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ZAÅ LÃ• SLÃ•VA â€“ POZNAMENÃ•NÃ• OSCAREM
NedÄ›le, 26 srpen 2018

Jsou lidÃ©, kteÅ™Ã- ve svÃ©m Å¾ivotÄ› mnoho nedokÃ¡Å¾ou, a pÅ™esto jsou s pompou oslavovÃ¡ni. A pak jsou nebo byli ta
jsou opakem, a pÅ™esto umÃ-rajÃ- v zapomnÄ›nÃ- a jejich jmÃ©no znÃ¡ jen hrstka zasvÄ›cenÃ½ch. TakovÃ½m pÅ™Ã-kladem
muÅ¾, o nÄ›mÅ¾ bude dneÅ¡nÃ- povÃ-dÃ¡nÃ-. Psal se 24. leden 1937, kdyÅ¾ se manÅ¾elÅ¯m JandlovÃ½m z Prahy narodil s
jemuÅ¾ dali jmÃ©no Ivan.

Chlapec v dÄ›tstvÃ- prodÄ›lal obrnu, nÃ¡sledkem kterÃ©
pozdÄ›ji kulhal. To jej omezovalo v bÄ›Å¾nÃ½ch klukovskÃ½ch aktivitÃ¡ch a tak se
radÄ›ji vÄ›noval zpÃ-vÃ¡nÃ- v dÄ›tskÃ©m pÄ›veckÃ©m sboru. V DismanovÄ› dÄ›tskÃ©m
rozhlasovÃ©m souboru jej takÃ© objevil
reÅ¾isÃ©r Fred Zinnemann (1907 VÃ-deÅˆ - 1997 LondÃ½n) a obsadil jej rovnou
do hlavnÃ- role ve filmu PoznamenanÃ-, kterÃ½ pÅ™ipravoval.

DÄ›j filmu PoznamenanÃ- (The Search) vyprÃ¡vÃ- o
osudech chlapce Karla "Jimmyho" MalÃ-ka, kterÃ½ pÅ™eÅ¾ije koncentraÄ•nÃtÃ¡bor v OsvÄ›timi. Zapomene vÅ¡ak rodnou Å™eÄ• i to, Å¾e mÄ›l pÅ™ed vÃ¡lkou otce a
matku. MalÃ©ho chlapce se ujme americkÃ½ vojÃ¡k, kterÃ©ho ztvÃ¡rnil charismatickÃ½ Montgomery
Clift ( mimochodem, nedÃ¡vno bÄ›Å¾el v televizi s tÃ-mto hercem film Na vÃ½slunÃ- - stojÃ- za
podÃ-vanou). Chlapce vÅ¡ak hledÃ¡ jeho matka, kterou ÃºÅ™ady mylnÄ› informujÃ-, Å¾e
hoch je mrtvÃ½. Tu hrÃ¡la pÄ›vkynÄ› Jarmila NovotnÃ¡ (okrajovÄ› jsem ji zmiÅˆovala v
PraÅ¾skÃ½ch toulkÃ¡ch v souvislosti s usedlostÃ- DoubkovÃ¡).
Film zÃ-skal mimoÅ™Ã¡dnÃ½ ohlas. ZÃ-skal prestiÅ¾nÃ- cenu
Oscar i ZlatÃ½ globus. ObÄ› soÅ¡ky byly zmenÅ¡eny tak, aby odpovÃ-daly tomu, Å¾e je
bude v ruce drÅ¾et Å¡kolÃ¡k. Ivanovi dokonce napsala samotnÃ¡ Brigitte Bardot, tÄ›Å¡ila
se, Å¾e si spolu zahrajÃ- v dalÅ¡Ã-m filmu.

BohuÅ¾el, chlapci byla cesta do zÃ¡moÅ™Ã- znemoÅ¾nÄ›na,
soÅ¡ky pÅ™iÅ¡ly poÅ¡tou. I jeho dalÅ¡Ã- Å¾ivotnÃ- drÃ¡ha byla ovlivnÄ›na napjatÃ½mi vztahy
mezi zemÄ›mi zÃ¡padnÃ-ho a vÃ½chodnÃ-ho bloku. Chlapcovy plÃ¡ny o drÃ¡ze filmovÃ©ho herce tedy vzaly
za svÃ©. Å koda takovÃ©ho talentu. BohuÅ¾el doma nebyl zÃ¡mÄ›rnÄ› obsazovÃ¡n, do ciziny
nesmÄ›l.
Ivan Jandl se pak v Å¾ivotÄ› vÄ›noval mnoha profesÃ-m, byl
mj. hlasatel rozhlasu, konferenciÃ©r. ZemÅ™el pÅ™edÄ•asnÄ› na zÃ¡chvat diabetu v roce
1987, bylo mu pouhÃ½ch 50 let. JelikoÅ¾ nemÄ›l rodinu, byla jeho pozÅ¯stalost
ÃºÅ™ednÄ› vypoÅ™Ã¡dÃ¡na. Jen dÃ-ky shodÄ› Å¡Å¥astnÃ½ch nÃ¡hod nepÅ™iÅ¡ly k ÃºjmÄ› soÅ¡ky z dob
jeho dÄ›tskÃ© slÃ¡vy (celkem si zahrÃ¡l ve Ä•tyÅ™ech filmech) a jsou uloÅ¾eny ve
sbÃ-rkÃ¡ch NÃ¡rodnÃ-ho filmovÃ©ho archivu.

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 18 September, 2019, 18:54

