho. 
Pracuji dosud nasvých plánech, a stu- 

duji. Film má něžmirněé možnosti. je 
nutno -nalézti stejně pro film mluvící, 
jako zvukový, nově umělecké formy. 
Minimum -slow Prvořádost obrazu. Fil- 
mově dílo, které se mnohem více vidi 

než slyší, 
Byly již zhotoveny filmy krásně umě- 

lecké úrovně. Ale zbývá ještě učiniti 

mnohě. A — hlavní wěc — je zapotřebí, 
aby přišel muž, kterčho již všichni ole- 
kávámě: filmový autor. Muž, ktery nám 
poskytně látku, které -mime zapotřebí 
my wlichni režiséři, 

jak je. možno, Že- -3e za tak dlouhou 
dobu, po kterou již film existuje, datud 
něutvořila žádná tradice, škola, estetika 
filmowčého autorstwit 

Film očekává dosud své bázníky. 
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Annabell m lamní rolí angitekého fmu „„Perulé jitra“ který vykazuje na poli 
barebného filmi Již značné pokraky a technickou vyspělost f(Fax-XNX. Čenluri ) 

Dr. Orto Rádl: 

K PROBLÉMU BARVY 
l. 

Mepochybujeme o tam, že ctižádosti 
prvního režiséra českého barevného 
himu bude, ukáratí nám w kdekteré 
situací těch barev co možní nejvíce. 
Mistrovstvl režiséra však bude spočívati 
věpaku, v tom, že budě užívati barév co 
možná nejměně. Pokud půjde © scény 
flmováné v ateliéru, nebude práce ták 
obtltná, poněvadž sespoluprací dobrého 
maliře bude možno barvy interiérů, bar- 
vy kostýmů | barvy tváří laditl podle ci- 
tového obsahu scény za pomocí barev- 
ných relléktorů do požadovaných odstl- 
nů- Horší to bude pří práci pod širým 

nebem. 
Při Aimování exteriérových scén vě 

volně přírodě -se teprve ukáží všechny 
nejzákladnější problémy barevného fil- 
mu, Zde totiž poznáme, že hlavní obtíží 
není, že barvy jsou filmém v různé míře 
delarmoviny a reprodukovány odchylně 
ad skutečnosti. Hlavní obtlž spočivá 
w tom, že celý náš moderní exteričrový 

Zivotnebyl postránce barvy nikdy regu- 
lován, Barvitost naších měst, našich ulic 
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a naších náměstí je věcí zčelá náhodnou. 
Městští architekti sice dbali toho, aby 
ulice problhaly určitým směrem, ně- 
předpisováli wšak nikdy, že vykladní 
skříně určitého náměstí, barvy jeho do- 
mů a barvy záclon w,oknech, jako i šaty 
chodců, |doučich po ulici, maji tvořití 
určitou barevnou harmonii. Aby byla 
dosaženo harmonického obrazu, je wšak 
v barevném filmu tohoto sladění barčv 
zapotřebí. Máš moderní život využívá 

barev jen mimochodem, jen namátkou, 
jén jako náhodné složky, To všechno má 

za následek, že my, moderní lidé, jsmě 
po stránce barevného vidění nesmirně 

zanědbání. Jižní národy, jejichž Život ze 

teriéru neobyčejný smysl. My wšik se 
nedlvámě na svět barevně a jedním rě 

"Zkodlivých vlivů černobllé fotografie a 
černobílého filmu bylo, že nás dokonce 
navykaly tomu, odmyšleti si vůbec barvu 
od tvaru věcí. Poněvadž při černcbilé 
fotografii šlo jen o to, zachytiti světlo a 
stín, naučili se pod jejich vlivem lldě dl- 

vatl. ze ná tvět podle pravidel černobilé 
fotogeničnasti, podle pravidel o tom, čá 

dá dobrý černobilý snimek a co nikoli, 
Důsledkem toho je, že dněz JI většína 
T nás při procházce vělkoměztěm před 
sebou vidí už jen pouhé tváry a barev 
vůbec nepozoruje, A jistě existují mno- 
zi, kteří sl odvykli viděti krásu bárew 
| w přírodě volně. 

