
"Jen to, co je smû‰né, pfiibliÏuje se pravdû."
bezkokurenãnû nejlep‰í ãesk˘ filmov˘ reÏisér Karel Vachek - pfiedná‰ka/báseÀ
"O vnitfiním smíchu" 

"I nejprimitivnûj‰í spoleãnost projevuje pfiirozen˘ respekt k bláznÛm." 
Motorcycle Boy (Mickey Rourke) ve filmu Rumble Fish, reÏ. Francis Ford Coppola podle
povídky Susan E. Hinton

"Opice - jaká to zesmû‰Àující parodie ãlovûka! Nicménû ale je nûco ãím jsme byli nebo s
ãím máme mnoho spoleãného, nebo se jí opût staneme. Je opice sama o sobû... princip
nebo dekadence?" 
Theophile Gautin (1865 - v novinové kritice cirkusového vystoupení)

"Dobrá jarmareãní píseÀ je lep‰í, neÏ ‰patná symfonie." 
hudební skladatel Nino Rota, autor hudebních doprovodÛ k filmÛm F. Felliniho

"Vinnetou se kritice jevil jako nezávidûníhodn˘ barvotisk. 
Sám jsem ho byl odsoudit 6x!" ãesk˘ komik a tramp Jaroslav ·tercl

"Divadle je Ïivot, film umûní, televize nábytek"  komik a reÏisér  JJeerrrryy  LLeewwiiss
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JJeerrrryy  LLeewwiiss

UUSSAA  aa  5500..  llééttaa......  

...Evropanovi vût‰inou zosobÀují Elvis Presley, M.M.,
Coca Cola a Shell. 
Není divu, Ïe se uÏ tehdy stal dal‰í ikonou Ameriky
komik Jerry Lewis - a jeho zapfiísáhl˘m nepfiítelem ta
ãást intelektuální Ameriky, která deziluzi z potûmkinov-
ského vítûzství cedila narkotiky ãi vstupem do pfiímého
undergroundu v ãele s  W. S. Burroughsem.

Srovnat tyto dva svûty není ve stfiední a uÏ vÛbec ve
v˘chodní Evropû jednoduché. Neexistují vÛle, ani
informace.
Pokusme se alespoÀ o ãásteãné pfiiblíÏení, a jelikoÏ o
americkém undergroundu Ïije v âechách legendoma-
kerÛ jako much (viz. pfiíkladná ilustrace ke knize Îivlu
Polykaãi ohnû) vûnujme se ‰ífieji právû tvorbû Jerryho
Lewise, jehoÏ snad nikdy nemûl moÏnost pfiedstavit
ani Milan Nedûla v dobovém pofiadu z 80. let Komik
a jeho svût.

„Máme" sice pfiedstavu mafií zkompromitované kapi-
talistické Ameriky se zábavním prÛmyslem via Las
Vegas/ Hollywood, umíme si do ní zasadit panáãka
typu Elvise Presleyho, ale mûli bychom vûdût, Ïe
hned vedle nûj se tou dobou, na stejné, ne-li vy‰‰í
úrovni, pohybuje dvojice „baviãÛ" - Dean Martin a
Jerry Lewis - dva symboly amerického snu a zábavy.
Francouzské a britské dûti vyrÛstaly s komediemi Jerry
Lewise a Deana Martina. Znali je diváci i v Itálii a
Nûmecku. Jejich show bûÏely vÏdy jednou t˘dnû v
nedûli odpoledne na televizních obrazovkách, zatímco
Rusy kolonizovaná Evropa se propracovala k nepravi-
delnému vysílání filmÛ maximálnû jen „levicovû spfiá-
telené" francouzskoitalské 

provenience. Za normalizace, ale i v uvolnûnûj‰ích 60.

letech, byla ãeskému publiku existence jakékoli, byÈ i
kvalitní zábavy západního svûta, pfiedkládána pouze v
podobû klasické nûmé grotesky, cenzurou schvále-
n˘ch americk˘ch blockbusterÛ (pokud ze souãasnosti,
pak vÏdy problematizujících Ïivot na Západû). Angloa-
merická zábava byla proti rusofilskému diktátu národ-
ních ãastu‰ek nepfiípustná.
Neomluvitelná absence povûdomí o tom, co se dûje v
‰iroké kulturní sféfie bohaté Ameriky, a nepfiirozená
atmosféra „bezkontaktního svûta" vytvofiily prostfiedí
fatální mezikulturní ignorance. Mnoho umûlcÛ a teore-
tikÛ bylo zatlaãeno k úzkokolejnatému „Ïivobytí" a k
v˘voji pouze lokálních stereotypÛ, pokud vÛbec mohli
v policejním státû pokraãovat v práci, nebo pfiejímali
ze svûta pouze to, co se k nim dostávalo „intelektuál-
ními kanály" undergroundu. Tato cesta v‰ak s sebou
pfiiná‰ela hlavnû textové informace, vizuální a verbální
se omezily pouze na pfienos „seriózního galerijního"
umûní – komediální vizualita do tohoto ranku nepatfii-
la. Místo, aby se v 90. letech situace zaãala vyrovná-
vat, média doobsadila generace pohrobkÛ s nov˘m
stylem a spolu se starou normalizaãní generací se
vzmáhá k roztrou‰enû sklerotick˘m pofiadÛm typu
„Úsmûvy", aby se právû na nû nezapomnûlo, a k „Pas-
kvilÛm" s podobnou setrvaãnou touhou po nesmrtel-
né moci rodu. Zaãalo se radûji hlásat zjednodu‰ené
pojetí „svûta", komedie nevyjímaje. Objevil se hanliv˘
ãesk˘ odsudek „hrubozrnná komedie", jalová komer-
ce, pfied pfiijetím moÏnosti vÛbec poznat neznámé z
americké zábavné kultury a uvûdomit si kofieny, vlivy ãi
oprávnûní existence. 

PPrroottoo  ssee  mmuussíí  zzaaããíítt  oodd  zzaaããááttkkuu..
NNiicc  nneenníí  ttaakk  hhlloouuppéé,,  aabbyy  ttoo  nneemmûûlloo  ssvvÛÛjj  vv˘̆zznnaamm

Heslem umûlce je‰tû na konci 19. století bylo, Ïe
umûní pfiirozenû vzniká na základû vlivu soudob˘ch
my‰lenek - vûdy a techniky (nebo coby reakce na nû).

âlovûk nebo opice?
aneb Sladkotrpk˘ osud "komerãního" umûlce?
(Cesta nahoru a dolÛ ‰pinavou továrnou na sny)

a kultovní film



Umûlecké smûry jako dadaismus, futurismus,
ale i kubismus, se hlásí k nejnovûj‰ím teoriím
vidûní svûta, a stejnû tak dobové, byÈ "okrajo-
vé" divadlo - zahnané do koutÛ lidov˘ch pro-
dukcí a kabaretÛ, jelikoÏ salónní kultura ( i co
do „kulis") jen velmi tûÏko pfiijímá jinou, neÏ
stoletími provûfienou ideologii „osudovû pro‰pi-
kovaného realismu".

Jak zji‰Èujeme aÏ dnes ãi témûfi aÏ dnes, komi-
ci pracující s grimasou, pohybov˘m skeãem,
neurotick˘m herectvím a podobnû vyveden˘m
umûním, vy‰li ze spoleãenské situace a vûd-
ních poznatkÛ, kdyÏ vûdecko-technická revolu-
ce zpÛsobila zmûnu tradiãního zpÛsobu Ïivota
obyvatelstva. K tomuto procesu v˘voje spoleã-
nosti se totiÏ napojilo v˘razné roz‰ífiení psycho-
tick˘ch onemocnûní, do té doby neb˘valé.
Objevila se ve vût‰í mífie hysterie, neuróza,
somnambulismus, stres a dal‰í kritické nervové
poruchy. 
JelikoÏ psychiatriãtí vûdci onemocnûní, která
zaplavovala tehdej‰í nemocnice, ale samozfiej-
mû i ulice západoevropsk˘ch velkomûst, o
jejích pfiíãinách i pfiíznacích hojnû publikovali
nejen (sami) v odborném tisku, stal se z pro-
blému Ïiv˘ spoleãensk˘ a sociologick˘ pro-
blém. 
Nic nebylo modernûj‰í neÏ slovo "nervy" a v‰e
co se kolem nich toãilo. Herci i publikum byli
najednou "uzlíãky nervÛ", ktefií potfiebovali najít
lék. 
V manifestech nov˘ch umûleck˘ch smûrÛ z
poãátku století jsou provolání o touze po neu-
stálém pfiísunu nov˘ch podnûtÛ pro umûní, jm.
po "kaskádách nekontrolovatelnosti a uvolnû-
ní", které by nazíraly na svût v analogiích napfi.
k fií‰i zvífiat, ale i ke svûtu techniky, protoÏe
pouze tak mÛÏe ãlovûk dosáhnout ideálÛ
"budoucí humanity". 
Verlaine nebo Baudelair ãtou své ver‰e Ïivû v
pauzách kabaretních pfiedstavení, Lautrec, Van
Gogh a Degas a pozdûji i Dalí (viz. jeho kresby
Harpa Marxe) kreslí komiky, neboÈ jejich pÛso-
bi‰tû jsou nejÏivûj‰ími reproduktory nejaktuál-
nûj‰ích mezilidsk˘ch témat. Tûmto umûlcÛm
není zatûÏko pfiiznat, pfiiblíÏit se, chcete-li sníÏit
se, b˘t pfii tom, Ïít spolu s lidem. „Dobfie vûdí,
proã to dûlají", pí‰e Huysmans ("... toto umûní
ustanovilo, jak má vypadat modernost!") a
podobnû se vyjadfiuje i Alfred Jerry, autor zná-
mého krále Ubu, kterého poprvé pfiedstavuje
divákÛm témûfi jako jarmarefiní loutkové diva-
dlo. 
Tehdy populární komik Paulus pocítil nutnost
nebo „mûl odvahu"  jako jeden z prvních scho-
pen pfied pokfiikujícím publikem representovat
postavu spojenou s fenoménem, kter˘ v‰echny
frenetickou hysterií na jednu stranu fascinoval,
na druhou dûsil*. 
Od té doby existovalo mnoho komikÛ, Ïen-
sk˘ch komiãek/zpûvaãek, které spoluvytvofiily
obrann˘ i útoãn˘ Ïánr „epileptické" komedie. V
této dobû se objevuje termín „automaton" i

