rozhovor

Film je nejdražší umění, stojí hrozně moc, a ne všechno se pochopitelně povede. Z 30 filmů jsou dobré tak tři.
V dramatu z druhé
světové války
Colette

JIŘÍ MÁDL

Pořád
se trochu
skrývám

Jiří všechny zve na
únorový 4. ročník Dne
dětské onkologie

dva dny neviděl na jedno oko, a to
s očima problémy nemám. Nebo
jsem pár dnů vůbec nemohl spát,
nebo jsem měl naopak problémy udržet se na place vzhůru.
Stojí vám to vůbec za to?
Byl to strašný maraton, a když skončil, řekl jsem si, že už do toho v životě nejdu. Snad se dámy neurazí, ale
ten stav bych přirovnal k mamince
po porodu: přivést na svět dítě je
fantastická a krásná věc, ale když se
zeptáte novopečené maminky, kdy
bude další, v drtivé většině vám odpoví, že je za dítě šťastná, ale jednou
to stačilo. A uběhne rok dva tři…
těžké vzpomínky milosrdně zmizí
a maminka začne přemýšlet o dalším
dítěti. Přesně takhle je to u mě s filmovou režií.
Předpokládám, že jste detailista.
Já jsem v tomhle blázen, potřebuju
mít všechno přesně do puntíku, což
řada jiných režisérů nedělá. Na druhou stranu taky má většina z nich
mnohem víc zkušeností a dost možná
i talentu, nemají nervy nadranc a tolik zdravotních problémů.

Rozhovor s Jiřím Mádlem
začal s jistou prodlevou,
i když jsem přišla včas.
Nemohla jsem ho najít.
Objevila jsem ho až po deseti
minutách jen díky tomu,
že mě zezadu zaujal jeho
fešácký sestřih. Seděl totiž
v kavárně tak, aby ho moc
nebylo vidět.
Jaký to je život, když vás u nás
prakticky úplně každý na ulici
poznává?
Až když vycestuju do země, kde mě
nikdo nezná, uvědomím si, že je to
vlastně špatně – najednou tam mám
mnohem víc energie, chodím s hlavou vzhůru a vzpřímeně –, a dojde
mi, jaký je to vlastně průšvih a že se
u nás pořád tak trochu kryju.
A můžete jet třeba normálně
metrem?
Metrem jezdím, ale mám speciální
choreografii, jak nastoupit, kam a jak
si stoupnout a jakým způsobem vystoupit, aby mě poznalo co nejmíň
lidí. V průměru se to podaří tak dvěma třem lidem. Jednou na tohle téma
vydám příručku. Nejhorší není ztráta
soukromí jako taková – povětšinou
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nedělám věci, které by nikdo nesměl
vidět. Spíš jde o to, že pozornost
určená mým směrem ode mne vyžaduje spoustu energie. Když si kupuju
housku a člověk, který mi ji prodává,
mě pozná, tak byť neřekne vůbec
nic, zareaguju na to, ať chci nebo ne.
Takže ztráta soukromí mi nevadí, to
spíš ta pozornost.
Chystal jste film „Na střeše“
s Janem Třískou, který večer
před prvním dnem natáčení tragicky zemřel. Jak to nesete?
Když pominu osobní a lidské hledisko, je to pro mě jako pro režiséra
hrozná rána a nejhorší noční můra.
Ale to je holt život. Teď už jsem několik měsíců za tím, už mě to tolik
nedrásá, ale stejně… Když připravujete velký projekt a na toho člověka

se navážete, začnete ho mít rád, dostanete se s ním do takové symbiózy
a pak tohle… Každopádně máme
nové obsazení a vypadá to, že na jaře
začneme točit.
Jaký jste režisér, hodný, nebo
„řvoucí“?
Jako režisér jsem zatím natočil jen
film Pojedeme k moři a reklamu
Obědy pro děti, potvrdil jsem si
přitom, že jsem fakt hroznej nervák. Ale na lidi neřvu. Dělal jsem
i s dětmi, a to je práce, při které se
musí člověk hlídat. Dětská psychika
je křehká a můžete si k nim snadno
a rychle zavřít cestu, takže bych si
to nedovolil. Ale já všechno vtahuju
do sebe – tak moc, že jsem to nakonec odnesl zdravotně. Byl jsem pod
takovým tlakem, že jsem dokonce

VIZITKA
Jiří Mádl (1986)

