60 let od premiéry prvního filmu Bílé Vánoce
natočeného ve formátu VistaVision
Ten, kdo si libuje ve výročích, si nemůže vybrat lépe, než zvolit za objekt oslav
širokoúhlou kinematografii. Každý rok se totiž nějaké to významné jubileum najde.
V roce 2012 oslavila šedesátiny Cinerama, loni se šedesátníkem stal
CinemaScope a letos (2014) připadá stejné kulaté jubileum na VistaVision.
Po úspěchu Cineramy a CinemaScopu bylo jasné, že velký širokoúhlý obraz je
správnou cestou, jak nalákat diváky zpět do kin. Zatímco Cinerama poskytovala
velkolepou, dosud nevídanou, leč technicky náročnou podívanou, a skromnější
CinemaScope se potýkal s problematikou anamorfotického zobrazení
v kombinaci s nepříliš velkým obrazovým okénkem, společnost Paramount
vsadila na standardní 35mm pás v nezvyklém způsobu použití. Originalita
systému, který dostal název VistaVision, spočívala ve vodorovném pohybu
filmového pásu v kameře i v projektoru. Tím negativní obrazové políčko
VistaVision získalo dvojnásobnou plochu 956 mm 2 původního němého 35mm
okénka a bylo tak stejně velké, jako obrázek na fotografickém kinofilmu. Idea
horizontálního pohybu filmu nebyla nová. Inspirací pro VistaVision byla
Panoramica Itala Fioleta Alberiniho, který s horizontálně běžícím 35mm filmem

Fioleto Alberini a jeho horizontální Panoramica s okénkem odpovídajícím 10 perforačním otvorům

pracoval již v desátých letech 20. století. Šedesáté výročí systému VistaVision se
váže na premiéru prvního filmu v tomto formátu, muzikálu White Christmas (Bílé
Vánoce) režiséra Michaela Curtize (kamera Loyal Griggs) s Bingem Crosbym
v hlavní roli, která se odehrála 14. října 1954 v Radio City Music Hall v New
Yorku.
Obrazový formát VistaVision
Při horizontálním posunu filmového pásu nevymezuje vzdálenost mezi oběma
perforačními řadami šířku obrazu, ale pouze menší z obou rozměrů – výšku – na
jinak standardním filmovém pásu. Výsledkem jsou výrazně větší obrazová
okénka. Šíře obrazu může být volena v dosti velkých mezích a je limitována jen
jeho požadovaným poměrem stran a technickou realizovatelností. Paramount pro
VistaVision zvolil obrazový krok odpovídající osmi perforačním otvorům, tedy

dvojnásobku vertikálního 35mm standardu. Takto získaný negativ byl kontaktně
kopírován na pozitivní pás a filmové kopie shodného formátu byly promítány
speciálními jednoúčelovými projektory.
Velký negativ poskytoval vyšší rozlišení
a ostřejší obrazový záznam a kopie
z tohoto negativu zajišťovala dostatečně
velký a jasný obraz promítaný na velké
plátno. VistaVision se nemusel potýkat
s problémy,
jako
Cinerama
se
synchronizací tří samostatných filmových pásů, či CinemaScope s optickými
deformacemi anamorfotického obrazu
a poměrně malým obrazovým okénkem.
Zdálo by se, že VistaVision tak Projektory Microtecnica a Gaumont Kalee (vpravo)
představoval optimální filmový formát pro promítání horizontálních filmů VistaVision
a Technirama
a opravdu jím mohl být, leč skutečnost
byla jiná. Myšlenka horizontálního posunu filmu byla v zásadě správná, což
ostatně potvrzuje úspěch mladšího a většího horizontálně běžícího příbuzného,
systému IMAX, který tento princip aplikoval na pásy šíře 65 mm pro negativ
a 70 mm pro kopie. Díky tomuto řešení dosáhl absolutního vrcholu pomyslného
Olympu kinematografie, jak ve velikosti obrazového okna, tak ve své vizuální
působivosti. VistaVision ale měl tak trochu smůlu. Nejen, že nesklidil slávu
prvenství jako Cinerama, ani nezaujal poněkud tajemnou anamorfotickou optikou
jako CinemaScope, neoslnil širokým filmovým pásem, jako Todd-AO

a Super Panavision 70, ale ani neoblažil sluch diváků kvalitním stereofonním
zvukem. Proč se jeho slibné ambice nenaplnily? Důvodů bylo více. Zlí jazykové
tvrdili, že zašel na nepřirozené horizontální „pršení“ obrazu, na vodorovný průběh
rýh a drobných poškození, která u svisle běžícího filmu evokují dojem deště. Bylo
by však mylné domnívat se, že máme co do činění s chudou Popelkou.
Filmografie tohoto formátu čítá 75 titulů společnosti Paramount, 23 filmů pochází
od jiných produkcí, zejména od anglické společnosti Rank Film Organization, a 42
filmům formát VistaVision posloužil k nasnímání obrazových podkladů pro triky.
Když jsou k tomuto výčtu přidána jména renomovaných tvůrců, kteří s ním
pracovali – mezi nejvěhlasnější patří Alfred Hitchcock – VistaVision se náhle jeví
ve zcela jiném světle.
Výhody a nevýhody systému VistaVision
Jednoznačnou výhodou bylo netradiční využití běžného 35mm filmového pásu
pro získání obrazu podstatně většího, než jaký poskytuje 35mm vertikální
standard. Bez jakýchkoli změn bylo proto možné používat mnoho stávající
filmařské techniky. Další velkou předností byla možnost zpracovat filmy
VistaVision ve své době bezkonkurenčním barevným hydrotypickým procesem
Technicolor. Přestože i u mnoha 70mm filmů lze v titulcích číst „Color by
Technicolor“, 70mm kopie nikdy nebyly vyráběny unikátním barevně stálým
tiskovým procesem („tiskový“ tu neznamená špatný překlad slova print ve
významu kopírování, ale jednalo se o tzv. imbibiční tisk), který byl výlučně

Jak je to s formátem VistaVision? Negativ měl poměr stran 1 : 1,5, u kopií však byl obraz
maskován na „širokoúhlejší“ 1 : 1,85 až 1 : 2 u velkoformátových vodorovně běžících
a 1 : 1,66 a 1 : 1,85 u redukovaných s vertikálním směrem pohybu. V tomto případě bohužel
platí nepřímá závislost – čím širší byl obraz na kopiích VistaVision, tím menší plochu měla
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filmová okénka na kopii. Z negativu s plochou 955,8 mm byly zhotovovány kopie s poměrem
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stran 1 : 2, jejichž obrazová okénka měla plochu jen 661,2 mm , tj. 69 % původní plochy
negativu. Je to největší rozdíl mezi velikostí filmových políček na negativu a na kontaktních
kopiích, jaký se kdy v kinematografii vyskytl v rámci jednoho systému.

pětatřicetimilimetrový, avšak znamenalo to pouze tolik, že tyto 70mm kopie, sice
zpracované v laboratořích Technicolor, byly zhotovené na běžném typu pozitivní
filmové suroviny, např. Eastman Color Print.