ReÏisér Karel Vachek v uÏ zmiÀovaném textu (viz. ãas.
Cinepur) hledí bez zamlãování na souãasnost, promy‰-
lenû vpfied, ale i poctivû do minulosti, tak jak to má b˘t.
Podle nûj ve‰ker˘ problém krize ãeského filmu leÏí v
morálce autora.Takov˘m autorÛm pak není jedno, jak
vyhlíÏí prostfiedí kolem nûj. U Vachkov˘ch (a snad i Vis-
contiho) filmÛ pravdivá souvztaÏnost témat vytváfií
celistv˘ obraz svûta, kter˘ mÛÏe divák prom˘‰let k lep‰í
skuteãnosti. Originální Vachkovu teorii stfiedovosti a
vnitfiního smíchu lze s jistotou pfiijímat a pokou‰et se o
originální navázání! Vachek pí‰e: "I reÏisér mÛÏe b˘t
stfiedov˘. Autor Zrození národa D.W.Griffith se smál
sv˘mi filmy sám sobû i své jiÏanské v˘chovû. Zlé ãerno-
chy hráli bûlo‰i s natfien˘ma hubama a Intolerance se
stala vzorem historického dramatu i velkofilmu, v nûmÏ
se davy i jejich vÛdci sejdou, aã je staletí od sebe
oddûlovala, pfiedvést svou blbost / nesentimentálním
zpÛsobem, takÏe nás, potomky, nezavazují k obdobné
blbosti/, chybí stfiedov˘ pfiíbûh, dialog i postavy jsou

osudové, ale reÏie scény a stfiihová skladba jsou stfiedové; díky tomu sledujeme v mysli nov˘ film, pln˘ pfiekvapiv˘ch
závûrÛ, jeÏ jsme sami uãinili; nové postavy a nov˘ pfiíbûh; dostavuje se vnitfiní smích, stejn˘, jako kdyÏ na pódium
vystoupí stfiedov˘ politik; kolik nadûjn˘ch nápadÛ vzbudí v obãanovi; vytváfií mu prostor jen tím, Ïe se do nûj nenacpe
sám - umí b˘t hloup˘... …BÛh se nám nesmûje…" ! “Stfiedov˘” podle mého znamená b˘t bezezbytku pravdiv˘ k sobû
a k ostatním. >

kkiinnoo  --
pprraavvddaa  

CCuulltt
FFiillmm

&.

Takto dob˘vali rus‰tí kinookové a pion˘fii jako M.K. s
bratrem Dzigou Vertovem  a nakonec se stávají para-
doxnû a smû‰nû zjednodu‰enou "inspirací" pro videa
souãasné kapel, namátkou Aerosmiths. 
Pfiesnûji znovu kameramani (av‰ak hlavnû filmafii)
Michael a Boris Kaufmannovi riskují Ïivot pfii záznamu
v‰eho vãetnû natáãení na kolejích, ãekají na vyhazov z
bol‰evického Ruska, na Jeana Viga pro v‰echny tfii jeho
dodnes vizionáfiské snímky, Ïivé sv˘mi koãkami na lodi,
komikou a stfiihov˘m Ïivotem zaznamenané skuteãnos-
ti Francie 30. let - A propos de Nice, Taris Champion
de Nation, âtyfika z mravÛ, Atalanta.
Nebyli sami, DovÏenkÛv a Ejzen‰tejnÛv kameraman
D.P.Demuckij a E.K.Tissé se sv˘mi dnes, zdálo by se,
lapidárními triky a fotografií "nov˘ch ikon" obyãejného
ãlovûka, jeho bizarní situace, karikatury a "pfiírodní
zázraky" ve vidûní de‰tû a slunce dopadajícího na
plody sadÛ ãi elektrické dráty pfii "elektrifikaci" ruské

vesnice, neobávajících se, ale naopak, napfi. toho ukázat, Ïe kdyÏ traktor nejede, vodu v chladiãi doplÀí smûle zamífiená
"moã" rusk˘ch muÏikÛ. Jít s kamerou aÏ na dno moÏností a proti “osudu” a pohodlí ve snaze objevit nûco nového a ori-
ginálního jako ru‰tí pion˘fii, si mohou zfiejmû dovolit jen skuteãnû dobfií filmafii, jimÏ se stala profese bojem za nov˘
pohled na svût.

rriizziikkoo

Kameramani jsou pánové boje "svûtla a stínÛ". Ital Sto-
raro k pojmenování své profese se brání b˘t oznaãován
pouze kameramanem jasnou teorií “soutûÏivosti”
barev.. Storaro je cinematographem a reÏiséfii M. Scor-
sese, R. Polanski, S. Spielberg, F.Coppola ãi B. Bertolu-
cci vyuÏívají schopností podobn˘ch pánÛ, ktefií i pro
zábûr na tvz. mluvící hlavu jsou schopni ãekat dny a
noci na nadstandartní pfiirozenné svûtlo ãi naopak vyba-
vit scénu tisíci svûtel jen pro pravé fotokinetické umûní.
O tûch, kdo umûli a umí se nejvíce zájemce dozví z
ãasopisu American Cinematographers. Jsou tam povût-
‰inou zmiÀováni pánové: Billy Bitzer, Michael a Boris
Kaufmannovi, Greg Toland, Tonnino Delli Colli, Sven
Nynkvist, Giuseppe Rottuno, Carlo Di Palma, Láslo
Kovácz, Vilmos Zsigmond, William Fraker, John A. Alon-
zo, Freddie Francis, Nestor Almendros, Gordon Willis,

Jaroslav Kuãera, Vittorio Storaro, Michae Chapman, Gilbert Taylor, John Alcott, Steven H. Burum, Michael  Ballhaus,
Sasha Vierny, Peter Sushitzky, Robert Richardson, Roger Deakins, Janusz Kaminski, Dariusz Wolski a Khondji ...tedy není
jich mnoho (jistû nûkdo chybí), tûch nejlep‰ích, na 100 letou historii filmu. Sice to mohou b˘t lidé, ktefií takfika nevûdí,
jak se podepsat, jak o nich tvrdila první dáma ãeského filmu Ester Krumbachová, ale co na tom, kdyÏ vûdí, kterak d˘chat
na svûtlocitlivou emulzi filmového materiálu. Bez nich by onûch nûkolik nesmrteln˘ch filmÛ, které mnohdy kutili ruku v
ruce se „slavnûj‰ími" reÏiséry, ani náhodou nepfii‰lo na svût v tak slavn˘ch "barvách".>

kkaammeerraa  

– nejsou to jen ãistû produkãní zázraky (stejnû jako
kulisa Babylónu od dodnes nepfiekonaného nûmého
megakonceptu Intolerance D.W. Griffitha po nejnovûj‰í,
av‰ak uÏ jen dílãí, zajímavosti typu PirátÛ, „Titanicu"
nebo nejnovûji Vatelu) Kulisy Intolerance se ale museli
skuteãnû postavit, na rozdíl od compunterem vytvofie-
n˘ch montáÏí.
KdyÏ Kubrick se pfiipravoval s Gilbertem Taylorem po
jejich pfiedchozí spolupráci na filmu Dr. Divnoláska dal‰í
„kulisov˘" koncept pro velkofilm století 2001 Vesmírná
Odysea, kameramana i scénografa reÏisérÛv poÏadavek
vydûsil. Vymysleli si totiÏ kulisu pro jeden z nejklasiãtûj-
‰ích filmov˘ch efektÛ. Byla v‰ak v takovém mûfiítku, Ïe
vzbuzovala jen sv˘mi rozmûry, zároveÀ vak svou kfieh-
kostí hrÛzu.
V „CentrifÛze"ze dfieva a papíru mûl herec bûhat a
kamera jej pfii obíhání jakoby sledovat a vytvofiit trik,
jímÏ by se na plátnû zdálo, Ïe kosmononaut bûÏí v lodi
díky slabé gravitaci vzhÛru nohama. Duo Kubrick/Gil-

bert do scény umístilo 5000 wattové lampy, které kulisu nejenom „slavnû" nasvítily, ale i nadmûrnû zahfiály, tak Ïe by
se celá konstrukce mohla vznítit viz obr. dole. To, co se mohlo zfiítit jako v˘prava ve známé scénû Dne kobylek, a to,
Ïe nûktefií filmafii takto riskovali, pfiineslo nejednomu filmu tfieba i pro jeden jedin˘ zábûr slávu, úspûch a trval˘ zápis
do v dûjin kinematografie. Za zmínku stojí dva nejslavnûj‰í kulisomakefii Phillip Guffroy a Dante Ferreti, nelze v‰ak
nedocenit bezejmenné umûlce z první vûjiãky oboru Griffithova majstr‰tychu, o nichÏ vypráví film bratfií TavianÛ Sbo-
hem Babylone.>

kkuulliissyy

- japonsk˘ herec napÛl obleãen do godzill˘ho kost˘mu je
pfiíkladem, jak analogicky veselá mÛÏe b˘t kinematografie
darwinovcÛ. King Kong, Planeta opic, Ostrov doktora
Moreau, Godzilla, Star Trek, An Elephant Man, Star Wars,
Evil Dead, the Night  of  the Dead, Halloween, Pátek 13.-
tého, Hellraisers, E.T., A.I., ale i v‰echny Hugovské a Fan-
tomasovské motivy, Richard III. a spol. jsou zástupci
vrcholu nesmyslu zvaného "smysluplná" kinematografie,
kter˘ pomáhá a niãí sebevûdomí humanismu. Maska u
primitivních kmenÛ vÏdy dovolovala pozorovateli pfiipustit
mystickou hodnotu Ïivota. Dovoluje sice snaz‰í pÛsob-
nost magii, skr˘vá pravou tváfi, vyvolává pocit existence
tajemství, ale zároveÀ znevaÏuje nadmûrnou lidskou
dÛleÏitost... Za maskou ukrytá lidská, hercova tváfi mÛÏe
pfiiná‰et kvalitu pouãné bajky.
Inspirativními kapitolami kinematografie v tomto ohledu
jsou jistû de sadeovská interpretace Rolanda Topora, ale
Levi Strauss nebo u nás Daniela Hodrová mne v psaní o

fenomenu masek opraví, jistû v‰ak neupfiou absenci fenomenu u postbarrandovské kinematografie. Doufám, Ïe jí maska
také jednou spadne a pozvedne opût  onu  Ïivot obãertvující veselou  kolegyni. PS: Jedné co nefilmafiÛm vychází pro
svou osudovou trapnost je maska stáfií - viz. Amadeus, Anglick˘ pacient, ale bohuÏel i  CoppolÛv Dracula. Jinak pitvofiivé
obliãeje nestvÛr a monster s jistoto fungují v‰emi smûry, pokud se ov‰em ne‰klebí samotní herci. To potom si takov˘
Polívka zasluhuje uÏ jen perdu na ãerveÀáka. Ostatnû klaunsk˘ nos u nûj nic lep‰ího neÏ bod úderu nesygnalizuje. >

