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s bíl˘m vévodou a smrtihlavem

Julianem Sandsem

JS
Hned ve své první filmové roli si zahrál ëábla, v dal‰ím filmu sr‰í
blesky na planetu Zemi. Nechává se oblézat pavouky a krysami, ale
hraje umûlce i dekadentní homosexuály, jednou dokonce pro Nah˘
obûd Davida Cronenberga. Nejnovûji jej mÛÏeme v kinû vidût v „uãÛrané impresi na‰eho vyhnání z ráje na peklo svûta“ – ve Figgisovû
Ztrátû sexuální nevinnosti, na videu pak v erotické krimi Stopy vraha
a dále v oãekávaném eposu Vatel Rolanda Joffého. A to nemluvím
o roliãce v Bonovû Milionovém hotelu. Julian Sands je hvûzda, která
západním filmÛm souãasnosti dodává nádech nostalgie a „estetické“
revolty.
Je to poslední z mlad‰ích britsk˘ch hereck˘ch klasikÛ, kter˘ je‰tû
pracuje s klasick˘mi reÏiséry a nebojí se s nimi vyrazit na dobrodruÏství skrz Ïánry. Je vyhlá‰en˘m smrtihlavem béãkov˘ch horrorÛ a rozervancem dobov˘ch dramat. Má k tomu letitou prÛpravu – v lezení
po skalách a v pûstování kytiãek, ne nepodobn˘m úchylkám malíﬁÛ
jako byl Caspar David Fridrich nebo britská ‰kola prerafaelitÛ. âerpá
z nich svou sílu.
Zájem o historii mûl od mládí, dokonce se vûnoval archeologii.
Zﬁejmû se tedy uÏ nûkolikrát v Ïivotû hrabal v cizích hrobech. Na‰e
první otázka tedy míﬁila právû k hororovému Ïánru a oãekávali jsme,
Ïe nás vydûsí nebo narcistnû ohrne nos. Vyklubal se z nûj ‰lechticky
vyhlíÏející sportovec, hrd˘ zástupce svého povolání, dokonal˘ profesionál ochotn˘ odpovûdût na kaÏdou otázku, obdivovatel knihy Alexe
Garlanda PláÏ, ne tolik filmu stejného názvu, a fanou‰ek filmu
eXistenZ Davida Cronenberga.

Mûl by se herec obávat rolí v hororech?

Dario je velmi podnûcující osobnost. Spolupracuje s herci, ale vedle toho má

AÈ herec, pokud je dobr˘, hraje kdekoli, vÏdy odvede kvalitní práci. Nûkteré horo-

i svou velkou vizi, jak mají vûci vyznít. Ví, co chce. Líbil se mi. Mûli byste se s ním

ry skuteãnû nemusejí b˘t dobré. Jiné v‰ak b˘vají skvûlé a to v˘raznû. Sám se

setkat. Je jako nûjak˘ náboÏensk˘ blouznivec, je tak intenzivní. Kdyby byl knûz,

snaÏím hrát u kvalitních reÏisérÛ, kteﬁí filmu rozumûjí, a vedle toho chci stále pra-

mohl by b˘t za své my‰lenky vyhnán z církve. Jsem si jist˘, Ïe v jiné dobû by jej

covat na pÛsobiv˘ch tématech. Jestli je to melodrama, romance nebo horor, na

inkvizice upálila na hranici. Má vizionáﬁskou moc. Je v nûm velká síla odporu, ale

tom nezáleÏí – pro mne je to stejné. Mûlo by jít o to, jestli vás i diváky ta vûc za-

i lásky. Horory, vãetnû tûch erotick˘ch, jsou podle nûj velmi romantick˘mi materi-

vazuje a stimuluje.V hororech máte pﬁíleÏitost b˘t v situacích, které se ve skuteã-

ály se silnou dramatickou linkou.

ném Ïivotû nestávají nebo se dûjí zﬁídka. Je to velká legrace stra‰it idi. Kost˘my
a masky, to jsou pro herce nûco jako milenka. Velmi ho tû‰í a vytváﬁí s nimi styl.

Bylo to tedy podobné jako ve Va‰ich „romantick˘ch“ filmech, jako byl

ZároveÀ filmÛm pomáhají b˘t cool. TakÏe pro herce je dobrá hororová story velká

Gothic (ãesky Noc hrÛzy, reÏ. Ken Russell) nebo Pokoj s vyhlídkou

pﬁíleÏitost.

(reÏ. James Ivory)?
Ano, trochu. V‰echny ty „Ïivly“, které muãily Shelle1yho, mûly co dûlat se Ïenou

Hrajete ãasto ve filmech bez pozlátek a s trochou hnusu. Máte nûja-

– s jeho manÏelstvím, s konkurencí s Byronem a se strachem ze smrti. A to

kou osobní filozofii, proã má „estetika o‰klivosti“ právo na existenci?

pﬁece patﬁí i k hororu. Vidíte, zde se ty vûci stﬁetávají. Jsou stejné.