Každá mince má dvě strany a nejinak tomu bylo i s VistaVision. Jistou komplikací
byla podstatně vyšší rychlost horizontálně běžícího filmu, což například znamená
rychlejší opotřebení kopií. V řeči čísel to znamená, že VistaVision svištěl kamerou
i projektorem rychlostí 0,912 m/s oproti poloviční rychlosti vertikálního 35mm
standardu (0,456 m/s). Pro srovnání: sedmdesátimilimetrový Todd-AO má proti
tomuto standardu posuvnou rychlost jen 1,25× vyšší (0,57 m/s) a přitom poskytuje
3× větší plochu obrazu. Další minus si VistaVision vysloužil za nejednoznačně
definovaný poměr stran obrazu. To kameramanům nedávalo jistotu přesné
obrazové kompozice a zpochybňovalo již na samém počátku to, co mělo být
konstantou. Jako by nestačilo, co s původním formátem dělá televizní vysílání,
přepisy na DVD apod. Mnohem závažnější však byla potřeba projektorů
s vodorovnou filmovou dráhou. Pokud kina chtěla promítat filmy VistaVision
v jejich původní velkoformátové podobě, musela být vybavena jednoúčelovými
promítacími stroji. To představovalo riziko, že při nedostatku horizontálních
filmových kopií nebudou mít tato kina co promítat. Bylo sice myslitelné, že tyto
projektory budou instalovány navíc ke stávajícímu promítacímu zařízení. Ne vždy
to však bylo možné jak z důvodů finančních, tak i prostorových. Když tento fakt
porovnáme s tím, že 70mm projektory byly důsledně konstruovány jako
univerzální, tedy nejen pro projekci 70mm filmů, ale také sloužily pro
plnohodnotné promítání všech 35mm vertikálně běžících filmů, byla tato situace
jednoznačným handicapem systému VistaVision.
Pro běžnou distribuci se vyráběly redukované vertikálně běžící kopie kompatibilní
s 35mm standardem. Optická redukce obrazu se prováděla kopírováním na tzv.
křížových kopírkách, kde negativ běžel vodorovně, a pozitivní materiál pro výrobu
kopií se pohyboval svisle. Výsledkem byly kopie, které se na první pohled nelišily
od standardních 35mm kopií s tzv. maskovaným formátem. Tvůrce sice mohlo
těšit, že větší negativ poskytl jejich filmům ostřejší a dokonalejší obraz, ovšem
kvalita některých pozitivních materiálů tuto výhodu zase spolehlivě setřela, takže
žádný oslnivý efekt vyšší kvality obrazu se nekonal, přičemž málokdo z diváků
chápal pravý význam úvodního loga VistaVision High Fidelity.
Perspecta Sound
Nepříliš šťastným řešením byla rovněž
zvuková složka tohoto formátu honosící se sice
efektním názvem a logem Perspecta
Stereophonic Sound, ale to bylo vše, čím se
mohla chlubit. Ač logo mělo zakomponované
slovo Stereophonic, se stereofonií tento
systém neměl mnoho společného. Zatímco
zvuk Cineramy hrál ze 6, resp. 7 magnetických stop opravdu stereofonně
a stereofonní byl i jednodušší čtyřkanálový rovněž magnetický zvukový systém
CinemaScope, filmy VistaVision doprovázel v podstatě monofonní záznam
reprodukovaný z klasické optické stopy vylepšené jen tím, že v ní byly
zaznamenány nízkofrekvenční impulzy přepínající monofonní signál do tří

reproduktorových soustav za plátnem tak, že signál o frekvencí 30 Hz nasměroval
zvuk do levé reprosoustavy, impulz 35 Hz do prostřední a 40 Hz do pravé. Toto
řešení odpovídalo tehdejšímu pojetí stereofonie, kdy prioritou byla lokalizace
směru zvukového zdroje bez ohledu na další a ve své podstatě důležitější
aspekty stereofonní reprodukce – na dokonale prozvučený prostor, který tuto
směrovou složku v sobě automaticky zahrnuje. Perspecta Sound splňoval jen
základní směrovou podmínku zvuku, kdy herec stojící vpravo, hovořil zprava
a analogicky herec vlevo mluvil zleva, a byl-li uprostřed, jeho hlas zněl ze
středového reproduktoru. Přepínání zvukového kanálu ale působilo tvrdě
a společně s užitečným signálem cestoval mezi reproduktory také šum.
O stereofonii se tedy v pravém smyslu nejednalo.
Williamsburg: Story of a Patriot
Jedna výjimka se ale přece jen našla
a skutečný stereofonní zvuk formátu
Todd-AO hrál z magnetických stop
integrovaných na kopiích VistaVision.
Tím filmem byl Williamsburg: Story of
a Patriot režiséra George Seatona
z roku 1957, který byl natočený pro
historickou
nadaci
Colonial
Williamsburg ve Virginii a byl promítán
pouze
ve
dvousálovém
kině
postaveném k tomuto jedinému účelu.
Tyto speciální kopie byly zhotoveny na
Kopie filmu Story of a Patriot na materiálu se
35mm pozitivním materiálu se zúženou
zúženou perforací a šesti magnetickými stopami.
perforací typu CinemaScope a byly
opatřeny 6 magnetickými stopami. Na rozdíl od uspořádání magnetických stop na
70mm pásu, kdy 2 a 2 jsou umístěny vně obou perforačních řad, na těchto
kopiích byly na okrajích vně perforací pouze 2 stopy (každá z jedné strany)
a zbývající 2 + 2 stopy vyplňovaly plochu mezi perforačními řadami a obrazovým
záznamem. Snímek s promítací dobou 34 minuty (některé zdroje uvádějí 37 min.)
pojednával o zrodu Spojených států
amerických
a
je
bezpochyby
pozoruhodný tím, že jej během pěti
desetiletí zhlédlo na 30 miliónů diváků
(údaj z roku 2002). Ovšem ne všichni
jej
viděli
promítaný
z formátu
VistaVision. V roce 1965 byly původní
horizontální
projektory
nahrazeny
70mm stroji Century JJ-2 a Příběh
patriota se od té doby promítal ze
70mm kopií.
Atypické kino Colonial Williamsburg s originálně
řešenou neohraničenou projekční plochou.

Technirama a Super Technirama 70
Relativně úzký obraz VistaVision
a s tím spojené potíže při konverzi na
formát CinemaScope vedly společnost
Technicolor
k nápadu
předřadit
objektivům
kamer
VistaVision
anamorfot s koeficientem 1,5. Tyto
mírně komprimované negativy sloužily
nejen
k výrobě
velkoformátových
horizontálních kopií Technirama, ale
Logo Technirama
také ke kopírování do podoby kopií
kompatibilních se CinemaScopem. Pamětníci si jistě vybaví slavný western The
Big Country (Velká země) natočený jako Technirama a uváděný v kinech jako
CinemaScope. Negativy formátu Technirama se staly také zdrojovým formátem
pro mírné zvětšení za současného odstranění anamorfotické komprese
a posloužily tak k výrobě 70mm kopií kompatibilních se systémem Todd-AO.
Tento postup dostal název Super Technirama 70 a titulek Filmed in Super
Technirama 70 lze
spatřit např. ve filmech
Spartacus
(1960),
El
Cid
(1961),
55 Days at Peking
(1963), Golden Head
(1965) a dalších.
Přestože
formát
VistaVision fungoval
ve své plné slávě od
poloviny 50. do cca 70. let, kamery VistaVision sloužily mnohem déle
a nenápadně v oblasti speciálních vizuálních efektů, kde větší kvalitní negativní
obraz s vyšším rozlišením sloužil jako podklad pro zhotovení triků. Pro tento účel
lze zajisté využít též 65mm formát, který poskytuje dokonce ještě větší obrazové
okénko a dává tedy kvalitnější výchozí obrazový materiál. Je tu však jeden
podstatný zádrhel. Zatímco negativy šíře 65 mm vyvolá jen několik málo
laboratoří, např. americká CFI, japonská Imagica, francouzská Arane-Gulliver,
35mm negativy, a tedy i formát VistaVision, lze zpracovat v každé profesionální
filmové laboratoři kdekoli na světě. Z toho plyne jasné plus pro formát VistaVision
v oblasti vizuálních efektů.
Tolik alespoň stručně k letošnímu šedesátiletému oslavenci. Kdo by se snad
obával, že v roce 2015 nebude co slavit, toho jistě uklidní zjištění, že i v roce
příštím tu bude další jubilant, a ne ledajaký, nýbrž ten, kvůli kterému se
každoročně scházíme v Krnově – 70mm formát Todd-AO. A aby toho nebylo
málo, své kulatiny, deset let existence, oslaví i KRRR!
Stanislav Novotný

Zdroj:
www.widescreenmuseum.com,
www.criterion.com,
www.cinematographers.nl,
www.wikipedia.com,
www.imdb.com,
Film Kino Technik,
American Cinematographer

Víte, že
- historické drama podle předlohy
Williama Shakespeara Richard III. (1955)
v režii sira Lawrence Oliviera, jenž také
ztvárnil titulní roli, natočil ve formátu
VistaVision kameraman českého původu
Otto Heller, který se narodil roku 1896
v Praze?
- za kamerou známého amerického
westernu The Big Country (Velká země)
z roku 1958 režiséra Williama Wyllera
Natáčení filmu Richard III. - za kamerou
s Gregorym Peckem v hlavní roli, který byl
Otto Heller
natočen ve formátu Technirama, stál
karlovarský rodák Franz Planer, vlastním jménem František Plánička?
- legendární americký režisér hororů Alfred Hitchcock je podepsán pod filmy ve
formátu VistaVision To Catch a Thief (1955), Trouble with Harry (1955), The Man
Who Knew Too Much (1956), Vertigo (1958) a North by Northwest (1959)?