mmaasskkyy



jeho praktická kabaretní nápodoba. Jde o zpÛ-
sob herecké práce vyuÏívající zmizení identity (
i v imitování, totální reakci, intereakci s publi-
kem a improvizaci, objevování nevûdomí,
zmûny my‰lenek v okamÏité reakce). Film má
stfiídáním scén/stfiihem podobn˘ biotechnolo-
gick˘ modus jako má hypnóza a sugesce. Obe-
censtvo v hledi‰ti není v jiném stavu, neÏ v zjit-
fiené pozornosti náchylné na pfiijetí sugestivní
manipulace.
Skuteãné vyru‰ení z "násiln˘ch" forem Ïivota, z
jeho paradoxního fungování mÛÏe b˘t jedinec
probuzen jedinû pfiekvapením, které má ten-
denci pracovat destruktivnû." (A. Artaud)
Také proto se objevuje pfiirozen˘ zájem prvních
kinematografÛ o zachycení -ex-(pres)ce-sivního
derivátu Ïivota ulic - produkcí kabaretÛ. Jak
uvádí Jean Epstein, „nervozita vyvolává silné
reakce - a ty jsou ãistá fotogeniãnost. Film je
pak relé mezi zdrojem neuroenergie a publi-
kem." 
Není proto divu, Ïe jak u bfií LumiérÛ a násle-
dovníkÛ – Meliése, Cohla - je hlavní tématem
slavnû zkarikovaná vûta „What’s on man’s
mind?". U Meliése a Cohla se tak dostává
dobovému diváku aÏ fantaskní ilustrativnosti. U
trikového reÏiséra komedií Etienna Arnauda
"Dobrák invalida sv˘m dûtem se dûjí dokonce
takové vûci jako "v˘mûna hlavy i nohou za ztra-
cen˘ míã a branky".
Mnoho slavn˘ch reÏisérÛ narozen˘ch na poãát-
ku století vze‰lo z kabaretních pódií a zábavní-
ho prÛmyslu vÛbec. 
Ze v‰ech tûchto tradic vychází v˘chova a styl
tvorby mladého herce Jerryho Lewise naroze-
ného ve 30. letech.

AAddiiuunnkktt  JJeerrrryy  LLeewwiiss

Lewisovu popularitu ve Francii dokazuje 46 tisíc
vstupenek prodan˘ch ve Francii za jedin˘ t˘den
- za jedin˘ premiérov˘ film “Artist and Models”.
Psal se rok 1955.
"Jerry Lewis vytvofiil nejhrÛzostra‰nûj‰í moÏnou
hereckou nápodobu pohybové nezpÛsobilosti
nekoordinovaného pubescenta." Takto zpoãát-
ku reagovala na Lewisovy filmy a vystoupení
pováleãná francouzská kritika, plná touhy tlumit
vzpomínky na to, co bylo. Kritici nemohli dlou-
ho pochopit, proã má Lewis právû v západní
Evropû masovou popularitu, a napadali ho, Ïe
ve svém pojetí komiky vychází z nejniÏ‰ího
stupnû fyzického, morálního a intelektuálního
bahna spoleãnosti. Tyto kritiky vy‰ly v dobû, kdy
generace kritikÛ okolo André Bazina je‰tû neza-
ãala pfiipoustût autorské a interpretaãní schop-
nosti schopného zahraniãního umûlce. Také
byly “zapomenuty” unikátní nûmé snímky pro-
mítané v muzeu d‘Orssay aÏ v 90. letech, které
dokumentovaly zaznamenan˘m herectvím, reÏií
i pfiíbûhy a prokazateln˘m dobov˘m vûdeck˘m
materiálem z oboru psychologie a psychiatrie
propojení kulturní tradice západní Evropy z
poãátku století s Lewisov˘m „comebackem"

<V roce 1996 Eddie Murphy ztvárnûním 6 postav ãlenÛ
rodiny prof. Kelpa, sedících u jediného stolu, vzdává hold
jak ramakeovanému filmu Blázniv˘ profesor, patrnû nej-
slavnûj‰ímu a nejhor‰ímu Lewisovu snímku, tak fiadû dal-
‰ích, mezi nimiÏ jedno z ãestn˘ch míst jistû udrÏí, i po
Murphyho poãítaãi vylep‰ovaném v˘konu, Rodinné stfiíbro.
Pod maskami 8 rÛzn˘ch charakterÛ (... str˘ãkÛ "nevhod-
n˘ch" k adopci dítûte) se Lewis fiadí mezi svûtové komiky,
ktefií vûdûli, Ïe v komedii jde o rytmus, exces a extrava-
ganci kaÏdiãkého momentu. Toto své umûní herec, sám
pfiezdívan˘  "opice", doplÀuje ‰kálou "transvestitních"
vystoupení - oblekáním do nafukovacích kost˘mÛ a lá
balón, do sádrov˘ch krun˘fiÛ jen s prÛduchy na hlavû, do
zv˘fiecích kÛÏí, fale‰n˘ch pfiedkusÛ, zákusÛ, br˘lí, ãepic,
kloboukÛ, paruk a ‰klebÛ pfies v˘kladní skfiíÀ i skla helem
skafandrÛ, aut i tv obrazovek.
VyuÏíval tradiãní divadelní "kost˘my" i techniky komediál-
ního uÏití masky jako  “pfiiznaného” pfievleku, ale 

rodem klaun vûdûl, Ïe líãení ãi kost˘m hraje nezastupitel-

<Lewis se zapsal více neÏ 40 vynálezy do profese
napfi. nápad videomonitorovat kamerov˘ záznamvide-
empochází od nûj. JestliÏe pracoval na filmu, vÏdy
tomu bylo s kameramanem - „star˘m praktikem", u
kterého mohl prosazovat autorsky v Holywoodu
neãasté „obrazovû i  dûjovû stylizované kreace", pfieta-
vované postupy klasick˘ch dûl do nového v˘znamu.
Jerrymuvlastní Technicolor s „vyxlajvandov˘mi" barviãka-
mi prvních barevn˘ch filmÛ mûly dodávat povzbudivé
nálady, ale zároveÀ to bylo burleskní smyslové a kine-
tické varování podobné dopravním znaãkám. Nebyl
snad jin˘ reÏisér, kter˘ by tolikrát mûnil objektiv pro
následující zábûr, nebyl v‰ak snad ani jin˘, kdo byl
schopen ovládnout v‰echny klíãové pozice autorského
filmu. Nebál se ukázat zámûrnû naivní „pfiístup" k tech-
nice, Ïe  musímvzpomenout poznámku Jana Nûmce z
r. 2001, jak smû‰nû ti filmafii „skrz kameru ãumí".”Lewis
pfiistoupil ke kamefie a jednodu‰e 

dal pusu na objektiv, tak Ïe jsme vidûli jenom ji. Vypa-

KdyÏ uÏ nic nefunguje a ãlovûk nemá v˘jimeãen˘
talent, má nejspí‰ dûlat to, co nikomu neubliÏuje a  co
sám má rád, protoÏe alespoÀ to je pravdivé.
Proto je v Lewisovû kinematografii ‰ance setkat se s
místy, která se angaÏují ukázat, na ãem samotn˘ Lewis
ulítával. O Lewisovi se ãasto mluvilo jako o egomania-
kovi, ve skuteãnosti v‰ak byl zfiejmû podobnû jako Ste-
ven Spielberg “velké dítû” ve své dobû s otevfien˘mi
moÏnostmi. Mezi svûtlé momenty jeho filmografie
patfií tudíÏ napfi. scéna z Rodinného stfiíbra, v níÏ se
Lewis posadí a jako zodopovûdn˘ “rodiã” si po uloÏení
dítûte sedne a poslechne si oblíbenou desku. Nenadá-
lá Lewisova antiakce z filmu doslova trãí, a pfiesto
pÛsobí nejlogiãtûji v jeho dûji. Podobnû ve snímku Lift-
boy a Poslíãek uplatÀuje vystoupení sv˘ch oblíben˘ch
umûlcÛ - “amatérského” tria idiotsk˘ch muzikantÛ s
kytarami u kolen nebo maÀáskáfie témûfi a lá Rozmar˘-
nek. Lewis zde projevuje cit pro ryzí kvalitu a seznamu-
je diváky s umûlci, ktefií nemûli v show

byznysu ‰tûstí prosadit se. Tyto Lewisovy postupy jsou

nou roli pro moÏn˘ úspûch a Ïe psaná slova scénáfiÛ nemusí b˘t vÏdy nutná a uÏ vÛbec ne vÏdy ta pravá pomoc kvality..
Letos se na webu Jerry Lewis Comedy House objevila fotografie z posledního telethonu, kter˘ herec na pomoc dûtem
uvádûl. Po roce, v rozhovoru pro L.V.Sun, jiÏ po tûÏk˘ch orespiraãních problémech Lewis vtipnû uvedl, Ïe  hlavu jak bavl-
nûn˘ kokon má po uklidÀujících lécích na své 70-tileté d˘chaviãné stáfií. I komik Jerry Lewis se nakonec pfiece jen dostal
do rukou "maskérÛ Ïivota", ale jak vidût, údûl rozesmívat dodnes jej neomrzel...

dalo to, jakoby Ïral kameru. Bylo to vulgární, ale pfiedstavte si tu sílu, ten "surrealismus"! Prostû, fungovalo to! Totální
anarchie... Absolutnû pfievrátil vzhÛru nohama v‰echno tu strnulost, jak jsme televizi tehdy znali...", popisuje nejlep‰í
reÏisér souãasného Hollywoodu Martin Scorsese vzpomínky z dûtství u televize v 50. letech, kdy se na stanicích Martin
a Lewis prohánûli se sv˘mi show.. Lewis svou tvorbu cel˘ Ïivot doplÀoval parodickou 16mm amatérskou tvorbou, foto-
grafováním... Literarní povahu filmu neakceptoval. DrÏel se hesla: Literatura i literární humor literatufie, filmu chytr˘ a
humorn˘ obraz! 

domova v témûfi desítku stejnû obleãen˘ch, pfied Ïenami divoce prchajících postav) a samozfiejmû doplÀuje klasické téma
nekoneãného prostoru tvÛrãích moÏností v “pfieru‰ovaném audivizuálním” svûtû oproti strnulému fungování médiích. Cíle-
vûdomost Lewisovy organizaãní povahy a touha po exemplární ãistotû filmového vyjádfiení, s jakou se bûÏnû u americké
produkce nesetkáváme, Lewise fiadí mezi skuteãné umûlce, byÈ tfieba v‰e naznaãené nevyuÏ ilo vytfiíbení  nastínûn˘ch
my‰lenek... rozhodnû Lewis sv˘m dílem pfiedvedl, Ïe h˘fiit inscenaãními nápady, byÈ man˘risticky, má smysl. Rozhodnû
pak v komedii.