Lidé by nemûli b˘t stra‰eni pﬁímo, ale mûlo by se jim naznaãovat, Ïe Ïivot je ris-

Angliãané jsou prakticky nejvyhlá‰enûj‰í romantickou ‰kolou. Do

kantní, a ukazovat, jak se vûci obãas i zkazí. Je lep‰í b˘t takto v‰ímav˘, neÏ pro-

jaké míry vás tato pÛsobivá sloÏka britské vzdûlanosti a ‰kolní látky

stû zÛstat jen sladkobolnû nudn˘. Je to v˘zva pro v‰echny. Nejen k hercÛm, re-

ovlivnila?

ÏisérÛm, producentÛm, designérÛm, spisovatelÛm, ale k umûlcÛm v‰eobecnû,

Dává mi samozﬁejmû motivaci, pocit kulturní sounáleÏitosti a uplatnûní. My

aby tyto vûci vnímali a zpracovávali je.

Angliãané jsme pÛvodem ostrované a námoﬁníci. Musíme cestovat a to je hodnû
romantické. „Cestujeme“ v‰ak také za „nadpﬁirozen˘mi“ jevy. Hledáme je. Jako

Pracoval jste na mém oblíbeném Fantomu opery italského reÏiséra

bychom je potﬁebovali k udrÏení vlastní identity. Jsme mystici. Je to na‰e národní

Daria Argenta. Není to zas aÏ takov˘ horor, aby skuteãnû dûsil, pro-

povaha. Proto také v Anglii vznikl v 50. letech hororov˘ Hammer Films, kter˘

toÏe pﬁíbûh pﬁepsal Gérard Brach. Ale hororovû se v nûm líãí tragick˘

vlastnû do obrazové kultury vnesl to, na co se v romantismu Ruskina a dal‰ích

konec naplnûní jedné lásky lidí ze dvou odli‰n˘ch prostﬁedí. Mûl jste

nedostalo, protoÏe tehdy panovala jiná estetika.

mnoho podobn˘ch rolí, jak˘ je vá‰ poznatek o Ïenách?
Kdyby mûl dnes jin˘ reÏisér dûlat Fantoma opery, by asi uÏ byl nudn˘. Dario ale

Objevil jste se dokonce ve filmu polského reÏiséra Krzysztofa

je mistr, se kter˘m se podobn˘ch pocitÛ nedoãkáte. Film mÛÏe b˘t místy smû‰-

Zanussiho AÈ jsi kdekoli...

n˘, takov˘ je pﬁece i Ïivot, ale v mnoha vûcech si udrÏuje jistotu v tom, o ãem vy-

Já osobnû povaÏuji Poláky za nejvût‰í romantiky v kontinentální Evropû.

práví. Já se nechci nudit. Chci dûlat vzru‰ující vûci. Îivot je pak snesitelnûj‰í.

Pﬁená‰ejí sv˘m sebemrskaãstvím, alkoholismem a tím, jak byli ve váleãn˘ch le-

Dcera Argenta Asia hrála hlavní Ïenskou roli a myslím si, Ïe byla skvûlá. Dobﬁe

tech schopni jít ãelem vstﬁíc smrti, romantick˘ materiál do souãasnosti.

zahrála tu Ïenskou naivitu myslet si, Ïe po „svatbû“ bude v‰e je‰tû skvûlej‰í.

Zanussiho film byl tragick˘m pﬁíbûhem o uruguayském diplomatovi, jehoÏ Ïena,

KdyÏ není, zaãnou vás Ïeny nenávidût, pﬁestoÏe vás je‰tû pﬁed chvílí milovaly.

Polka, je ut˘rána nacisty k ‰ílenství, a on se rozhoduje, zda jí má zÛstat nablízku,

Ano, myslím, Ïe tak to chodí a film to jen nadsazenûji ukazuje jako tragick˘ omyl.

nebo pochopit, Ïe ji ztratil, Ïe mu vlastnû zemﬁela... Byl to tedy pﬁíbûh z války

Zmarnûná láska je velké téma umûní vÛbec.

a to je pro Poláky víc, neÏ pro kohokoli jiného velké a romantické téma. Velmi rád
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bych je‰tû pracoval s Wajdou nebo Polanskim. BohuÏel to v‰ak nezáleÏí aÏ tak

Nijak zvlá‰È to neproÏívám. Mám práci. To jsou v‰echno velmi subjektivní vûci.

na mnû. Vût‰inou pracuji se západními produkcemi, které tyto reÏiséry zastupují.

Nechci ﬁíkat Ïádné kritické poznámky o jin˘ch hercích. KdyÏ mi nûkdo ﬁekne, Ïe
Brad Pitt je skvûl˘ sexsymbol, je to OK. KdyÏ nûkdo ﬁekne opak, je to taky OK. Je

Pr˘ jste byl na zaãátku kariéry nablízku The Sex Pistols a ostatním

to jejich osobní názor. KaÏd˘ má jin˘ vkus, aÈ jde o kluky nebo dûvãata. Myslím,

punkov˘m kapelám. Jak se dnes díváte na jejich pokraãovatele?