Toto není poselství mimozemšťanů, ale
rámovací značka na kopiích VistaVision
v pravém hormím rohu obrázku. Objeví se
dvakrát krátce na začátku každého kotouče
filmu o délce 600 m a slouží ke správnému
zarámování promítaného obrazu.

Alfred Hitchcock s kamerou „Fox Color“,
která byla adaptována na horizontální
transport filmu.

Země původu:
Rok výroby:
Formát:
Kamera:
Zvuk:
Barevnost:
Délka:
Premiéra:
Režie:
Hrají:

SSSR
1980
70mm
Sovscope 70
6-kanálový magnetický stereo
Ruská verze, slovenské titulky
úplné barevné spektrum
164 min. + přestávka
ČSSR 1.7.1981 70mm
na 70mm formátu v ČR v kině Mír 70 Krnov v dubnu 2014
Stanislav Rostockij
Nikolaj Jerjomenko ml., Marina Jakovleva, Jevgenij Lebeděv,
Igor Jasulovič

Hrdinou filmu Létající husaři je Děnis Vasiljevič Davydov (1784 – 1839), vynikající
básník a statečný voják, jenž bojoval proti Francouzům v Rusku, proti Švédům ve
Finsku a proti Turkům v Moldávii.
Tvůrci filmu vybrali pouze jediný rok jeho nelehkého života, rok 1812, rozhodující
ve Vlastenecké válce, v kterém Davydov jako velitel partyzánské jednotky
odvážně zasáhl do bojů za svobodu ohroženého Ruska. Natočili romantickou
legendu o hrdinském mladém muži a zárověň – jak zdůraznil jeden z režisérů,
Nikita Chubov – „viděli v Davydovovi složitého člověka s dramatickým osudem,
kterého potkalo v životě nejedno zklamání. Hlavním tématem našeho filmu je
Davydovova bezmezná láska k rodné zemi…“. Ale nejen láska k vlasti, i čestnost
a věrnost v přátelství jsou vlastnostmi horkokrevného básníka, který jako velitel
nepolapitelných husarů operoval v týlu francouzské armády a zasazoval jí
nečekanými údery těžké ztráty. Jeho druhy v boji byli husaři i prostí kozáci
a mužici, kteří se zvedli proti Napoleonovi. Postavu Děnise Davydova, jehož
verše zhudebněné skladatelem Alexandrem Žurbinem, tvoří ústrojnou součást
filmu, hraje mladý
Andrej Rostockij.
Filmový přehled č. 6 / 1981

Země původu:
Rok výroby:
Formát:
Kamera:
Zvuk:
Barevnost:
Délka:
Premiéra:
Režie:
Předloha:
Scénář:
Kamera:
Hrají:

USA
1969
70 mm
Super Panavision 70
6 kanálový magnetický stereo
Anglická verze, české titulky
archivní kopie – narušené barvy,
posun do červených tonů
předehra, 146 min. + přestávka
na 70mm formátu v ČR v kině Mír 70 Krnov v dubnu 2014
Ken Hughes
Ian Fleming (kniha)
Roald Dahl
Christopher Challis
Dick Van Dyke, Lionel Jeffries, Gert Fröbe,
James Robertson Justice, Robert Helpmann, Desmond Llewelyn,
Victor Maddern, Benny Hill

Film získal 1 nominaci na Oscara: Píseň - "Chitty Chitty Bang Bang"
Co mají společného muzikál Chitty Chitty Bang Bang a bondovky? Možná víc než
si myslíte. Literární předlohou byla novela Kouzelné autíčko Iana Fleminga,
tvůrce agenta 007 Jamese Bonda – a jak za bondovkami, tak za tímto muzikálem
stál stejný producent Albert R. Broccoli. V době uvedení Chitty Chitty Bang Bang
(1968) proběhlo v kinech již pět filmů s Jamesem Bondem a před uvedením
dalšího filmu V tajné službě jeho veličenstva (1969) pustil do distribuce Albert R.
Broccoli právě rodinný muzikál s dobrodružnou zápletkou, jenž se stal jeho
posledním nebondovským filmem.
Producentským záměrem Alberta Broccoliho bylo natočit podobný divácky
úspěšný muzikál, jaký točila velká americká studia, například Mary Poppinsová,
s níž Chitty Chitty Bang Bang spojuje herec Dick Van Dyke a hudební skladatelé
bratři Shermanové. Hlavní ženská role Truly Scrumptiousové byla dokonce
nabídnuta hvězdné Julii Andrewsové, která nakonec roli odmítla právě pro velkou
podobnost s Mary Poppinsovou. Předpoklady k úspěchu tkvěly v angažování
známých muzikálových hvězd a v získání excelentních hudebních skladatelů
v podobě bratrů Shermanových, kteří předtím pracovali pro Disneyho a stáli za
řadou hitů. Muzikál Chitty Chitty Bang Bang se točil na několika různých

evropských lokacích, z nichž nejvíce zaujme pohádkový zámek Neuschwanstein
v Německu, jenž figuruje ve znělce a logu studia Walta Disneyho.
Kouzelné auto, kterému děti excentrického vynálezce Caractacuse Pottse později
daly podle charakteristického zvuku jméno Chitty Chitty Bang Bang, je bývalé
proslulé závodní auto, které vyhrávalo na počátku 20. století jeden závod za
druhým. Po nevydařené zatáčce a karambolu ale skončilo mezi dalším
haraburdím na skládce. Obě děti chtějí auto zachránit od sešrotování a zamluví si
auto s tím, že jejich tatínek ho koupí. Po náhodném seznámení s krásnou slečnou
Truly Scrumptiousovou se pak opraveným autem vydávají prostřednictvím
vyprávění svého tatínka do pohádkové země Vulgárie. Právě Vulgárie se
v původní předloze Iana Fleminga neobjevuje a jsou na ní zřetelné motivy
spisovatele Roalda Dahla, který společně s režisérem Kenem Hughesem upravil
Flemingovu novelu do filmového scénáře. Pokud jste četli například Dahlovy
Čarodějnice, rázem pochopíte, že postavy jako chytač dětí nebo baronka nemohl
stvořit nikdo jiný.
Chitty Chitty Bang Bang byl natočen systémem Super Panavision 70 na 65mm
negativ a představuje jednu z mála sedmdesátek produkovaných v Evropě. Stojí
totiž za povšimnutí, že ačkoliv za filmem stál americký producent, muzikál byl
britskou produkcí – a vůbec evropskou odpovědí na hollywoodské spektakulární
muzikály 60. let. Chitty Chitty Bang Bang byl natočen přímo na 70mm formát
a ačkoliv stál v průměru více než ony hollywoodské muzikály, divácky úspěšným
se bohužel nestal a podobně jako třeba o rok starší Pan doktor a jeho zvířátka
napomohl éru velkorozpočtových muzikálů zakončit.
Daniela Paulová

Země původu:
Rok výroby:
Formát:
Kamera:
Zvuk:
Barevnost:
Délka:
Premiéra:
Režie:
Hudba:
Hrají:

Velká Británie
1966
70mm
Ultra Panavision 70
6-kanálový DTS
Anglická verze, české titulky
Restaurovaná kopie - nová
předehra, 134 minut + přestávka
na 70mm formátu v ČR v kině Mír 70 Krnov v dubnu 2014
Basil Dearden
Frank Cordell
Charlton Heston, Laurence Olivier, Richard Johnson,
Ralph Richardson, Alexander Knox, Johnny Sekka, Nigel Green,
Hugh Williams, Leo Genn

Film získal 1 nominaci na Oscara: scénář
Po vyhlášení svaté války vedené za obranu islámu vede její vůdce Mohammed
Ahmed (Laurence Olivier) povstání v Súdánu roku 1882 proti britsko-egyptské
nadvládě. Britové vysílají desetitisícové vojsko, které má zamezit tažení
fanatického súdánského vůdce, považujícího se za spasitele islámské víry
Mahdího. Armáda je však nečekaně rozprášena chabě ozbrojenými muslimy, a ti
tak získávají potřebné zbraně a munici. Po této potupné porážce se rozhodne
britský premiér (Ralph Richardson) vyslat jednoho ze svých nejlepších generálů
Charlese George Gordona (Charlton Heston) do Chartúmu, strategického města
na soutoku Modrého a Bílého Nilu, ke kterému se blíží ozbrojení nepřátelé
a odkud má Gordon přepravit a zachránit tisíce egyptských obyvatel.
Hvězdně obsazený historický velkofilm navazuje na tradici filmových eposů
vznikajících v Hollywoodu od padesátých let minulého století. Monumentální
kostýmní snímky jako Ben Hur (1959) nebo Spartacus (1960) byly mimo jiné
odpovědí na zavedení televizního vysílání, které odrazovalo diváky od návštěvy
kin. Tyto kolosální produkce lákaly diváky na krásné scenérie, velkolepé bitvy
a skvostné davové scény. Tento trend začal v roce 1965 v USA upadat, nicméně
dočkal se evropské reakce v podobě italských sandálových velkoprodukcí jako
Rhodský kolos (1961), rumunských výpravných filmů jako Dákové (1966) a ve
Velké Británii Lawrence z Arábie (1962) nebo právě snímku Khartoum (1966).