 Pochází z Českých Budějovic.
 Režisér, herec, scenárista.
 Vystudoval Univerzitu J. A.
Komenského v Praze.
 Debutoval filmem Snowboarďáci (2004). Hrál v řadě
filmů, seriálů a pohádek (např.
Gympl, Peklo s princeznou,
Borgia, Konfident).
 Získal Křišťálový glóbus za
film Děti noci (2008) a cenu
kritiky za svůj režijní debut
Pojedeme k moři.
 Je ambasadorem projektu
Den dětské onkologie.
 Chystá film Na střeše.
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Za film Děti noci dostal
Křišťálový glóbus

soustředili na herce jako na nejdůležitější prvek. Já nerozumím moc
kameře, nevím, kam ji dají nebo
kam bych ji měl dát já, ale zajímají
mě herci. Podivné je, že když hraju, tak mi přístup „nehereckých“
režisérů vyhovuje, protože si roli
postavím sám a režisér mě pak mírně koriguje. Ale co jsem vyzkoušel
režii, jsem jako herec poslušnější
a snažím se vyjít víc režisérům
vstříc. Jsem si vědom úděsné zodpovědnosti za konečný výsledek,
který stoprocentně padá na režisérovu hlavu.
I když na filmu dělají desítky dalších lidí?
Ti se můžou vymlouvat na cokoli, ale
režisér je ten, kdo za všechno vždycky a plně zodpovídá. Když točíte
film, všichni řeknou, kolik by za tyhle peníze mohlo být léků, chodníků,
houpaček… Na to můžete odpovědět
jen to, že je to pravda. Mohlo. Ale
vy za ty peníze uděláte film, takže
všichni řeknou: dobře, peníze jsi
dostal, tak nás pobav, ukaž, jak jsi
s nimi naložil. Film je nejdražší umě-

Od té doby, co jsem si vyzkoušel
režii, jsem jako herec poslušnější
a snažím se vyjít režisérům vstříc.
Říkal jste, že jste byl i pilný žák?
Byl jsem šprt! Mně ale nešlo o výsledky. Na základce jsem měl horší
známky než na gymplu, protože
mi bylo jasné, že nějak projdu, ale
na gymplu mě to začalo zajímat a bavit. Tedy až na matiku a fyziku. Ty
mi byly ukradené. Ale pojďte se bavit
o něčem jiném…
Byl jste před kamerou i za ní.
Máte díky tomu pro herce větší
pochopení?
U nás moc hereckých režisérů není,
tím myslím těch, kteří by se hodně

ní, stojí hrozně moc, a ne všechno
se pochopitelně povede. Každý rok
u nás vznikne zhruba třicet filmů
a opravdu dobré můžou být tak tři.
Tak to prostě je. S knížkami je to
podobné, ale tam nelítá tolik „vyhozených“ milionů, kinematografie tak
funguje všude na světě, na pár dobrých filmů připadá obrovské množství odpadu. Člověk je s tím smířený,
je to v pořádku, ale nikdo nechce být
tím, komu se to nepovedlo. Takže ten
tlak je obrovský.
Vždyť se u nás točí krásné věci!

V psychologickém
filmu Čtyři slunce

V Česku jsou skvělí herci i režiséři.
A úplně nejlepší máme kameramany,
ty jsou geniální! Dobrých scenáristů
je ale jak šafránu.
Scenáristiku jste studoval
v Americe. Je to velký rozdíl?
V Americe je specifická. Amerika
klade hodně důraz na individualitu,
ale ve scenáristice je to naopak.
I když je jen jeden autor, má
k sobě spousty dalších spolupsavců
a dramaturgů. Scenárista pak pracuje hlavně s jejich poznámkami
a přepisy – tam to všechno začíná.
U nás je všechno spíš intuitivní,
dokonce bych řekl, že jsme v téhle oblasti spíš zaspali. Takže
Evropana v Americe ze všeho nejdříve profackují, aby si nemyslel, že
je geniální psavec a stačí na všechno sám.
Jak jste se stal ambasadorem
Dne dětské onkologie?
Veřejně známé osobnosti se většinou snaží svým vlivem nebo
popularitou nějak pomoct. A já
se rozhodl, že pomohu tam, kde
to jiní nedělají nebo jen nárazově
na Vánoce, Velikonoce či Den dětí.
Onkologická onemocnění se neptají
na sezonu, jsou tu pořád. Tak jsem
začal jezdit na dětské onkologie
v Praze, Brně a jinde v České republice v docela pravidelných interva-

lech. Děti mě chytly, stala se z toho
taková tradice. Původně jsem počítal s tím, že ambasadorství se bude
každý rok předávat, nechtěl jsem si
ho usurpovat jen pro sebe. Nakonec
se ale už chystám na 4. ročník.
Takže ten den moderujete?
Paradoxně ani ne, moderuju diskusi
s doktory a s bývalými či současnými pacienty a jejich rodinami.
Jinak jsem tam ale hlavně pro děti.
Chytá mě to za srdce, samozřejmě,
protože je to těžké téma. Na druhou
stranu je ale Den dětské onkologie
dnem, který je plný zážitků a zábavy pro všechny děti, ať už byly
někdy onkologicky nemocné, nebo
ne. A veřejnost se tu může dozvědět spoustu věcí, které pomalu ale
jistě odbourávají vžitá tabu a mění
postoje lidí k dětem bez vlasů a jejich rodinám. Na náměstí Václava
Havla u Národního divadla bude
vyhřívaný stan a úžasný celodenní
program, večer je pak lampionový
průvod a na Václaváku megakoncert. Loni to bylo skvělé!
Přál jste si něco do nového
roku?
Aby přišlo hodně dospěláků a dětí
17. února na Den dětské onkologie!
A co ten váš film?!
No jo vlastně, tak aby se mi taky
podařil ten film! 
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