pulí a aÏ drsn˘m odhalením na ozdravûní psychologického traumatu obezity buráky ukolébané americká populace.
Murphym kontrolovan˘ ãern˘ humor, udrÏen˘ ve stavu smysluplnosti snad právû pro Lewisovu exekutivní pfiítomnost,
se postavil tváfií v tváfi obecnému znechucení nad problémem. 2 díly remaku zpracovaly etické otázky manipulace
davu dokonce i genetikou… Stejn˘, ba co víc generalizují, byla Lewisova schopnst vyjádfiit se k politice. Lewis sv˘mi
filmy riskoval tedy nejen své fyzické, ale i psychické zdraví, uvûdomíme-li si, jaké naladûní ve spoleãnosti existuje k
lidsk˘m vadám.  
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< Jerry Lewis podruhé reÏíruje! celoveãerní film - Milá ãek
Ïen a ve studiu Paramount vzniká do té doby nejnároã-
nûj‰í pohyblivá filmová kulisa, jaká kdy byla postavena. Je
10 let pfied vznikem filmÛ barevn˘ch modernistick˘ch
snímkÛ Tatiho a Stanley Kubrick o své Vesmírné Odyssei
zaãíná teprvû uvaÏovat. UÏ v Poslíãkovi prosadil Lewis
koncepãní scénáfi pfied pfiíbûhov˘m. Hlavní postava (hraje
ji Lewis) pfiijde o svou lásku, zanevfie na dívky, ale “kome-
die” jej zavede k zamûstnání domovníka v Ïensk˘ch
domovech. Nûkolika podlaÏní otevfien˘ dÛm, v nûmÏ
kamera nemusí respektovat zdi, mÛÏe klouzat z pokoje
do pokoje, z detailu na celek, jako jsme tomu je‰tû dnes
uÏasl˘mi svûdky u filmÛ typu Rear Window ãi Panic
Room, experimentálnû umocnil kinetiãnosttilmu a ãásteã-
nû obãerstvil i stfiihová omezení. Miláãek Ïen , ale i Patsy,
zÛstávají originální filmy odkr˘vající natáãení filmové
"iluze" pfiíbûhu, je‰tû pfied FellinihoA  loì pluje... (napfi. v
momentû Herbertov˘ch mánií se 

jeho osobnost rozpadá ve velkém zábûru Ïenského

Stejnû jako FrigÛv Generál, tak i Lewisovy filmy ‰okují
frenetiãností a riskantní akrobatiãností herecké práce.
Herecká ekvilibristika si vyÏádla svou daÀ ve zdevasto-
vané pohyblivosti hercova stáfií, ale nesãetnému poãtu
“pádÛ na zadek” se alespoÀ lidé zdravû smûjí neÏ Ïe
by  tupû sledovali  mrtvlnou tv MLUÍCÍCH HLAV - Sada
remakÛ Lewisov˘ch komedií v‰ak upozorÀila na psy-
choligick˘ aspekt Lewisova zájmu o “tvrdé pády”. Filo-
zofové si zaãali uvûdomovat, Ïe KOMIK interpretuje
psychologii a pravdiv˘ stav americké spoleãnosti. KdyÏ v
60. letech pracoval na jekkylhydeovské komedii Blázni-
vého profesora, fie‰il problém, kter˘ dnes nabírá stejnû
jako tehdy na intenzitû. Lipowetského teorie konce dik-
tátu módy a diktátu tûla se názornû zrcadlí v problému
„handycapovaného" individua a pokou‰í se problémy
odtabuizvávat. V 70. letech Lewise zaujal ve vlaku
vystresovan˘ koktav˘ ãlovûk, reagující na kaÏd˘ podmût
popletenû, v 90. letech Lewis se 

sv˘m nástupcem Eddiem Murphym pracuje bez skru-

bezesporu filmovou verzí poezie, av‰ak o pravdû
o “americkém snu” podává filmafiky “léãivé" svûdectví aÏ od 70. let pfii jednodenním tv-vysílání charitativního teletho-
nu je plnû v komikov˘ch odlehãenû „neváÏn˘ch" rukách. Mladá generace má Lewise spojeného jiÏ spí‰e s prazvlá‰t-
ním fenoménem, Ïe i nad dûtsk˘m onemocnûním si lze dûlat ‰prÈouchlata, pokud se to umí. Lewisem zastupovaná
charitativní ãinnost vydûlala jiÏ biliony dolarÛ. Pro v‰echny tyto pravdivé dÛvody byl Lewis navrÏen na Nobelovu cenu
míru.



zájmu o komedii.
Dokázalo se tak, Ïe Lewisovy komedie mají
svÛj pfiedobraz nejen v zakódované kolektivní
pamûti spoleãnosti a nové francouzské intelek-
tuální publikum v 60. letech zaãalo nakonec
dílo Jerry Lewise hodnotit jako progresivnûj‰í
díla, ‰plhající dokonce i nad Chaplinova a Kea-
tonova. Dokonce LewisÛv autorsk˘ vklad vyuÏí-
valo jako pfiíklad „k prosazování" zmûny stylu
národní kinematografie. Kdo jin˘ tedy je‰tû v
roce 1980 mohl pfiedat ve Francii ãestného
Césara Lousi de Funézovi za celoÏivotní dílo
neÏ Lewis. V roce 1983 dostává cenu kritiky v
Cannes film Martina Scorseseho Král komedie
s Lewisem v roli mediálního soka Roberta de
Nira. Ve stejn˘ rok bûÏí celé léto na francouz-
ské televizi seriál o díle Jerryho Lewise...

VVeellkk˘̆  uuããiitteell  DDeeaann  MMaarrttiinn

Dva "rodilé" Newyorkãany - italoamerického
zpûváka Deana Martina a potatilého Ïidovské-
ho komika Jerry Lewise dal dohromady pro
spoleãné vystoupení v Class Hat Clubu chytr˘
hereck˘ agent  Ab Greshler v roce 1944. Ame-
rick˘ typ klubu, kam lidé pfii‰li za nejnovûj‰ím
jazzem, tancem, vzájemn˘m obãerstvení a co
Kerouac naz˘val „Velkou americkou nocí" bylo
v‰ak odpoãátku ideální místo pro TV pfienosy a
pamûtníci dodnes nemohou zapomenout, co
pfied jejich oãima na scénû i pobíhajíc mezi
hledi‰tûm dokázali Lewis s Martinem. 
Dean Martin byl o generaci star‰í neÏ Jerry
Lewis a Martin nad ním prosazoval tudíÏ nad-
hled star‰ího bratra. Amerika se i právû proto,
Ïe byla váleãná léta, chtûla bavit a dvojice zpû-
vák a komik se v podání jiÏ mnoha umûlcÛ
osvûdãily na ziscích i oblibû napfi. v podání
pfiedchÛdcÛ Binga Crosbyho a Boba Hopa, nej-
populárnûj‰ími v „pfiedelvisovském" showbizu.
Duo Martin/Lewis slibovalo podobn˘ úspûch a
ten se vzápûtí dostavil. Katapultoval je na úro-
veÀ hollywoodsk˘ch v˘‰in a zaruãil jim budouc-
nost. Slavili fenomenální úspûch.
V prvním spoleãném filmu, v nenákladné adap-
taci popularitou provûfieného rozhlasového sit-
comu “My Friend Irma Goes West” Lewis i po
padesáti letech kaÏdého pobaví zábûr i ve
spánku se svírajících rukou, neboÈ v nûm, jak
se ukáÏe, Lewis hraje mladíãka, kter˘ pracuje
jako dÏusmejkr a od rána do noci musí vymaã-
kávat pomeranãe a grepfruity. Ve filmu je v
mladíkovû chvíli volna soutûÏ v grimasách.
Lewis v ní soutûÏí se ‰impanzem Pierrem a
vzájemné snaÏení komentuje slovy: " Ten chlá-
pek Darwin skuteãnû nebyl daleko od pravdy!"
Asi tûÏko by nûkdo soudn˘ toto prohlá‰ení
mohl ãekat v dne‰ním pojetí „hrubozrnné"
komedie, jak nûktefií stále posuzují snaÏení kva-
litních komikÛ.
Bûhem jejich vzájemné kariéry publikum
dokonce duo komikÛ povaÏovalo za "jedno jen
nekompatibilní tûlo, spojenou identitu". V jejich
spojení lze hovofiit o typu vystoupení, které lze
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... aneb to, jak se co dûlá, stojí za natoãení. Proã má
takovou oblibu seriál Colombo, v nûmÏ vÏdy na zaãátku
je filmafisky zruãnû vyobrazen postup, jak de facto
neobratnû byla spáchána vraÏda, aby pak tuto bezdu-
chost hvûzda Peter Falk zesmû‰nila k nenapodobení?
Proã je oblíben Receptáfi pfievleãníka v‰ech reÏimÛ
Pfiemka Podlahy, kter˘ se sbíran˘mi postupy ví „jak zni-
ãit krtka"? 
Chytr˘ film umí pfiiná‰et uÏitkové informace v nejãist‰í
formû vefiejnoprávnosti. PfiestoÏe úplnost tv „od podla-
hy" je ideálem a svût naopak válcuje recyklující se
komunita tlachalÛ, u filmu odborníkem na slovo vzat˘m
na „receptáfie", jak se v které situaci zachovat, byl gym-
nazista A.Kurosawova. Jeho Kagemu‰a – mûl pfiece
stfielce s pu‰kou, odmûfiují si u stfiílny úhel sklonu
pu‰ky provázkem, aby mohl v noci ukonãit obléhání
svého hradu zabitím nepfiátelského vojevÛdce. Dûrsu
Uzala – mûl zase sibifiského trapera, kter˘ v nouzi byl

schopen improvizace pouÏít k stavbû úkrytu pfied boufií jako kostru stanu zemûmûfiiãsk˘ stativ atd. Dokonce uÏ v jed-
nom z prvních filmÛ záfiil komediální návod jak upoutat pozornost - ve filmu Romea Bosettiho (1908) - si hrdina pofii-
zuje magnetick˘ kabát, kter˘ v‰em, co mu chtûjí ublíÏit bere zbranû, bohuÏel v‰ak magnetizuje i v‰e ostatní kovové
tak, Ïe je nafiãen z krádeÏe. Indiana Jonesové, Jamesové Bondové , Funïzové , jak se zbavit Vetfielce aÏ po skautsk˘ ãi
instruktáÏní tv steriál MÀam ... zku‰enosti jsou prostû k nezaplacení. A ty smû‰né zvlá‰È. >

- Spielbergovo Blízké setkání tfietího druhu, Antonioniho
Zvût‰enina, Coppolovy Rozhovory, hlavnû „biografické"
filmy jako Fitzgaraldo nebo snímkek o Josefu KfiiÏíkovi a
pod., jsou v‰echno snímky, v nichÏ divák sleduje nepo-
chopitelnou cestu umanutého pátrání, hledání a zkou-
mání po dosud neznámém (naplnûní smyslu Ïivota
nûãím nov˘m). Hlavní hrdinové tûchto ne vÏdy detek-
tivních pfiíbûhÛ jsou postavy, které dávají sv˘m chová-
ním ãasto divákÛm pfiíklad a duchovní rozmûr. Hrdino-
vé takov˘ch filmÛ neznají oddechu ani pauzy, aby
dosáhli nebo (tfieba i osudovû) nedosáhli jasného cíle,
vÏdy v‰ak ta cesta má smysl. Energie odevzdávaná
do”hry” zpÛsobuje  u diváka takov˘chto vyprávûn˘ch
procedur efekt zaujetí a motivace. Pokud nejde o per-
verzity , efekt je skuteãnû plodn˘ a pfiev˘znû u mladé-
ho publika je schopen pfiimût k následování.Posedlost  
navíc napfi. ve Viscontiho terminologii vede sice v obec-
n˘ch pfiedstavách k mnoh˘m negativním dÛsledkÛm.