Film Basila Deardena byl nominovaný na Oscara za nejlepší scénář, v němž se
zaměřil na odhodlání, víru a neústupnost hlavních vůdců nepřátelských stran.
Vyprávění přenáší svou pozornost mezi táborem Mahdího, městem Chartúm,
které brání Gordon, a britskou vládou. Rytmicky se přitom střídají komorně laděné
rozhovory postav s výpravnou linií válečného tažení. Tímto postupem tak zvyšuje
napětí a očekávání plynoucí z prezentovaných událostí. V interakci mezi
jednotlivými obyvateli uvnitř těchto oblastí a mezi Gordonem a Mahdím se navíc
odhaluje minulost postav, jejich motivace a charakter. I když tak generál
a súdánský vůdce bojují za jiné přesvědčení, nakonec se ukáže, že jsou si
v některých rysech velmi podobní.
Khartoum je posledním filmem natočeným na filmový formát Ultra Panavision 70
a určeným k promítání systémem Cinerama. Tento historický velkofilm využil
70mm filmového formátu, díky kterému vyniknou početné bitvy a ohromná tažení
vojsk na pozadí pouštních scenérií.
Marcel Hornych

Země původu:
Rok výroby:
Formát:
Kamera:
Zvuk:
Barevnost:
Délka:
Premiéra:
Režie:
Scénář:
Kamera:
Hudba:
Hrají:

USA
1989
70mm 1:2,2 (blow-up)
Panavision Panaflex, Panavision Lenses,
VistaVision (special effects)
6-kanálový magnetický Dolby stereo A
Anglická verze, české titulky
úplné barevné spektrum
127 minut
na 70mm formátu v ČR v kině Mír 70 Krnov duben 2014

Steven Spielberg
Jeffrey Boam
Douglas Slocombe
John Williams
Harrison Ford, Sean Connery, Denholm Elliott, Alison Doody,
John Rhys-Davies, Julian Glover, River Phoenix, Michael Byrne,
Kevork Malikyan, Alex Hyde-White, Eugene Lipinski,
Ronald Lacey, Suzanne Roquette, Alexei Sayle, Richard Young,
Vernon Dobtcheff, Bradley Gregg

Film získal 1 Oscara: střih zvukových efektů
a 2 nominace na Oscara: zvuk a hudba
Tak se letos na krnovské přehlídce konečně dočkáváme i třetího Indiany Jonese,
který má u mnohých fanoušků pověst toho nejpovedenějšího z celé série. Ba co
víc, stal se pro ně vzorem toho, jak by měla pravá „jonesovka“ vypadat. Ironické
přitom je, že Indiana Jones a poslední křížová výprava z roku 1989 sice dodnes
představuje precizně vysoustružený příklad dokonale šlapajícího hollywoodského
stylu a vyprávění, ale od počátečního konceptu se vlastně nejzásadněji ze všech
existujících dílů vzdaluje… a to zejména proto, že jde o tak precizně
vysoustružený příklad dokonale šlapajícího hollywoodského stylu a vyprávění.
První, druhý a vlastně i čtvrtý Jones totiž představují určitou revoltu vůči
soudobým estetickým normám, když si otevřeně hrály s možnostmi
(a) „skákavého“ epizodického vyprávění, (b) estetiky braku a (c) napodobování
konvencí populární kultury třicátých a čtyřicátých let dvacátého století. Indiana
Jones a poslední křížová výprava však k těmto cílům nesměřuje, a naopak nabízí
právě plynulé a sevřené vyprávění. V Jonesovi nezbylo mnoho z jeho rošťáckého

„parchantství“, snaží se především urovnat vztahy se svým otcem a po vzácném
artefaktu tentokrát pase jen proto, aby svého uneseného taťku objevil a pomohl
naplnit právě jeho sen o nalezení svatého grálu.
(Poznámka pod čarou: V příběhu se tentokrát na rozdíl od prvních dvou filmů
objevuje i Henry Jones senior, pročež chudák profesor Marcus Brody ve vztahu
k Indianovi status otcovské autority logicky pozbyl. Ve filmu se sice objevuje, ale
z úctyhodného vědce se proměnil v karikaturu vědce, který třeba vodu nepije,
protože do ní močí ryby.)
Nic z toho samozřejmě není útokem – chraňhitchcock – na kvality Indiana Jonese
a poslední křížové výpravy coby filmového díla. Z hlediska nároků na pevně
sevřené hollywoodské dílo s matematicky vypočítaným rytmem střídání napětí,
akce, romantiky a humoru představuje naopak Indiana Jones a poslední křížová
výprava
jeden
z nejvypiplanějších
filmů
Stevena
Spielberga.
Na
nezapomenutelnosti mu navíc přidává i okouzlující herecká souhra mezi
Harrisonem Fordem (Jones mladší) a Seanem Connerym (Jones starší), kteří
společnými silami uhrají situace absurdně komické, třeskutě výbušné i rodinně
dojemné.
O hollywoodském velkorozpočtovém filmu devadesátých let se říká, že sice na
rozdíl od předchozích desetiletí nepřišel s příliš mnoha novými nápady, ale vybral
(nejen) z vlastních dějin to nejlepší a vybrousil je do precizní kombinace
neviditelně spolupracujících postupů výstavby pohlcující zábavy. Spielberg
v Indianu Jonesovi a poslední křížové výpravě tento „devadesátkový“ princip už
v roce 1989 nejen využil, ale dosáhl takové úrovně, že se k ní jen málokdo
v následující dekádě dokázal přiblížit. Nelze mu tudíž ve výsledku ani mít za zlé,
že hlediska filmařské podvratnosti a hry s brakem je to možná ten nejméně
„jonesovský“ Indiana Jones ze všech.
Radomír D. Kokeš

Země původu:
Rok výroby:
Formát:
Kamera:
Zvuk:
Barevnost:
Délka:
Premiéra:
Režie:
Hrají:

SSSR
1969
70mm
Sovscope 70
6-kanálový magnetický stereo
Ruská verze, české titulky
archivní kopie - úplné barevné spektrum
157 min. + přestávka
ČSSR 6.11.1970 70mm, kině Mír 70 Krnov 23.3.1971
Igor Talankin
Innokentij Smoktunovskij, Kirill Lavrov, Jevgenij Leonov,
Maja Pliseckaja, Laurence Harvey, Taťjana Strukova,
Marija Vinogradova, Alla Demidova, Vladislav Strželčik,
Lidija Koroljova, Lilija Judina

Film získal 2 nominace na Oscara: Cizojazyčný film, hudba
Natolik významná osobnost, jakou byl ruský skladatel Petr Iljič Čajkovskij, se
poněkud překvapivě dočkala v ruské (sovětské) kinematografii jen jednoho
biografického zpracování. Toho se v roce 1969 chopil režisér Igor Talankin, který
do hlavní role obsadil Innoktenije Smoktunovského. Tento hodně obsazovaný
herec se objevil kupříkladu v díle Andreje Tarkovského Zrcadlo (1975) či ve
snímku Nikity Michalkova Oči černé (1987). Talankinův Čajkovskij však není
významný pouze vynikajícím Smoktunovského hereckým výkonem. Co je na
snímku nápadné a ozvláštňující je jednak zachycení komplexního obrazu
Čajkovského osobnosti, a zároveň převedení jeho děl do „scénické podoby“.
Čajkovskij tu přitom není vyobrazen jako osobnost dokonalá. Navzdory
skladatelově genialitě totiž snímek vytváří obraz, který kromě jeho pozitivních
vlastností zahrnuje i Čajkovského souboj s vnitřními démony, kteří nezřídka
ovlivňovali jeho tvůrčí snažení. Proces tvorby hudebních děl se zde mnohdy stává
zlým snem, doslova až utrpením. Múzy jsou zde spíše v podobě nočních můr,
s čímž souvisí s tím vyjadřovaná skladatelova vnitřní rozervanost. Záměrná
neidealizace dopomáhá snímku utvořit značně relativizující náhled na
Čajkovského nejen jako naprosto zásadního a vlivného umělce, ale také jako
psychicky ne úplně stálého jedince. To ovšem nikterak kvality snímku nesnižuje:
právě celistvost daná artikulací skladatelovy nestálosti je na Talankinově snímku
fascinujícím aspektem.