Po této stránce představuje barevný 
lim obrovský výchovný prostředek, 
jenž může zítřejšího člověka nesmlrně 
obahatlti, zbystříti jeho smysly a oboha- 

titi jeho schopnosti. Barevný film učiní 
*|ivottěchto lidi radostnějším, bohatším, 
krisnějším, poněvadž jim otevře pří- 

stup k- požitkům, které vlivem dnešní 
naší výchovy nám zůstávají nepřístup= 

ně. Vynálezce nejnovější techniky ba- 
revného filmu Technicalar, Dr, Herbert 
Kalmus, o tom správně praví: „„Wstupu- 
jeme do doby, kdy už nebude jiných fil- 
mů, než v přírodních barvách, Od taho- 
to okamžiku bude svět někonččně šťast- 
nější, Vždyť radost a štěstí jsou vždycky 

na světě spojeny těsně se vnímáním ba- 
rev, Jinak bychom sl ani nemohli vysvět 
lití, proč na světě jsou ještě mallři, Še- 
divý den nás naplňuje stlzněnostl, vše- 
chno bledě a bezbarvé nás dráždí a zlobí. 
Libilo by še vám děvče, kdyby nemělo 
zářivě ači, rudě rty, blléč zuby a černé 
nebo plavé vlasy! IMaže přítomnost je tak 
ponurá, protože je černobllá a protože 
ztratilasmysl pro barvy. Smysl pro barvy 
je totěž, co smysl pro odstlny, smysl 
pro růžznotvaré bohatství světa. čenská 

můěda mna štěstí neztratila nikdy docela 
smysl pro radostný účinek barevnosti, 
třebaže ze plný vliv pěstrých toalet a na- 
čených tváří uplatní pod naším šedivým 
nebem jenom při večerním světle. We 
světě filmu však bude celá nádherná bar- 
vitost přírody | Života probuzena ber 

stejil- Dunna a Ch, Collins W americ- 
kdm barčiném fil ,, Velčlk.o půlnocí“ 



jakýchkoll obtíží. Nejvlastnějším paslá. 
nim barevného úlmu, který ranědlouho 

úplně ovládně, Je vychovatl ča nejiirij 
vrstvy lidl ktomu, aby 16 naučily vlděr 

barevně, aby vnimaly neznámou a úžas- 
nou barvitost skutečného života. Barey« 
ný lm náš všechny obdaří oblťastňují- 

chm pohlěděm maliřů, Maučime se viděti 

svět jako oni, kraznější a bohatší“ 

Podle toho, co barévná filmová fata- 
grafie V poslední době dokázala, můžeme 
klidně ušouditl, že optimismus Herberti 

Kalmuse není přehnaný a že skutečně 
období barevného filmu stoji před námi. 
Těch dvacet pět let pokusů, které vy 

W tě době ze háky) i pracoval k 
nické stránce s u. pracowálo po tech 

árewným filme i- kových laboratoří, zvaným Teshnlca|e. 
Sne s£ podnes zůstal nejdokonalejším 
vyřelením barevného filmu. Při ak 

šouztávě má Hlmeowy pás čtv vrstvu 

po obou stranách. Jedna vrstva zachy- 
cuje všechny odstiny modrozelené, dru- há vrstva všechny odstiny červenoaran- 
Zové, Složením barevných hodnottěchto 
dvou vrstev, k němuž dojde před pro- svlčením filmu, získají se obrázky růz- 
ných barev, které přibližně budí Ilusi 
barev přírodních, Film v těto barevné 
technice Technicolor |. se natáčí tím 

Artists, (jež přiněslá „Slavné dobrodruž= 

stvl, a po společnosti: Paramountu, jek 
usedla „„Fanenskou královnu“,- přešla 
K barevné produkci | firma Metro-CGald= 
wyn-Mayer. Uwedla w technice Tečhní-= 

color dráma „„Člo moře“ 1 Annou May 
Wongovou a Kennethem Harlanem. Spo- 
lečnost Parimount vrátila se pak k této 
červenozčieně technice jelcě jednou [|= 
mem „Poutník v Udoll smrti"", w němĚ 
hral hlavní úlohu Jack Halt a ktery měl 
hezky přírední ráméc pro svůj příběh 

z divokého rápadu, Podle Tvyku tehdejší 

doby však jen exteriérové: scény: byly 
barevně, ostatní byly filmoványý Černo= 
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Jedním z nejkrásnějších filmů, vyrobených dosud baremnot- technikou, byl americký frůrn zemřelého režiséra Richarda 
Holeslamakého „Zahrada Allahora' s Charlesem Ragerem a Marlenou Ditrichovou P hlapních úlahách (Foto Unileď Artists) 

plňuji dobu od roku 1911 do roku 1937, 
vedlo skutečně k cíli, Jak daleko [sme od 
onoho skromného počátku, kdy režisér 