Posedlí lidé dûlají chyby, jsou povaÏováni za blázny. Za neokamÏit˘ úspûch , pfied pfiijetím sv˘ch vizí , jsou perzekuvova-
ní , ãasto dokonce vynaloÏená energie tyto bytosti poliká, upadají do narkotick˘ch delirií a Ïivot se jim hroutí,  lidé si jich
neváÏí, av‰ak pozitivum tvÛrãích poãinÛ nakonec dá zapravdu jim. Film má schopnost toto vidût ãistû a velice srozumi-
telnû.Scéna stavby modelu ëáblovy hory,, místa setkání s UFO, je performance o vektoru dÛleÏitého prom˘‰lení skuteã-
nosti . >

Podle “zatím” nejlep‰ího ãeského filmafie Karla Vachka
existují, jako u v‰ech profesí, také u herecké dva typy -
(volnû cituji) Magick˘ a Mystick˘. Magické hvûzdy by
ãlovûka nemûly zajímat, neboÈ takoví "herci" jím chtûjí
spí‰u manipulovat. Mystická hvûzda - stfiedov˘ ãlovûk -
je v‰ak osoba, která svou prací pomáhá - mluví z pod-
staty bytí. Takov˘mi podle Vachka  jsou “záfiivé bytos-
ti”(které dûlají napfi. ty správné pohyby apod.) Marylin
Monroe, Anna Magnani, Jean Marais, Sly Stallone, Gin-
ger Rodgers nebo Giullieta Masina ãi Gérard Philippe.
Podle Vachka u nás byl jedin˘ - Oldfiich Nov˘. 
V systému hvûzd naopak pro získání pozornosti "koulí
oãima" pseudo hvûzdy, patfiící do ranku magikÛ - Hru-
‰ínsk˘, Olivie, Orson Wells, Mastroianni, Depardieu
nebo Denevueová, ktefií aÈ uÏ vûdomû ãi nevûdomû
vût‰inou nahánûjí spí‰e strach, neÏ aby ze své pozice
byli diváku nablízku a dali najevo pomoc k správnému
chápání dûjÛ, jaké na Zemi existují, mají existovat a

které je naopak tfieba zmûnit. Napfi. “pohybové herectví” je dÛkazem, jak dÛleÏité je pro filmové umûní tvÛrãí kreativita
herce.Hvûzda Franti‰ka Peterky byla také v tom, Ïe si pro film 4 vraÏdy staãí sám vymyslel pro gangsterskou vizáÏ strãit
do nosu propíchnut˘ korek... Dát prostor tûm prav˘m je umûní a pro film velik˘ dar - naposledy se podafiilo ve snímcích
Roberta Redforda - dokonce i v takové slátaninû jakou je Spy Game. Takové filmy pak jsou spí‰e filmy tûchto hvûzd,
neÏ samotn˘ch reÏisérÛ a nevadí to. >

> - filmy Quentina Tarantina, Billyho Wildera, Tim Burton,
ale namátkou i Woody Allena jsou sami o sobû karika-
turami ãistého filmu. Jako takové sice nenaplÀují víc
neÏ jen populární kulturu, dûlají to s vûdomostí tradic a
nutností vyjadfiovat se trefnû a co moÏná v pravdiv˘ch
souvislostech k existujícím lidsk˘m typÛm.  
Vût‰ina takov˘ch filmov˘ch postav sice v˘razovû pochá-
zí z pfiedstav, které uÏ postulovala anglická karikatura
19. století, pfiesto burleskní formy Ïánrov˘ch kli‰é mají
silnou vyjadfiovací schopnost dodnes. Horror, detektivní
a gothick˘ román, upífii, váleãn˘ a ‰pionáÏní film... Fellini
vûdûl dobfie odkud rukou ‰mátrá a co zneuÏívá. Posta-
vy Îen vamp, drsnej chlap citlivka, Èulpas, nekÀuba,
(Ïena) diblík... v‰echno bylo nejdfiíve nakresleno,
okost˘mováno a to celé pak pfietaÏeno do filmového
komediantství. âím drastiãtûj‰í karikatura a stylizace
doprovázená byÈ jen drobn˘mi detaily, film se snadnûji
napojuje na vlákna zku‰enosti diváka a je schopen
vypovídat v˘razem postav o skuteãnosti samostatnû a

líp, neÏ cel˘ scénáfi a pfiíbûh. Nesmrteln˘m pfiíkladem budiÏ spolupráce Bely Lugosiho s Edem Woodem. Programovû si
dûlali legraci z ÏánrÛ, vûdûli o tom, umûli to a po letech se ukazuje, Ïe lidem typ karikaturního a tfieba i nekoneãného
seriálu typu Twin Peaks , âerven˘ trpaslák nevadí , naopak jej mají rádi i bez ponûtí, o ãem je v nûm vlastnû fieã. Jen s
naprosto koncepãním a sociografick˘m umûním je komiksov˘ film schopen bavit. >
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- Jakákoli dramaticky pouÏitelná nová vizuální technolo-
gická novinka zpÛsobuje zjitfien˘ interest diváka o
vyprávûn˘ pfiíbûh, pokud se zadafií, pak tedy i my‰lenky
autora. Pilífi dobrodruÏného filmu - Predator I. i II. by se
bez koncepce uÏití termovidea nestal pfiedmûtem jiÏ
mnohaleté atraktivity. Také technická podpora Kubricko-
va Shining steadycamem Garreta Browna nebo compu-
tov˘ portrét Leonarda De Capria ve Boylovû adaptaci
PláÏe  mají za následek zv˘‰ili preference obou projek-
tÛ. PokaÏdé se jednalo o první a pfiíkladné komerãní
vyuÏití zobrazovacích technik. To, Ïe opakovan˘ vtip
není vtipem nezabránilo mnoh˘m vûc naopak zase
zneuÏít, ale pfiesto pokud autor uchopí nové digitální
technologie podle principu jejich vzniku, mÛÏe vyhnout
napfi. cameronovskému zapomnûní. Za pár let po jeho
Terminátorovi ani pes ne‰tûkne, aãkoli efektní 3D had z
Abyss a spol . pfieÏijí jako ukázky zruãnosti hochÛ ze Sil-

licon Valley. Na opaãném konci této hierarchie oproti tomu stojí pevnû Zbig Rybczynski, jehoÏ podíl na vstupu digitální
technologie do videokultury je neoddiskutovateln˘ stejnû jako je tfieskutû hloup˘ postoj ãeské “filmové vûdy” pokud igno-
ruje jím naznaãené trendy jin˘ch neÏ perspektivních  zobrazovacích metod. Praxe spojená s teorií je jediná moÏná cesta
do budoucnosti kinematografie (a malífiství). Bez obsáhnutí moderních poznatkÛ a jejich uÏitkového zapojení do “pfiíbûhu”
civilizace pábytelé naplní svût odpadem z kopií star˘ch postupÛ a poezií bez my‰lenek. AÈ Ïije vûda. >   
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P.Newman obklopen
fimovou technikou pro
jediny z�b�r, kdy je
kamerou sledov�n pÞi
jej� j�zd� po kolejnic�ch
postavenùch do kruhu
- pÞi nat��en� film
Barva pen�z 86Õ.



nazvat vysnívané "romance-hry O
potenciální(ch) partnerk(y)ách" apod.
Martin a Lewis vytváfieli nepopsatelnou atmo-
sféru sponatneity, ekcentriãnosti, humoru, pfii
níÏ dva umûlci byli "spojeni v konfliktuální har-
monii". Oproti Laurelovi a Hardymu byla dvoji-
ce originálnû nesourodá a to ji ãinilo pfiíkladnou
a dokonalou metaforou v atmoféfie nadmûrnû
vitálních svûtov˘ch konfliktÛ. Nutno dodat, Ïe to
byla zábava, pfii které se bavili nejen diváci, ale
pfiedev‰ím její aktéfii samotní, a jak tvrdili, dûlali
to pro sebe, jakoby i publikum bylo souãástí
jich samotn˘ch.
Martin nikdy nehrál vedle Lewise naprost˘
ideál. Spí‰e lavíruje na ose hejska, kterému
v‰echno vychází, vyzná se, jiÏ zná krut˘ svût i
to, co je v nûm pro nûj dobré, jenÏ v‰ak záro-
veÀ je ochoten pomoci a b˘t pfiítelem nûkomu,
kdo je na tom, jako on pfied pár lety, kdy byl
také na startu a pln˘ ideálÛ. Ideály potom jistû
nebere.
Princip pfiíbûhÛ, kter˘ navíc koreluje s typicky
ãesk˘m terorismem zlotfiilcÛ ve Smetanovû
Daliborovi, nebo Ha‰kem popsan˘ charakter
stfiedoevropského prostfiedí. Koho napadá v
tûchto pfiíkladech motiv homosexuality, je
podobnû jako divadelní reÏisér PerÏelka vedle.
Jde pfiece o regulérní partnerství, které má ve
v˘voji osobností jedno z nejdÛleÏitûj‰ích posta-
vení a vzájemná loayalita je pfiedpokladem jak
dobré v˘chovy, tak velk˘ch v˘sledkÛ. Homoa-
spekt lze v tomto ohledu najít pouze v názoru
nerelevantního senzacechtivého pfiestfielení aÏ
lÏi, coÏ u popisu lidí i umûní typu Martina a
Lewise je nabíledni.