A pokud byl snad proces tvorby pro Čajkovského utrpením, rozhodně to neplatilo
pro Talankina, jenž sršel nápady zejména při výše zmíněném převádění
skladatelových děl do scén. Za vše mluví pasáž, kdy se balet Labutí jezero
zjevuje Petru Iljiči jako sen. Nejen tato scéna znázornění Čajkovského díla je
důkazem režisérova smyslu pro virtuozitu a schopnost převést myšlenky postavy
do obrazové podoby. Podobnými nápady totiž srší režisér po celou stopáž, čímž
jasně deklaruje, nakolik je pro něj (nejen Čajkovského) hudba rovnocenným
partnerem obrazu.
O výrazné kvalitě snímku svědčí i fakt, že byl v roce 1971 oceněn Zlatým Glóbem
za nejlepší cizojazyčný film a rovněž byl nominován na cenu Akademie nejen ve
stejné kategorii, ale i za nejlepší hudbu.
Jaromír Franta

Země původu:
Rok výroby:
Formát:
Kamera:
Zvuk:
Barevnost:
Délka:
Premiéra:
Režie:
Scénář:
Kamera:
Hudba:
Hrají:

Velká Británie / USA
1996
70mm
Super Panavision 70
6-kanálový magnetický Dolby stereo A
Anglická verze, české titulky
úplné barevné spektrum
242 minut + přestávka
na 70mm formátu v ČR v kině Mír 70 Krnov duben 2014
Kenneth Branagh
William Shakespeare (divadelní hra)
Alex Thomson
Patrick Doyle
Kenneth Branagh, Richard Attenborough, Kate Winslet,
Brian Blessed, Julie Christie, Billy Crystal, Judi Dench,
Gérard Depardieu, Reece Dinsdale, Nicholas Farrell,
John Gielgud, Rosemary Harris, Charlton Heston, Derek Jacobi,
Sarah Lam, Jack Lemmon, John Mills, Jimi Mistry, Rufus Sewell,
Timothy Spall, Robin Williams, Orlando Seale, Rowena King,
Perdita Weeks, Simon Russell Beale, Ian McElhinney,
Ray Fearon

Film získal 4 nominace na Oscara: scénář, výprava, kostýmy a hudba
Najslávnejšia a najznámejšia filmová adaptácia shakespearovskej drámy získava
pod taktovkou režiséra Kennetha Branagha i vďaka monumentálnemu 70mm
formátu a jedinečnej komplexnosti takmer neupraveného textu slávneho diela
status najviac „shakespearovského“ filmu všetkých čias. Pred veľkolepým, vyše
štvorhodinovým Hamletom tento herec a režisér natočil už dva filmy (Henry V.,
Veľa kriku pre nič) podľa Shakespearových hier, pričom si navyše stihol zahrať
v rovnako shakespearovskom Othellovi Olivera Parkera. Neskôr sa k týmto
dielam pridali ďalšie dve (Márne lásky snahy, Čarovná flauta), čím sa adaptácie
shakespearovských predobrazov stali akýmsi pilierom režisérovej tvorby.
Rovnako ako sir Laurence Olivier, Franco Zeffirelli či Orson Welles sa aj Kenneth
Branagh pokúsil Shakespearove diela preniesť na plátno v jedinečnej podobe.
Branagh sa snaží potlačiť divadelnosť predlohy, čo je zrejmé i z práce s kamerou,
ktorá často krúži okolo postáv, či z atypického stvárnenia finále v podobe
opakovanej Klaudiovej vraždy. Rovnako ako v Henrym V. (1989), aj v Hamletovi

stvárnil hlavnú postavu samotný režisér. Za úlohu pomätenej Ofélie si vyslúžila
herečka Kate Winsletová britskú cenu Empire Award. Aj vďaka miestami až
démonicky teatrálne pôsobiacim výkonom dielo získava na atraktívnosti.
Film býva uvádzaný aj v skrátenej verzii, ochudobenej o niekoľko postáv, napr.
o Reynalda v podání Gérarda Depardieua či Hecubu stvárnenú Judi Denchovou.
Veľkolepú výpravu, kostýmy a hudbu, za ktoré bol film vyslaný do boja o Oscara
za rok 1996, dopĺňajú kulisy z 19. storočia, čo príbeh zasadzuje do
modernejšieho prostredia než v predlohe, ako je už vo filmových alebo
divadelných adaptáciách diel Shakespeara zvykom. Branagh zostáva režijne
činným do dnešných dní, dôkazom čoho je napríklad komiksová adaptácia Thora
z roku 2011. Na klinec nezavesil ani obdobne úspešnú hereckú kariéru,
fanúšikovia príbehoch o Harrym Potterovi si ho môžu pamätať ako profesora
Lockharta. Napriek bohatej filmografii však zostáva práve Hamlet vrcholom
autorovej tvorby.
Matúš Slamka

Země původu:
Rok výroby:
Formát:
Kamera:
Zvuk:
Barevnost:
Délka:
Premiéra:
Režie:
Kamera:
Hudba:
Hrají:

USA
1964
70mm
Ultra Panavision 70
6-kanálový magnetický stereo
Anglická verze, české titulky
archivní kopie – narušené barvy
posun do červených tonů
předehra, 188 min. + přestávka
na 70mm formátu v ČR v kině Mír 70 Krnov duben 2014
Anthony Mann
Robert Krasker
Dimitri Tiomkin
Sophia Loren, Stephen Boyd, Alec Guinness, James Mason,
Christopher Plummer, Anthony Quayle, John Ireland,
Omar Sharif, Mel Ferrer, Finlay Currie, Andrew Keir,
Rafael Luis Calvo, Lena von Martens

Film získal 1 nominaci na Oscara: hudba
Jak sám název naznačuje, jeden z posledních snímků amerického režiséra
Anthonyho Manna se žánrově řadí ke kánonu tzv. historických eposů nebo také
děl, kterým přísluší označení „meč a sandály“. Takto kategorizované snímky měly
tradici v hollywoodské kinematografii padesátých a šedesátých let, mezi jejíž
nejzářnější příklady patří třeba jedenáctioscarový Ben Hur (1959), Desatero
přikázání (1956) nebo Spartakus (1960). Jedním z posledních hollywoodských
představitelů tohoto trendu je pak právě Pád říše římské (1964).
Více než tříhodinové vyprávění zachycuje Římské impérium na pokraji rozpadu
– císař Marcus Aurelius (Alec Guinness) umírá, přičemž své nástupnictví nabídne
věrnému generálu Liviovi (Stephen Boyed), u nějž věří, že v říši nastolí mír. To se
však nelíbí Commodovi (Christopher Plummer), jenž je právoplatným císařovým
synem a cítí se být i jeho jediným možným nástupcem. Hlavní dynamikou celého
příběhu je tak synovsko-otcovský kontrast mezi dvěma odlišnými osobnostmi
a ideály, které fascinujícím způsobem popisují pád římské společnosti.
V mantinelech známých historických souvislostí se odehrává také divácky vděčný
milostný příběh mezi Liviem a Commodovou sestrou Lucillou (Sophia Loren), jenž
tvoří pouze vedlejší dějovou linii.

Režisér Anthony Mann sice nikdy nepřekročil stín slavnějších kolegů, byl však
činným tvůrcem úspěšným napříč různými žánry. Kromě noirových detektivek
proslul hlavně v žánru westernu se snímky jako Wincherster 73 (1950), Zátočina
řeky (1952) nebo Odhalená stopa (1953), v nichž ukázal, že dokáže míchat
divácky atraktivní téma pistolnických přestřelek s propracovanější psychologií
a větším důrazem na násilí. Tyto motivy zúročil nejen ve svém zřejmě
nejslavnějším díle Cid (1961), což byl na tři Oscary nominovaný historický epos,
ale právě v Pádu říše římské. K žánru historické epiky se Mann uchýlil čtyři roky
poté, co byl kvůli tvůrčím neshodám s hercem a producentem Kirkem Douglasem
propuštěn jako režisér obdobně laděného snímku Spartakus, který posléze
dotočil Stanley Kubrick.
Pozdější Mannův Pád říše římské je sice velkorozpočtový hollywoodský velkofilm
určený pro mainstreamové publikum, ale zároveň se poetice podobných
historických eposů v lecčem vymyká. Kombinuje totiž žánrový příběh a romanci
na jedné straně se zesílenou realističností a naturalističností na straně druhé,
reprezentované zejména psychologickým prohlubováním postav a nepřikrášlenými akty násilí.