George Urban natočil r 1911windickém 
městě Delhi w přírodních barvách první 
barevný film s titulem „Durbar“. Tehdy 
ještě filmový pás promítal na plátno 
střídavě jeden obrázek filmovaný filtrem 
zeleným a druhý obrárek: přijímaný 
filkrem červeným, jejichí obkračmym 
promitáním wzníkal dojem poněkud 
zjednodušených přírodních barew.Á jsme 
také daléko od oné chvile, kdy věliký 
režisér D.WW. Griffith natočil roku 1920 
pro -svůj film „Cesta na východ“ w při- 
rodních barvách několik sensačních vý- 
jevů, ukazujlcích přehlídky a vojenské , 
uniformy a neodvážil se ještě k natočení 
celého filmu w barvách. K tomu dašla 
teprve dva roky potě, roku 1911 kdy 
James Stuart Blackton zfilmoval první 
barevný celovečerní film „„Slávně dobra- 
družstyl“", w hlavní úloze s krásnou Dia- 
now Cooperovou, pa němĚ přinesl svůj 
druhý barevný film s námětem historic- 
kým, pod tltulém „Panenská královná 

způsobem, že w přijímacím přístroji, 
který je opatřen jáko normální káměra 
jediným objektivem, se proud paprsků 
pomací zrcadla rozkládá do dwou řad, 
jedna z těchto řad zachycující barevně 
hodnoty modrozelené osvětli jeden pás 
negativu, zatím co druhý proud paprsků, 
zachycujícl hodnoty červenooraniově, 
osvětlí negativ druhý, jenž se na dně 
kaměry rovnoběžně odvíjí, Máme tedy 
w celku pro každou scénu dva negativy, 
které sé pak složitým procesem koplro- 
vacim přenesou na film positivní, opatřě- 
ny po každé straně jednau čítlivou wrst- 
vou. Podrobný popis technický, jenž 
ukáže, na jakém prinčipu se tento vý- 
robní proces barevného filmu později 
zdokonalil, přineseme ve zvláštním člán= 
ku. DĎněs všimnemeě si jen po tomta 
stručném technickém wysvětlení, jakých 
praktických úspěchů filmovl režiséři 
barevným filmém až podnez dosáhli. 

Po prvních úspěších Blacktonowých, 
"k nimž došlo přesně před patnácti lety, 
se stal rok 1922 východiskem bohatšího 
vývoje. Tehdy po společnosti United 

bíle. Tato stylová nesourodost tehdy 
byla přijímána filmovým obecenstvem 
£ naprostou samozřejmostí. Američkl 
producenti si tehdy 3 estetickou strán- 
kou nově techniky příliš hlavu nelámali 
a užlvali těchto barevných vložek občas 
k vyzdabení některých scén svých vý- 
znamnějších filmů. Tak se stálo, že špo= 
lečnost MGM wložila do svého slavného 
„Ben Hura“ w režii Fréda Mibla některé 

scény Kristova příchodu do jerušalema 
v bárvách — a že některé scény požárů 
v svém filmu „ČOhnivá brigáda“ zfilmo- 
valastějným způsobem. Společnost War- 
ner Bros bylá věděnaá stejnými motivy, 

když zfilmovala Technicolorem některé 
výstupy sensačního filmu „Mořský ne- 
tvar“ 

Uměleckého úspěchu w tomto období 
užitím barvy dosaženo něbylo nikde. 
O vážnějším pokusu je mažno mluvici 
leda ram, kde režisér Erich Strahelm 
přinesl několik barevných scén v svém 
zfilmování „Veselé vdavy“ s Mae Mur- 

rayovou v titulal rali, 
(Dokončení příště.) 

PET) 
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