PPfifieess  ttiittuullnníí  ssttrráánnkkyy

ZároveÀ u nich ‰lo o nám jiÏ dnes z vlastního
Ïivota dobfie známou "etnickou komedii", kte-
rou na jednu stranu prozrazovala Lewisova
Ïidovská "obliba" skr˘vat se za masku nûkoho
jiného, na druhou vyloÏenû párem procházela
tendence usmûrÀovat v‰eobecné národnostní
vá‰nû jak u nich sam˘ch, tak personifikovanû
parodovat bûÏnû vyhrocené spoleãenské klima
i v multikulturních Spojen˘ch státech, které se
ostatnû na konfliktu národnostních zájmÛ
"deklarovaly".
KdyÏ komici-seniofii Bing Cosby s Bobem
Hopem poprvé pfiizvali zaãínající duo do své
TV-show, Lewis s Martinem samozfiejmû ze
uctivosti hostitelÛ a pokory hostÛ udûlali kome-
dii, jakou do té doby a snad aÏ dodnes témûfi
nezaÏívá.
Bez ptaní si brali mikrofon, „ru‰ivû" lítali po
sále, pfiehnanû líbali hostitele pfii jejich proslo-
vech a vÛbec znevaÏovali a destruovali jakou-
koli pfiipravenost a svázanost moralistní TV se
slovy: "Pro vás veterány pfii‰el ãas si uÏ odpoãi-
nout." apod. Ve‰kerá nacviãená TV strnulost
byla tatam a pfied zraky divákÛ se jelo skuteãnû
naostro ne s celebritami, ale obyãejn˘mi lidmi.
„Nikdo na takové entre nebyl pfiipraven. Toto
byla "Ïivá televize", taková, jaká má b˘t, daleko

<Kdo nevidûl Lewisovu verzi Pigmaliona Patsy nepochopí,
Ïe tento komik mÛÏe vypadat hloupû a zároveÀ coby reÏi-
sér vkusnû a originálnû bavit lidi. Ve filmu najdete Lewise v
roli chlapce, kterého si mediální magnáti najdou coby ide-
álního ne‰iku k dÛkazu, Ïe peníze se mohou vydûlat právû
jen na takovém nekÀubovi. Lewis pfiedvede svou verzi
komedie, kde hrdina producentÛm sbortí v‰echny scénáfie.
Jednou jako kompletní ne‰ikas vypÛjãeném krátkonohavi-
covém smokingu a lá premiéra Václava Havla pfiedvede
postup, jak si uÏít plesu i jako taneãní zaãáteãník. Dál pak
jako ztracen˘ pfied vchodem na velkolepou show, bez líst-
ku a zájmu, pfiedvede mladík chaplinovskou etudu, jak pfii-
jít k fraku, cilindru i slávû, tfieba i pokud talent zrovna
nepfiichází znám˘mi dvefimi - chybí-li Vám nûkdy sváteãní
‰aty - pouÏijte saze, ‰tûtku, pfietfiete svoje manÏestráky a
máte to. Nikdy nevíte, jestli vás nûjaká ãoãka ne‰míruje a
tv objektivy pravou textÛru osobnosti tûÏko rozeznávají.
Mít co fiíct neznamená, mít tu moÏnost, takÏe nûkdy je
nutné "unést fieditele", aby jej  serioznûj‰í nahradil ve

< Na první pohled by se mohlo zdát, Ïe Martin byl
zanedbatelnou souãástí dua geniální komik a nadhazo-
vaã. Jerry pfieru‰oval Deanovi písnû, brali muzikantÛm
nástroje, rozhazovali a rozbíjeli v klubech a hotelích
nádobí... Byli to mistfii improvizace a nikdo netu‰il, co z
minima pfii zkou‰kách nakonec v samotné ‰ou explo-
duje. Byl to úpln˘ zázrak sledovat, jak prostû milovali
jeden druhého za to, co umí a jak pfiirozenû tento
vztah vyhlíÏel. Nûktefií úspûch Martina a Lewise popiso-
vali jako dÛsledek radostné oslavy pováleãné "vzájem-
nosti". Pfiedstavovali pár, v nûmÏ se jeden o druhého
starali a navíc svéráznû dávali publiku moÏnost se nad
zmiÀovan˘mi problémy zasmát. Pro Lewise rozchod
dua znamenal cel˘ Ïivot zkou‰et dûlat tak, aby pfied
zpfiátelen˘m, ale zklaman˘m Martinem jeho v˘ãitky
napravil. Lewis vÏdy to, Ïe poznal Martina, povaÏoval za
jediné umûlecké ‰tûstí. "Byl to hlavnû Martin, kdo ‰ou
tlaãil do divokého rytmu. Martinova ¨ potfieba Lewise prohnat "ethnickou komedií" - tzn. Ïe

dvojice velmi ãasto parodovala v pseudoloayálních

< Lewis své “angaÏované ‰ílenství” pfiipravoval uÏ
komedií Kudy na frontu, kde milionáfi nevoják, ze zdra-
votních dÛvodÛ odmítnut armádou podílet se na boji
proti hitlerismu, zpunktuje soukromou akci proniknout
do hlavního stanu vÛdce v pfiestrojení a lá lewisovsk˘
kap. Klos. âaplinovsk˘ taneãek s Hitlerem nebyl ojedi-
nûl˘, ale pfiifiadil Lewise k tûm, kter˘m není obecná
situace lhostejná.V roce 1972 tedy Lewis realizuje po
Hollywoodu léta uÏ kolující scénáfi Den, kdy i klaun pla-
kal. Projekt popisoval pfiíbûh alkoholika, zkrachovalého
baviãe Helmuta, kter˘ byl pro svÛj cynismus a vtipy na
adresu “vÛdce” nacisty vybrán, aby „se staral" o Ïidov-
ské dûti na cestû lágru a pfied smrtí v koncentraãním
tábofie. Pohled na Ïivoucí komunu dûtí pak má pochy-
ben˘ charakter b˘valého klauna obrodit, ale nedovolí
mu jiÏ dûti zachránit , naopak se rozhodne s nimi zem-
fiít. Aãkoli Begniniho komedie Îivot je 

krásn˘ se objevil aÏ v 90.letech, projekt, kter˘ dokonãe-

< Vût‰ina povaÏuje Lewise za karikaturu sebe sama.
Jeden z hlavních obdivovatelÛ Jerryho Lewise byl fran-
couzsk˘ komik a reÏisér Pierre Ettaix. V dobû kulminace
kultu J. Lewise vydává o vzoru sv˘ch komedií knihu
vlastních kreseb a karikatur, zobrazující Lewisovo „pan-
tomimické" umûní spolu s básnick˘m vyznáním. JERRY
je také pfiedmûtem komiksového seriálu D.C. a Jim
Carrey, kter˘ má Lewise pfiedstavovat v Scorseseho pfii-
pravovaném Ïivotopisném filmu Dino, je zase zosobnû-
nou karikaturou Lewisova herectví. TakÏe rozdíl mezi
pouze „nakreslen˘m" a „hran˘m" Lewisem a jeho tvor-
bou skuteãnû témûfi mizí. Také mezi Fellinim a Lewi-
sem je styãn˘ bod. Oba budují své filmy na znalosti a
pfiípravû skrze tradici západní karikatury. Lewis pfiistupu-
je k filmu, jako ke kultovnímu,  uÏ ve v˘robû. Obsazoval
do nich kultovní filmové herce, jejichÏ v˘razy byly pfie-
kreslovány do animace a ilustrací a naopak jako u
Bugse Bunnyho pfiehrávány herci. 

Nûkdy úspû‰nû, jindy jako napfi.Tim Roth Lewise paro-

médiích jinak nepfiípustné  národnostní pÛtky, které vãak dodnes h˘bají spoleãností. Lewis napadal Martinovo mafiánské
makarónství, jako Martin „Lewisovo" keÈaské Ïidovství. Finálním vzájemn˘m souladem vÏdy rozbíjeli tabu. Dean Martin
nikdy nebral své profese pfiíli‰ váÏnû. Bral role od populárního agenta v „bondovské" sérii Matta Helma po opilce ve
westernu Rio Bravo a vÏdy, podobnû jako francouzsk˘ kolega Jean Marais, prokázal universálnost, se kterou pokud mûl
autorsk˘ prostor, a Martin jej míval, tvofiil naprosto umûleck˘ zázrak.

"Volejte mi", jak o podobném vypovídá Scoseseho Král komedie... Lewis v roli uneseného herce sice leukoplastí "zasád-
rovaném" v kfiesle nezapomenutelnû trpí, ale cel˘ únos  je ostanû hommage v‰em tragikomick˘m lewisiádám, pfiestoÏe
pfiíbûh hovofií otevfienû o paradoxech mediálních receptÛ. Lewisovu kinematografii lze chápat jako pokus o zachování
ZaslouÏenû byl film ocenûn nejen v Cannes. âeská kina jej v‰ak dodnes nemûla moÏnost oficiálnû vidût poetiãnost jed-
noho z nejpodlahovatûj‰ích umûlcÛ Ameriky jinde neÏ u prodej e aut v Kusturicovû  Arizonském snu.

duje neúspû‰nû ve 4 pokojích. Exemplární pfiípad, jako film Caddy, pfiiná‰í postavu nezdárného syna, jehoÏ otec nutí
b˘t "po nûm" golfov˘m ‰ampionem. Lewis pfiedvádí paral˘zu pokaÏdé, jak jej na greenu obklopí dav, takÏe je hned
vidí me, jak pfied v‰emi v panice utíká do lesa s nohama v pravém úhlu (coÏ je ve filmu je‰tû pfiíznaãnû zrychleno).
Ve filmu Martin hraje oproti Lewisovû postavû star‰ího-úspû‰nûj‰ího. Oba pfiátelé v jednom z pûveckokomick˘ch
ãísel imitují jeden druhého pfii pohledu z oãí do oãí tak dokonale, Ïe ani diváci, a jak se pfiiznaly i manÏelky obou
hercÛ, si jiÏ nejsou jistí, kdo je kter˘.V tom oba umûlci pfiirozenû bortili hranice zneuÏití pojmu individuum. 

n˘ opustí Lewisovu rezidenci aÏ po jeho smrti, je po léta legendou jeho antinacistické obsese. Pro neuveden˘ film,
povaÏovan˘ svûdky za vrchol Ïidovské pováleãné mánie, po 30 let pr˘ neuzrál ãas. Hledání dÛstojné alternativy ke zpra-
cování tak delikátního tématu skrze komickou formu bude jistû nûco, co by se dalo oznaãit zjevení, pokud se potvrdí
Lewisova slova o síle  pfiesvûdãení bojovat proti antisemitismu nejist˘m zpÛsobem vracet se k tomuto filmu po více neÏ
30 letech. Pfiíslib veledíla a skuteãnost, Ïe Lewis po této filmové zku‰enosti prakticky nikdy jako reÏisér nevystoupil,
splÀuje pravidlo zajímavosti jeho díla a osobnosti.
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Lewis nevynechal jedin˘ moment, aby zparodoval a
ukázal iluzornost filmu, jeho v˘roby, prostfiedí a v‰e kri-
tické, co s Hollywoodem souvisí a byl první na fiadû,
kterému se tv revoluce dala ”napospast”. Iluzetvornost
kontra “kontra skuteãn˘ Ïivot” bylo jeho˘ivotní téma.
OkamÏitû reagoval na zaÏité smû‰nosti, podobnû. Uka-
zoval sv˘m divákÛm smû‰nost fungování médií in natu-
ra. Napfi. tv byla Lewisovi nejen pouhou rekvizitou.Ve
filmu Miláãek Ïen nechá mega tv ‰táb pfiipravit scénu
pro interview se slavnou paní domácí. Divák pozdûji
sleduje skuteãnost pfiíbûhu a skuteãnost v tv (v jednom
filmu). Rozdílnost pohledu na totéÏ je ve své zmanipu-
lovatelnosti a nacviãené nelidskosti markantní. Za sní-
manou matrónou prohání “skoro aÏ coby” coby elektro-
nick˘ duch, jakého známe z ladûní programu. Dal‰í s
ãím Lewis pfiedjal elektronickou revoluci, bylo jeho
pojetí zvlá‰ního druhu v˘znamutvorného fotodetailu 

(a lá "ruka a pûtní klín")  a "vybrátorového" zpûvu.