Právě tyto vlastnosti filmu, jež jsme výše rozpoznali i u Mannových westernových
projektů, dost možná představovaly jeden z důvodů, proč snímek tehdy neuspěl
u dobového publika. Spolu s konkurenčním projektem Kleopatra (1963), jehož
nákladné natáčení téměř přivedlo studio 20th Century Fox ke krachu, můžeme
Pád říše římské považovat za jeden z posledních titulů daného trendu, které
ukazovaly hollywoodskou velkolepost v celé své kráse. I když se snímek
Anthonyho Manna snažil v mnohém vyrovnat třeba Benu Hurovi (například téměř
totožná akční honička se spřeženími) a příliš nevýrazně zapadl v žánrové
konkurenci, jeho historický přínos je nezpochybnitelný – a to nejen proto, že by
bez něj dost možná o šestatřicet let později nevznikl Gladiátor Ridleyho Scotta.
Martin Bubrín

Země původu:
Rok výroby:
Formát:
Kamera:
Zvuk:
Barevnost:
Délka:
Premiéra:
Režie:
Kamera:
Hudba:
Hrají:

Velká Británie
1970
70mm
Super Panavision 70
6-kanálový magnetický stereo
Německá verze, české titulky
archivní kopie – narušené barvy,
posun do červených tonů
předehra, 187 minut + přestávka
na 70mm formátu v ČR v kině Mír 70 Krnov v dubnu 2014
David Lean
Freddie Young
Maurice Jarre
Robert Mitchum, Trevor Howard, John Mills, Leo McKern,
Sarah Miles, Barry Foster

Film získal 2 Oscary: Herec v HR, kamera
a 2 nominace na Oscara: Herečka v HR, zvuk
Jméno britského režiséra Davida Leana si mnozí spojují s velkolepými filmovými
produkcemi padesátých a šedesátých let minulého století (Most přes řeku Kwai,
Lawrence z Arábie, Doktor Živago). Tento chorobně perfekcionistický autor, který
prý dokázal strávit měsíce čekáním na správné světlo, však nebyl jenom
vypravěčem opulentních příběhů. Právě naopak patřil k paradoxně
„nejintimnějším“ tvůrcům, jací kdy v Hollywoodu pracovali. Téměř všechny jeho
filmy jsou koneckonců (navzdory své případné monumentálnosti) především
psychologickými ponory do niter jejich protagonistů.
Takovým intimním příběhem epických rozměrů je i Leanův film z pozdějšího
období Ryanova dcera (1970), v němž režisér zprostředkovává dvě paralelně se
odvíjející roviny: za prvé manželství a posléze mileneckou aféru protagonistky
Rosy a za druhé souběžně se odehrávající konflikt irských občanů s Brity.
Tříhodinové stopáže pak využívá k tomu, aby mohl oboje rozebírat přesvědčivě
a komplexně. Na jedné straně tak sledujeme příběh lidské nenávisti a nemožnosti
vzájemného pochopení a na straně druhé formálně propracovaný romantický film
o snílkovi, který učinil chybné rozhodnutí ve výběru životního partnera.
Diváka podle mého zaujmou především pečlivě komponované scény, sugestivně
zpřítomňující Rosino psychické rozpoložení. Nejvýraznější je pak sekvence

svatby a první manželské noci, která přesvědčivě zachycuje hrdinčinu nervozitu,
neuspokojení a následné prozření. Ryanova dcera současně obsahuje – podobně
jako jiné slavné velkofilmy Davida Leana – množství spektakulárních obrazů,
v nichž se mu daří působivě zprostředkovávat nejen postavy, ale i jejich vztah
k prostředí. Tyto obrazy zároveň slouží jako určité „přírodní metafory“ dodávající
občas scénám humorný rozměr ozvláštňující jinak spíše neradostný příběh tohoto
výjimečného díla.
Michal Škamla

Země původu:
Rok výroby:
Formát:
Kamera:
Zvuk:
Barevnost:
Délka:
Premiéra:
Režie:
Předloha:
Hrají:

SSSR
1967
70mm
Sovscope 70
6-kanálový magnetický stereo
Ruská verze, české titulky
archivní kopie - úplné barevné spektrum
145 min. + přestávka
ČSSR 30.8.1968 70mm, kině Mír 70 Krnov 12.12.1969
Alexandr Zarchy
Lev Nikolajevič Tolstoj (kniha)
Taťjana Samojlova, Vasilij Lanovoj, Nikolaj Gricenko,
Jurij Jakovlev, Anastasija Vertinskaja, Ija Savvina,
Maja Pliseckaja, Anatolij Kubackij, Arkadij Cinman,
Boris Goldajev, Alexandr Kajdanovskij

Román Lva Nikolajeviče Tolstého Anna Karenina (1878) patří ke kánonu světové
literatury a k souboru několika klasických předloh, které byly za posledních sto let
nejčastěji adaptovány pro film. Každé další zpracování reprezentuje nový přístup
motivovaný jiným uměleckým záměrem nebo produkčním kontextem. Britský
přepis Joea Wrighta ukázal předloni ambiciózní inscenaci v prostorách jeviště, ale
ruské zpracování Alexandra Zarchiho z roku 1967 zastupuje tradiční věrnostní
přístup a ze všech dosud vzniklých adaptací nejvíce respektuje text Tolstého
předlohy.
Sovětský klasik Zarchi začínal svou téměř šedesát let trvající kariéru ve
30. letech. Pro jeho filmovou tvorbu je typický důraz kladený na postavu a práci
s herci. Ve svých námětech volil životopisný přístup a snažil se vystihnout
nejvýraznější a nejpodstatnější momenty z příběhu představované postavy.
Charaktery, které si vybíral, se vyznačují neobvyklým vnitřním světem. Při psaní
scénáře uvažoval již nad konkrétními představiteli, aby se mohl přizpůsobit
možnostem a specifičnostem jednotlivých herců a hereček. Hovořil o způsobu
hereckého ozvláštnění, skrze které lze proniknout k podstatě charakteru. Své
představy porovnával s chováním reálných postav a jeho ideálem bylo, aby
jedinou osobu dokázal zpodobnit v mnoha polohách a s rozvinutým emocionálním
prožíváním. Jeho vrcholné dílo Anna Karenina mu všechny nastíněné principy
umožnilo plně využít i naplnit.

K nejslavnějším představitelkám tragické ženské postavy patří velké hvězdy:
Greta Garbo (1935), Vivien Leighová (1948), v poslední době pak Keira
Knightleyová (2012). Ruský přepis nabídl příležitost Taťjaně Samojlové, která se
proslavila o deset let dříve v opusu Michaila Kalatozova Jeřábi táhnou (1957).
Anna Karenina je pro ni opět postavou s pohnutým osudem, ženou zmítanou city
a utlačovanou společenskými konvencemi. Samojlové proto umožnila ukázat
široký herecký rejstřík. Mladá herečka nevypadá tak vyzrále jako její
předchůdkyně, ale je krásná a uhrančivá díky hlubokým černým očím, a její výkon
je famózní. Zajímavostí je, že vedlejší roli krásné a elegantní kněžny Betsy
ztvárnila primabalerína Maja Pliseckaja. Ruská tanečnice, choreografka
a herečka je označována za jednu z nejvýznamnějších baletek 20. století. V roce
1974 iniciovala nové zpracování románu Anna Karenina a v této adaptaci sama
ztvárnila hlavní roli.
Klíčovým komponentem pro uchopení filmu je soundtrack a práce s kamerou.
Městské scény se téměř exkluzivně odehrávají v interiérech, které umocňují
rigidnost a faleš městské společnosti, a kontrastují s otevřenými pláněmi volně
dýchajícího venkova, spjatého s postavou upřímného Levina. Scény z jeho
prostředí jsou harmonické a ve zvukové stopě je doprovází zpěv ptáků. Příběh
Anny Kareniny charakterizují silné emoce a prožívání. V dramatických epizodách
milostného trojúhelníku vyniká hudba Rodiona Ščedrina, která zesiluje divácký
zážitek a fixuje naši pozornost a napjaté očekávání ve vybranou chvíli. Tyto
klíčové scény se zároveň vyznačují dynamickou prací s kamerou. Ta nás ve fázi
gradace prostřednictvím dlouhé jízdy zavede na místo činu, kde se nečekaně
rozpohybuje a rychlý sled záběrů snímaných z ruky ve spojení s výraznou hudbou
skvěle vystihují atmosféru vypjatých okamžiků. Vrchol představují koňské dostihy,
kdy svižná střihová skladba vrcholí expresivní montáží a dvojexpozicí hlav Anny,
Vronského a koně.
Téměř dvě a půl hodiny trvající snímek je důmyslně vystavěn prostřednictvím
vyváženého střídání mírnějších a bouřlivějších pasáží: emocionálně vyhrocené
sekvence jsou předznamenávány obdobími relativního klidu, jejichž dočasnost je
ale s postupujícími minutami čím dál zjevnější. Filmu se tím sugestivně daří
budovat pocit rostoucích emocí, bolesti a paranoie, jež nakonec vedou k tragédii
ženy zmučené okovy společnosti své doby.
Marie Barešová