Ïe tam estetika ani nesmûﬁuje. Je velmi obtíÏné ﬁíci, co je skuteãnû krásné.

Tehdy to nebylo nic zvlá‰tního. Dnes máte také své kapely, které zastupují mla-

MÛÏete ale ãasto sly‰et, Ïe krásné a sexy není to, jak ãlovûk vypadá, ale jaké má

dou generaci a s nimiÏ se mladí identifikují. Jsou tu subkultury a návraty módy,

charisma, Ïe je to v tom, jak kdo napﬁíklad jedná, co proÏívá... Lidé ve svûtû

ale mne osobnû dnes zajímá práce jen nûkter˘ch jednotlivcÛ, neÏ Ïe bych sledo-

módy vypadají dobﬁe, ale vlastnû ne moc sexy, protoÏe jim nûco schází...

val cosi jako hnutí. To moÏná ani neexistuje a je to jen prázdn˘ pojem pro historiky. V‰echno se odvíjí od individualit, i kdyÏ masa tu vûc pak prosazuje… Stejné je

Tvrdí se, Ïe filmové hvûzdy b˘vají velmi osamûlí. Je tomu skuteãnû

to se styly, Ïánry a podobnû. Odmítám to programovû a Ïije se mi tak lépe.

tak, kdyÏ kolem sebe máte tolik lidí? Pokud tomu tak je, vidíte pak

I z „bezpeãnostních dÛvodÛ“ je lep‰í neb˘t nûãeho souãástí, ale z generace vás

v takové situaci pro sebe nûjak˘ smysl?

to nevyjme. Punk’s not dead, ale image je uÏ zaprodaná. Z generace filmaﬁÛ,

Ano, samota v tomto zpÛsobu Ïivota skuteãnû mÛÏe nastat, ale není to nezbytnû

kteﬁí mûli co do ãinûní s „punkáãi“, mû stále zajímá Julian Temple. Vidûl jsem

nutné. Je dobré si vybudovat alespoÀ jeden siln˘ vztah, která trvá. Vedle toho

jeho nov˘ dokument o Sex Pistols sestﬁíhan˘ ze star˘ch materiálÛ a zábûrÛ z po-

mÛÏete mít spoustu drobn˘ch blízk˘ch, pracovních vztahÛ, které jsou tﬁeba krát-

sledního turné. To srovnání byla síla.

ké, ale budou také nûco znamenat. Nejdﬁíve si to v‰ak kaÏd˘ musí uspoﬁádat
sám u sebe, aby se osamûl˘m nestal. Jestli ãlovûk zÛstane sám, skonãil. MÛÏete

Ve filmech vÏdy pÛsobí vá‰ zvlá‰tnû matn˘ hlas, jeho tón je jin˘, neÏ

se dokonce lidem úplnû vzdálit. Lidi ãlovûk potﬁebuje, aby vÛbec reagoval. A b˘t

u ostatních. Také va‰e tváﬁ jakoby divákÛm ﬁíkala, Ïe myslíte na nûco,

hercem vlastnû znamená b˘t nûco jako reaktor, reagovat a produkovat. Umûní

co není zrovna na scénû, nebo Ïe skr˘vá nûjaké tajemství. Víte to?

pomáhá vytváﬁet mezi lidmi kontakt, mezi svûtem jednoho a druhého.

Hehe. Myslím, Ïe to s tím hlasem vychází z toho, jak lidi ãasto poslouchám.
Navíc, nenarodil jsem se v Lond˘nû a snaÏím se nemít akcent ani lidí ze severu
Anglie, odkud pocházím. Samozﬁejmû ãtu rád poezii. âasto i nahlas pﬁedãítám
pﬁíbûhy. Je‰tû ve ‰kole nás k tomu vedli a pomáhá mi to. ¤ídím se sv˘mi instinkty a snad jsou dobré. KdyÏ jsem velmi ‰Èastn˘ a proÏívám ‰Èastné chvíle, mÛÏu se
lépe soustﬁedit na svÛj hlas. Proto se snaÏím b˘t ‰Èastn˘ a zpﬁíjemÀovat si Ïivot,
jak jen to jde. Ale Ïe by v tom bylo nûjaké tajemství, to asi ne. Narodil jsem se jen
s tím, jak˘ genetick˘ program pro mne PánbÛh pﬁipravil. OceÀuji ale, Ïe vás
právû tohle zaujalo. PouÏívat alespoÀ nûjaké „triky a kouzla“ je moje povinnost,
dokonce i v osobním Ïivotû. Je to nûco jako dobré chování a slu‰nost.
Jste povaÏován za sexuální symbol a filmovou hvûzdu. Jak vnímáte
tuto situaci a vidíte kriticky svou mlad‰í konkurenci s jejich proklamovanou „bezproblémovou“ image?
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