Îádn˘ z americk˘ch showbyzmanÛ nepouÏíval tak promûnlivé a rapující staccato pfiedãasnûji, neÏ se vÛbec scrat-
ching a rapsong objevil v chicagsk˘ch garáÏích. Vûfime, Ïe alespoÀ ãeská komerãní tv jednou pochopí, Ïe únik pfied
byÈ jak intelektuálové tvrdí a pí‰í hrubozrn˘m a vulgárním, ale vtipem komikÛ je marniv˘. Pokud jde o neopakovatel-
n˘ humor zasahující spoleãnost na citliv˘ch místech, není lep‰í prevence a tito intelektuálové se cenzÛrou z nezna-
losti problému m˘lí. 



od reklam a nacviãen˘ch frází, hraného pochlebování, nic nefií-
kajícího klábosení." Stali se dokonalou dvojicí pro televizní
vysílání, které se ale v ohledu k jejich práci stalo oproti klubo-
v˘m vystoupení riskantní institucí. JiÏ v tehdy fungujících peo-
plemetrech vítûzil Lewis, kter˘ "rozesmíval" davy. To, Ïe sv˘m
"bláznûním" reagoval na Martinovy naráÏky a ‰pílce, bylo pro-
ducenty postupnû pfiehlíÏeno. Lewisovo mladické bláznovství a
MartinÛv inteligentní nadhled sestavovalo dohromady elegant-
ní pfiedobraz ideálního moderního ãlovûka.

Sponzorskokomerãní systém televize byl „tûÏ‰í" neÏ systém fil-
mov˘ch studií - Ford, Texaco, Kodak, Colgate atd., takÏe profe-
sionalita v‰ech zúãastnûn˘ch vze‰la nakonec z toho, Ïe byli
schopni neztratit tváfi úplnû, ale ne jako herci, ale jako lidé.
Postupnû byl pár producentsk˘mi zásahy a "vylep‰ováním"
roze‰tván. 
Studia zaãala jít na ruku více Lewisovi a Dean Martin proti
tomu byl jen proto, Ïe v jejich pojetí vidûl utápûní Jerryho
talentu. Jerrymu byla nabízena nezávislost, více penûz a Jerry
nabídky, zpoãátku samostatné vystupování jako napfiíklad k
uvádûní oscarového ceremoniálu, pfiijímal. Dean to Jerrymu
naznaãoval, Ïe tento bussiness jej nezajímá a Ïe se nechce
stát jeho souãástí, ale Jerry zaãal brát sám sebe pfiíli‰ váÏnû.
Martin mûl samostatnû také úspûch. Byl obdivovan˘m zpûvá-
kem - jeho hit That‘s Amore ad. se staly ‰lágry na obou bfie-
zích Atlantiku. Nemûl potíÏe se osamostatnit. Bylo mu líto, Ïe
se rozpadá partnerství, které mûlo smysl, pro nûco, co stojí
pouze na penûzích a davovém ‰ílenství krátkého trvání, coÏ se
nakonec prokázalo v Lewisovû naprostém vyãerpání na sklon-
ku kariéry.
"Publikum rádo vidí nûkoho, kdo je nebo se alespoÀ "dûlá"
je‰tû hloupûj‰í neÏ oni... chce vidût vyjímeãnou osobu - aÈ
génia nebo hlupáka." , psal jeden z mála francouzsk˘ch kritikÛ
„cahierovsk˘ch" Lewise F. Truffaut. Pocit nadfiazenosti zlákává
kaÏdého. Tento názor vyhrál u producentÛ a Jerry mûl na roz-

díl od Deana Martina otevfiené dvefie ke v‰emu. "Byl to set-
sakramentsky velk˘ byznys", komentoval Martin s v˘ãitkou situ-
aci, kdy jiÏ chtûl rozbûhnutou ma‰inérii opustit. Start v solo
kariéfie nebyl z nejpfiirozenûj‰ích. Lewis zpoãátku sv˘mi ztfie‰tû-
nostmi opravdu pÛsobil pfiíli‰ unucenû. V jeho tvorbû se proto
zaãala nûkdy objevovat nadbyteãná sentimentalita. 
Po 4 filmy, kdy jej stavûli pfied kameru s tím, aby udûlal pro-
slavené pitvofiivé obliãeje, zaãal Lewis tu‰it zavádûjící smûr
takto vedené práce. Z krize Lewisovi pomohlo v osobním Ïivo-
tû manÏelství a v profesi ‰ir‰í setkání s uÏ uznávan˘m reÏisé-
rem Frankem Tashlinem. To on zaãal uplatÀovat hercovy z kari-
katur vycházející schopnosti a spoluvybudoval Lewisem vnitfinû
procítûnou hereckou analogii k rytmizované (jazzové) ztfie‰tû-
nosti, kterou do té doby mohly "pfiedvádût" jedinû kreslené
figurky typu Bugse Bunnyho.
LewisÛv egoismus a píle tedy postupnû zaãaly slavit úspûch!
V roce 1960 se Lewis nepohodl s Paramountem na distribuci
„muÏské" parafráze Popelky, v níÏ hrál hlavní part a dohodli se,
Ïe kdyÏ studiu natoãí levnû, bûhem jednoho mûsíce dal‰í
komedii, která by nahradila pfiípadnou ztrátu Popeláka dal‰ím
ziskem, mÛÏe ji reÏírovat. Lewis, dokonce i jako producent,
vlastní „z prstu vycucanou, ale ohromující chumláÏ nápadÛ" na
téma Hotelov˘ poslíãek natoãil v reálném floridském hotelu za
nûkolik t˘dnÛ. Neãekanû úspû‰n˘m v˘sledkem si zaruãil pro
pfií‰tû tvÛrãí nezávislost. Postupnû zaãal ve spolupráci se scé-
náristou Billem Richmondem psát jednu autorskou komedii za
druhou, v‰echny vût‰inou parafrázující vztahy v médii ovláda-
ném americkém zpÛsobu Ïivota nebo v médiích samotn˘ch. 
Také snad proto v 70. letech Lewise jiÏ studia nenechala tolik
si „kydat" do vlastního hnízda. Mnoho projektÛ jiÏ nepro‰lo a
vûhlas slábl i omezením moÏností Lewisovy tvorby. 
Amerika procházela rockandrollovou revolucí, která promûnila
publikum, jeho vkus i zájmy, celkovou optiku "kulturních hod-
not". Komedii pfiátelsky naklonûné producenty, na novou situ-
aci nepfiipravené, porazili noví finanãní Ïraloci, takÏe si Lewis



po nûkolika problematick˘ch produkcích v domovském Para-
mountu takfiíkajích zbalil kufry. 
Na Hollywood zaútoãil trend jinak sociologizujících filmÛ jako
Bonnie Clyde, Absolvent nebo Easy Rider! "âisté komedie"
byly na totálním ústupu. Nov˘ systém uvûfiil, Ïe spoleãnost
cítí dobu spí‰e "tragicky". 
Podobná situace se dostavuje i ve Francii, kde levicovû elitáfi-
ské vedení zemû mj. dovoluje masivní pfiíliv uteãencÛ z
b˘val˘ch kolonií i do vlastní kultury, která pÛvodní francouz-
ské „tradice" z kabaretních kofienÛ ãerpající komiky, vãetnû
"lewisomanie", upozadí pfied média v‰ude obsazující ten-
dencí globalizaãní "ethnomanie". Ocenûní Lewisova díla se
stává tématem na okraj kultury vystrnadûn˘ch disputací teo-
retikÛ, filozofÛ, ale i filmafiÛ typu J.L.Godarda. "Nová vlna"
svou válku za „roz‰ífiení" kultury vãetnû kinematografie tvrdû
prohrála a ztratila „moc".
Lewisova "budoucnost komedie" byla v nepfietrÏité poptávce
a náplni televize. Tam jeho filmafisk˘ talent v‰ak potfiebovali
jedinû v herecké mífie nenákladn˘ch show. 
Nároãné kinetické herectví udûlalo ãásteãnû své s hercovou
fyzickou kondicí a tak se Lewis vracel uÏ je‰tû s vût‰í pro-
my‰leností, i coby interpret - v˘bûrem rolí (u projektÛ pfie-
váÏnû evropsk˘ch obdivovatelÛ, pfieváÏnû vzhledem k opráv-
nûní svého pohledu k profesi se jednalo o snímky „koncepã-
ního" charakteru – jako naposled Arizona Dream Emira Kus-
turici nebo Funny Bones Peter Chaelsoma, v obou doslova
vysvûtluje ideov˘ v˘znam komikovy práce). 
To, jak dnes vypadá americká komedie okupovaná Ïidovskou
trojicí Abrahams a Zuckerovi nebo bratry Farrellyov˘mi sice
plnû vychází z postupÛ lewisovsk˘ch komedií, neumûlé
kopie sestavované za úãelem rychlého zisku bez "dramatur-
gie" v‰ak postrádají vnitfiní hloubku onoho ‰ir‰ího pojetí
americké komedie, kterou bohuÏel nezachraÀují ani v˘kfiiky
novodob˘ch generací komikÛ. Jedinou v˘jimkou je seskupe-

ní tvÛrcÛ vy‰l˘ch z generace Saturday Night Live Show, se
kter˘mi dokonce Lewis zaãal spolupracovat u remakÛ sv˘ch
filmÛ. 

Loni 15. listopadu mûl Jerry Lewis vystoupit v Coast Hotelu v
Las Vegas. Mûl jsem zamluvené lístky. Chystal jsem se odle-
tût. Jerry Lewis v‰ak váÏnû onemocnûl a pfiedstavení odfiekl.
V záfií je‰tû uvádûl tradiãní teleton, mûl v‰ak hlavu jako d˘ni
a v chatu na jeho webové stránce se nad jeho onemocnûní
fanou‰ci váÏnû zaãali pozastavovat. Fotografie z této akce
tam pfiiloÏená mi oznámila, Ïe vidût jej na vlastní oãi uÏ
nemusí b˘t taková legrace a znovu jsem si uvûdomil tu ztrá-
tu 50 let.
Jerry v‰ak Ïije a nedávno se objevil na Rotary charitû v Bar-
celonû, takÏe není v‰em dnÛm konec, ani pro âechy.

Poznámky
* - frenetické pohyby (viz. ãl. o pohybovém herectví Timu Rothovi z Îivlu ã. 14 a uvûdomte si, proã T.Burton zvolil právû jeho do hl.
opiãí role své Planety opic a objevil se i v parafrázi Lewisova Bellboye ve âtyfiech pokojích.)