Toto je téma, o ktorej by sa dalo dlho a podrobne hovoriť a prehľadne to
zostručniť je dosť zaujímavý problém. Ale pokúsim sa o to.
Už od počiatku kinematografie sa objavovali rôzne pokusy ako doplniť obrazovú
projekciu zvukom. Prvá zdokumentovaná projekcia zvukového filmu sa
uskutočnila v Paríži roku 1900. Najväčším problémom bola synchronizácia zvuku
s filmom, takže trvalo dlhé roky, než sa zvukový film začal používať komerčne.
V prvpočiatkoch filmu bol zvukový doprovod na nejaký hudobný nástroj, ale
nakoľko každá projekcia bola svojím spôsobom jedinečná, tvorcovia sa snažili,
aby zvuk bol zakaždým totožný. Skúšali rôzne variácie v tej dobe už existujúceho
phonographu. Prechádzali od ručnej synchronizácie až k mechanickému
spriahnutiu phonographu s projektorom. Synchronizácia bola najväčšia prekážka,
ale nebola jediná. Ďalší problém bola kvalita nahrávky. Spôsob nahrávania
pomocou trubice nebol práve najkvalitnejší. No a kvalita a hlavne hlasitosť
reprodukcie bol ďalší dosť podstatný problém.
Okolo roku 1914 sa objavujú pokusy so
záznamom na film. Lee De Forrest si
v roku 1919 v USA dáva patentovať prvý
optický záznam zvuku na separátny film
a v roku 1923 pod názvom Phonofilm
uvedie prvé komerčné premietanie
zvukového filmu s optickým záznamom
v USA.
V Európe ide vývoj podobným smerom.
V roku 1919 je patentovaný systém pod
Políčko z prvého filmu v systéme Phonofilm
názvom Tri-Ergon a v septembri 1922 sa
koná v Berlíne oficiálne predstavenie
filmu s týmto zvukovým záznamom.
Súbežne neustáva ani vývoj zvuku
pomocou phonographu. Záznam na
valce, alebo platne sa neustále zlepšuje
a mechanická synchronizácia umožňuje
v roku
1921
uviesť
v systéme
Photokinema film „Dream Street“ Po
uvedení tohoto filmu sa dlhé roky
navonok nič nedeje, ale v zákulisí sa
pilne pracuje.
Vitaphone v premietacej kabíně

A v roku 1926 uvádza Warner Bros v systéme Vitaphone film Don Juan.
Zaznamenaná je hudba a zvukové efekty, ale ešte stále nie dialógy, takže film
bolo možné premietať aj ako nemý film. V týchto prvopočiatkoch mal záznam na
gramofónovej platni lepšiu kvalitu a vyšší dynamický rozsah, ale záznam na filme
mal napriek šumu a hluku väčší frekvenčný rozsah. Taktiež náklady na zvuk na
gramofónovej platni boli spočiatky menšie ako na externý systém optického
záznamu zvuku.
V roku 1927 uvádzaju Warner Bros film „Jazzový spevák“ v systéme Vitaphone,
čo je systém používajúci gramoplatne
o priemere 16 cm a s rýchlosťou 33 1/3
ot/min. Gramofón je pripojený k motoru
projektora. Fenomenálny úspech začne
novú éru „zvukového filmu“. Samozrejme
problémy záznamu na gramoplatne
a neustále sa vylepšujúci optický záznam
zvuku
na film
spôsobia pomalý
a postupný
prechod
k optickému
záznamu
zvuku.
Počas
tohto
prechodného obdobia sú niektoré filmy
vybavované
obidvomi
zvukovými
záznamami. Po roku 1930 sa prestáva
používať záznam zvuku na gramoplatne.
U optického záznamu zvuku sa spočiatku
používa iba hustotný (intenzitný) záznam
zvuku (ERPI/FOX), kde podľa intenzity
zvuku sa mení hustota záznamu na filme. Postupne sa začína súbežne
presadzovať amplitúdový (plochový) záznam zvuku (RCA/RKO), kde podľa
intenzity zvuku sa mení pomer medzi tmavou a svetlou plochou. Záznam môže
byť jednostranný, obojstranný, prípadne viac obojstranných stôp. Amplitúdový
záznam prevládol nad hustotným okolo roku 1950, kedy sa hustotný záznam
postupne prestáva používať.
Štítok na platni Vitaphone

Ďalším významným zlomom je rok 1940 a film
štúdia Walta Disneyho „FANTASIA“. Jednalo
sa o prvý pokus viackanálovej priestorovej
reprodukcie
zvuku
pod
názvom
FANTASOUND. Zvuk bol zaznamenávaný do
9 samostatných optických stôp na samostatný
filmový pás. Potom bol zmixovaný do
4
výsledných
stôp
a reprodukovaný
komplikovaným systémom od firmy RCA.
3
reproduktory
vpredu
a 65 malých
reproduktorov po celej sále. Systém bol tak
komplikovaný, že už ďalší film systémom
FANTASOUND nebol nakrútený. Ale položil
Hustotný a amplitudový záznam

sa základ niečoho, čo sa v rôznych
obmenách objavilo v ďalších rokoch.
No a v roku 1952 prichádza Cinerama,
ktorá aj po zvukovej stránke prichádza
s prevratnou
zmenou,
ktorým
je
magnetický záznam zvuku do 7
magnetických stôp na separátnom filme.
Tento systém bol taktiež prelomový a aj
napriek minimálnemu rozšíreniu položil
základy toho, kvôli čomu chodíme do
Krnova.
V roku 1953 to je 35mm film „The Robe“
s štvorkanálovým
magnetickým
Fantasound 4-kanálový zvuk
záznamom zvuku. Aby sa urobilo miesto
na magnetický záznam, tak sa použili užšie perforačné otvory.
O rok neskôr (1954) Paramount uvedie do kín film „White Christmas“ vo formáte
VistaVision – horizontálne umiestnený 35mm širokouhlý film so zvukom
„Perspecta sound“. Nejednalo sa o skutočný viackanálový zvuk, ale iba mono
zvuk s pomocnými frekvenciami 30, 34 a 40 Hz, pomocou ktorých sa zvuk
primiešaval do ľavého, pravého a efektového reproduktoru.
No a v roku 1955 prichádza do kín film Oklahoma! so samostatným 6 kanálovým
zvukovým
záznamom
na
filme
premietaným
rýchlostou
24
fps
a synchronizovaným s obrazom na 65mm Todd-AO premietaným rýchlosťou
30 fps. Od tohto už je iba krôčik k nami obľúbeným 70mm filmom s 6 kanálovým
magnetickým záznamom zvuku, ktoré sa premietali až do nedávnej minulosti.
Veľmi dlho nemali vôbec žiadnu konkurenciu, ale vývoj išiel ďalej.
V roku 1965 vyvíja Ray M. Dolby systém Dolby A a v roku 1970 robí prvé testy na
filme „Jane Eyre“ a na základe kladných výsledkov je v roku 1971 uvedený do kín
prvý film mastrovaný v systéme Dolby „Mechanický pomaranč“.
V roku 1974 uvádza štúdio Universal film „Zemetrasenie“ so zvukovým systémom
Sensurround. Tento systém k zvuku z optickej monostopy, alebo 4 kanáloveho
mg záznamu pridával generované nízkofrenvenčné tóny reprodukované
prídavnými basovými reproduktormi rozmiestnenými okolo celej sály, čím sa
dosahovala vernosť dynamických scén. Systém Sensurround pochopiteľne
nedosiahol väčšieho rozšírenia.
V tom istom roku Dolby prezentuje prvé ukážky v systéme Dolby stereo a v roku
1975 sa uvádzajú do kín prvé dva filmy Dolby stereo „Tommy“ a „Lisztomania“.
V roku 1976 je to prvý film Dolby stereo s priestorovým zvukom (surround) „A Star
Is Born“. No a je tu rok 1977 a spolu s ním „Hviezdne vojny“. Nebol to síce prvý
film Dolby, ako sa občas mylne uvádza, ale určite to bol film, ktorý výrazne
pomohol tomuto systému. V roku 1979 s filmom „Apocalypse Now“ vstupuje
Dolby do sveta 70 mm a na mg záznam.

V roku 1986 demonštruje Dolby ukážky v novom systéme SR a roku 1987
prichádza do kín v tomto systéme „Robocop“ a „Innerspace“. A týmto sa
definitívne končí vývoj analógových systémov zvuku. Jediné čo treba spomenúť
ešte, je prechod na purpurový (cyan) záznam zvuku. Prechod na tento typ
optického záznamu zvuku bol ale viacej z ekonomických ako z kvalitatívnych
dôvodov.
Rokom 1990 začína digitálna éra. Prvý pokus bol Cinema Digital Sound (CDS)
a prvý film bol Dick Tracy. CDS bol optický digitálny 6 kanálový záznam zvuku
umiestnený na filmovej kópii namiesto pôvodného analógového zvuku. A práve
na toto doplatil, nakoľko pri poškodení digitálnej stopy nebolo možné použiť
klasický analógový zvuk.
V roku 1991 predstavuje Dolby svoju variantu SR-D, čo je taktiež 6 kanálový
záznam zvuku, ale umiestnený medzi perforačnými otvormi, s možnosťou
prepnúť na analógový záznam v prípade výpadku digitálneho zvuku. V roku 1992
je to prvý komerčný film „Batman Returns“.
O rok na to v roku 1993 prichádza do kín „Jurský park“ a s ním Digital Theater
System, všade známy ako DTS. Jedná sa o 6 kanálový zvukový záznam na CD
diskoch komprimovaný v pomere 4:1, čo je výrazne menej ako Dolby. Zvuk je
synchronizovaný s filmom pomocnou synchro stopou, ktorá sa na filme nachádza
medzi obrazom a zvukom. Pri výpadku synchronizácie sa použije analógový
zvuk. DTS sa sporadicky objavuje aj na nových alebo reštaurovaných 70 mm
kópiách.
V roku 1993 uvádza aj firma Sony s filmom „Last Action Hero“ svoj systém
digitálneho záznamu zvuku pod názvom Sony Dynamic Digital Sound (SDDS).
Zvuk sa nachádza na okrajoch filmového pásu dvojmo, nakoľko sa jedná
o najnámahanejšiu oblasť filmového pásu a záloha pomocou analógového zvuku
je samozrejmosť. Kompresný pomer je 5:1 a používa kompresný algoritmus
ATRAC, ktorý sa požíval aj v prehrávačoch minidisc.
Vzhľadom k umiestneniu na filme všetky
tri formáty koexistujú spolu a stáva sa
dosť často, že film má okrem
analógového zvuku, väčšinou Dolby SR,
aj Dolby Digital, DTS aj SDDS. Najväčší
počet inštalácií v kinách má DOLBY,
potom nasleduje DTS a najmenej má
SDDS (pokiaľ viem, tak v Čechách bola
iba jedna inštalácia – kino Ládví Praha).
Postupne už dochádza iba k drobným
vylepšeniam napr. 1999 „Star Wars
Episode I: The Phantom Menace“ je
uvádzané
v systéme Dolby Digital
Surround EX, kde je pridaný zadný
Center.

Zvukové záznamy na filme

Prechodom do nového storočia pomaly dosluhuje vyše storočný filmový materiál
a aj hlavný nosič – Edisonov filmový pás podstúpi digitalizáciu. S digitálným
formátom prichádzajú aj nové zvukové formáty. Okrem klasického 5.1 a 7.1
kanálového nekomprimovaného zvuku prichádza od firmy Barco 11.1 kanálový
zvuk Auro, alebo Doby Atmos, ktorý zaznamenáva zvuk vektorovo a v sále
reproduktormi naozaj nešetrí. Takže Vám prajem dobrý zvuk a viac aj s ukážkami
sa dozviete na prezentácii v nedeľu ráno.
Ivan Školuda

2006
Tento ročník přehlídky nabízel především sovětskou produkci - působivý
životopisný snímek Vzlet (1979) o životě průkopníka teorie raketových letů
K. E. Ciolkovského, hudební drama Cikáni jdou do nebe (1975) nebo tendenčně
zaměřenou epopej Vojáci svobody (1977) - ale i západní sci-fi - Zajati vesmírem
(USA 1969), Vetřelec (USA 1979), Ikaros (Signále - Ein Weltraumabenteuer, NSR
1970).
2007
V tomto roce byla na přehlídce poprvé v ČR uvedena 70mm kopie filmu Doktor
Živago (USA 1965) s Omarem Sharifem a Geraldinou Chaplin, historický
velkofilm Potopa (Polsko 1974) nebo např. unikátní německý dokument Létající
Clipper (NSR 1962).
2008
Mezi tituly, které byly na přehlídce k vidění, byl například stále populární muzikál
West Side Story, historický film Kazimír Veliký, východoněmecká historická
komedie Hejtman Florián, nebo historické velkofilmy Spartakus a Lawrence
z Arábie (celostátní premiéra - film nebyl nikdy v české filmové distribuci).
2009
4. ročník byl oslavou výročí 40 let od spuštění 70mm projekce v kině Mír 70
Krnov. Proto na programu nemohla chybět komedie Báječní muži na létajících
strojích, která projekci „sedmdesátek" v Krnově odstartovala. Magnetem přehlídky
byly takové tituly, jako 2001: Vesmírná odysea, Terminátor 2: Den zúčtování,
Neuplatní, nebo film Poslední údolí, který byl uveden v české kinopremiéře.
Z nových titulů byl na formátu 70mm představen film Paříž 36.
2010
5. ročník reagoval na 65. výročí ukončení 2. světové války a proto byly
do programu přehlídky vybrány dva tituly, které měly v ČR svou kinopremiéru.
Prvním z nich byl životopisný snímek Generál Patton (1970) a druhým válečné
špionážní drama Operace Crossbow (1965).
2011
V tomto roce měli návštěvníci jedinečnou možnost vidět ze 70mm pásu filmy
Duna, Za zvuků hudby, nebo válečné drama 55 dní v Pekingu. Sál zaplnily rovněž
tituly Dobyvatelé ztracené archy, Nebeské dny, nebo PlayTime Jacquese Tatiho.

2012
Polární stanice Zebra, Jak byl dobyt Západ a Krakatoa, na východ od Jávy,
to byly tři kinopremiéry, natočené systémem CINERAMA, který v daném roce
oslavil 60 let. Divácký ohlas měly i snímky Ve službách papeže, Děrsu Uzala,
Lovec jelenů, nebo cestopisný dokument Létající Clipper.
2013
Největší zájem podle ohlasu na internetu vzbudil snímek scénáristy George
Lucase a režiséra Richarda Marquanda Star Wars: Epizoda 6 - Návrat Jediů,
která je vyvrcholením obří ságy a potěšil každého příznivce science fiction.
Proběhlo i setkání s producentem Star Wars panem Rickem McCallumem.
Došlo i na kinopremiéry. Jednou z nich byla 2010: Druhá vesmírná odysea
– akčnější pokračování filmového opusu Stanleyho Kubricka – a druhou film
Ve šlépějích Spasitele Michaela Andersona, který vypráví fiktivní příběh prvního
východoevropského papeže. Dalšími tituly festivalu byly muzikál Hello, Dolly!,
Smrtonosná past, Hlubina, Střihoruký Edward, premiéra filmu Mistr a český film
Vysoká modrá zeď.
Již nyní si rezervujte datum 17. - 19. dubna 2015 ve Vašem kalendáři
na 10. jubilejní přehlídku, která bude ve velkém stylu na velkém plátně.
Srdečně Vás zve organizační tým.

Další informace můžete získat na:

www.krrr.cz
in70mm.com
facebook.com/krrrrrrrrrr