**V âechách "ideologii" otevfiené kultury udrÏovali v dobû vzniku první siln˘ch kabaretních lokalit E.A.Longen, J. Ha‰ek a samozfiejmû
E.E.Kisch, Ferenc Futurista s bratrem Emanem Fialou, Vlasta Burian, ale i M. Brod a F. Kafka, po válce zÛstala u tohoto trendu jen hrstka
"odbojn˘ch" surrealistickÛ/poetistÛ - V.Nezvalem poãínaje, pfies V.Effenbergra, L. ·vába po A.a P.Krále, ktefií podobnou oblast serioznû,
v˘raznûji publikaãnû zpracovávali a vyuÏívali. Nikdo nemÛÏe dnes namítnout, Ïe u tûch byla obliba "sniÏovat se" bezúãelná.

***"Jazzman" Woody Allen, jehoÏ humor je zaloÏen na stejn˘ch sociopsychick˘ch tématech, av‰ak k obecenstvu promlouvá spí‰e
skrze "literární kódy", ne tolik hereckou a pohybovou akci jako tomu bylo v jeho zaãátcích. Pozdûji je to hra jiÏ ménû kinematografická,
ale samo "audiovizuálnû" se korigující vût‰inové obecenstvo se jiÏ neorientuje v ‰iroké nabídce pohybliv˘ch obrazÛ, proto jejich infor-
mace de‰ifruje pomocí intuitivního klíãe a ten je bliÏ‰í a pro nû jistûj‰í textovému ãtení, které právû Allenovi zaruãuje ono ‰ir‰í publikum
intelektuálÛ

.****Z ãeho jiného napfiíklad vycházel ve sv˘ch unikátních vystoupeních zpûvák David Byrne, divoce trhající hlavou a cel˘m tûlem,
neÏ z pozice snahy o pfiesvûdãivost moÏnosti prosazení existence vlastního, nemanipulativního svûta pro kaÏdou figuru pfied jevi‰tûm i
na nûm?

Filmografie:

S Deanem Martinem:

produkce Hal B. Wallis (B.W.) nebo Paul Jones (J.), od 1957 Jerry Lewis (reÏie, L.) nebo Ernest D. Glucksman (D.G.), Walter Shenson

(Sh.) ãi Malcolm Stuart (S.) pro Paramount Pict. do 1965 od 1966 pro Colubia Pict., 20th Cent.Fox, Universal Pict. i Warner Bros

reÏie George Marshall (M.), Hal Walker (W.), Norman Taurog (T.), Joseph Pevney (P.), Frank Tashlin (F.T.), Don McGuire (G.), John Rich
(R.), Gordon Douglas (D.), Jerry Paris (P.), Milton Ebbis (E.), James J. McNamara- Igor Kantor (N.-K.), Arnold Orgolini-Peter Nelson
(O.-N.), Jerry Lewis (L.)

1949 My Friend Irma (M.), 1950 At War with the Army (W.), My Friend Irma Goes West (W.), 1951 Sailor Beware (W.), That‘s My Boy
(W.), 1952 Jumping Jacks (T.), 1953 The Caddy (T.), Money from Home (M.), Scared Stiff (M.), The Stooge (T.), 1954 Living It Up
(T.), Three Ring Circus (P.) 1955 Artists and Models (F.T.), You‘re Never Too Young (T.), 1956 Hollywood or Bust (F.T.), Pardners (T.)

solo filmy:
1957 The Delicate  Deliquent (G., L.), The Sad Sack (M., B.W.), 1958 The Geisha Boy (F.T., L.), Rock-a-Bye Baby (F.T., L.), 1959 Don‘t



Give Up the Ship (T., B.W.), 1960 The Bellboy (L., L.), Cinderfella (F.T., L.), Visit to a Small Planet (T., B.W.), 1961 The Erand Boy (L., D.G.), The
Ladie‘s Man (L., L.), 1962 It_s Only Money (F.T., J.), 1963 The Nutty Professor (L., D.G.), Who‘s Minding the Store? (F.T., J.), 1964 The Disorderly
Ordely (F.T., J.-L.), The Patsy (L., D.G.), 1965 Boeing Boeing (R., B.W.), the Family Jewels (L., L.), 1966 Three on a Couch (L., L.), Way... Way Out (D.,
S.), 1967 The Big Mouth (L.,L.), 1968 Don‘t Raise the Bridge-Lower the River (P., Sh.), 1969 Hook, Line and Sinker (M., L.), 1970 One More time
(L., E.), Which Way to the Front? (L.,L.), 1980 Hardly Working (L., N.-K.), 1983 Cracking Up (L., O.-N.), King of Comedy (M.Scorsese), 1984 Par oú
t‘es rentré? On t‘apas vue sortir (Philippe Clair), Retenez-moi... oú je fais un malheur (Michel Gérard), Slapstick (of Another Kind) reÏ.  a prod. Ste-
ven Paul, 1990 How Are the Kids? (L.), 1992 Arizona Dream (Emir Kusturica), 1995 Funny Bones (Peter Chelsom), 1996 Nutty Professor (remake,
Tom Shadyak, Eddie Murphy, L.), 1999 Nutty Professor 2 (remake, Tom Shadyak, Eddie Murphy, L.)

drobné role:
1950 The Milkman (Charles T. Barton), 1952 the Road to Bali (Hal Walker), 1959 Ll Abner (Melvin Frank), 1963 It‘s a Mad Mad Mad World (Stan-
ley Kramer), 1989 Cookie (Susan Siedelman), 1992 Mr. Saturday Night (Billy Crystal)

16mm parodie stejno nebo podobnû jmenn˘ch originálÛ
mezi 1950-60: 
Watch of the Lime
Son of Lifeboat
How to Smuggle a Hernia across the Border
Fairfax Avenue (parodie na Sunset Boulevard)
The Rein forcer (parodie na The Enforcer)
A Spot in the Shade (parodie na The Place in the Sun)
A Streetcar Named Repulsive (parodie na A Streetcar named Desire)
Come Back, Little Shicksa (parodie na Come Back, Little Sheba)
I Should Have Stood in Bedlam (parodie na From Here to Eternity)
Melvin‘s Revenge
TheWhistler (parodie na Flapper_s Party)

Neuvedeno:
1972 The Day the Clown Cried (L.,L.)

remaky:
Bellboy (MGM), The Erand Boy (Caravan Pict./Jacobson Comp./Touchstone Pict.), Cinderfella (NewLineCinema), 

Nerealizované projekty:
1953 We Three (pfiipraveno pro duo Martin/Lewis)
1955 The Pijama Game (podle broadwayské hry pfiipraveno B.H. pro duo Martin/Lewis)
Teahouse of the August Moon (podle broadwayské hry pfiipraveno B.H. pro duo Martin/Lewis)
1956
Damon and Pythias (pÛvodnû pfiipraveno pro dvojici Martin/Lewis podle scénáfie Dona McGuira, pozdûji natoãeno Lewisem jako Dellicate Delinqu-
ent)
1957 The Martin and Lewis Story (B.H.)
1959 Some Like It Hot (pÛvodnû Lemmonova role byla nabídnuta Lewisovi)
60‘ Robinson Crusoe (F.T., hráli by Lewis a Sammy Davis Jr.)
60‘ Waldof (hrál by Jackie Gleason)
1966 Take the Money and Run (Woody Allen nabízel reÏii Lewisovi, pozdûji film natoãil sám)
1967 The Silent Treatment (reÏie Ralph Andrews, v nûmém filmu mûl hrát Lewis, George Raft, Milton Berle a Gene Autry)
70‘ International House (mûl hrát Lewis a Cantinflas)
1971 Bananas (Woody Allen nabízel reÏii Lewisovi, pozdûji film natoãil sám)
1978 Lévy‘senvolé / Lévy Flies Away (hrát mûl Lewis, Marina Vlady a Klaus Kinsky - film nikdy neodstartoval v˘robu )
1979 That‘s Life (reÏie L., odvoláno po 6 dnech natáãení, hrála Molly Picon)
1980 film Petera Bogdanoviche ohla‰ující znovuspojení Martina a Lewise

Sám Lewis nûkolikrát ohlásil pokraãování That‘s My Boy a The Nutty Professor, mimo to ohlásil projekty Leatherneck, Operation Madhouse, Son of
Lifeboat, H-Bomb Beach Party, The Worst Robber that Ever Lived (and We Don‘t Mean Maybe) a The Kicking Rabbi.

Dal‰í:
1950 The Goldbergs (a.k.a. Molly) - Lewis vystoupil v reklamû na tento film Waltera Harta podle populární rozhlasové a televizní show
1951 Hollywood at Play - série krátk˘ch filmÛ Martina a Lewise
1958 Krátk˘ film pro charitativní kampaÀ Národní asociace du‰evnû nemocn˘ch 
1960 Raymie - reÏie Frank McDonald, Lewis zpívá titulní píseÀ filmu
1965-67 Lewis zdarma hraje a reÏíruje u 3 krátk˘ch filmÛ sponzorovan˘ch Film Industry Workshops, Inc. ve studiích Columbia Pict., urãeno pro zaãí-
nající filmové herce a reÏiséry 
1966 Man in Motion, krátk˘ film Roberta Quinna o v˘robû Lewisova filmu Three on a Couch
1984 Jerry Lewis Live - show z Sahara Hotelu v Las Vegas /videokazeta
1985 hollywood Clowns - kompilaãní videokazeta moderovaná Glennem Fordem obsahuje vystoupení Martina s Lewisem, Bustera Keatona, W.C.
Fieldse, Ch. Chapllina, bratfií MarxÛ, Boba Hopa a dal‰ích
1986 TheBest of Comic Relief - videokazeta, obsahuje vystoupení Lewise, Whoopi Goldbergové, Robina Williamse, Billy Crystala, Sida Ceasara, Steva
Allena a dal‰ích
1950-1990 Lewis vystupuje v promo filmech a shotech MDA (Asociace svalov˘ch distrofikÛ)

Rozhlasové vystoupení:
1948-1949 The Bob Hope Show (NBC) - Lewis a Martin hosté 
1949 Elgin Holiday Star time (NBC) Lewis a Martin mezi hosty speciálu na Den díkuvzdání
1949-52 The Martin and Lewis Show (NBC)
1950-1951 The Big show (NBC) - 17/12 1950 (s Bobem Hopem, Philem Harrisem, Louisem Armstrongem a Deborah Kerr) a 11/2 1951 (s Grou-
cho Marxem a Judy Garland) Martin a Lewis byli hosté varietního programu moderovaného Tallulah Bankhead.

Interviews, komedie a varietní vystoupení:
1948 Welcome Aboard (NBC) - moderováno Russem Morgane, 1948-49 Toast of the Town (CBS) - moderváno Edem Sullivanem, 1948-50 Texaco
Star Theater (NBC) - moderováno Miltonem Berlem, 1950 Broadway Open House (NBC) s Moreyem Amsterdamem, Suterday Night Revue (NBC)
s Jackem Carterem, 1953 The Abbott and Costello Show (The Colgate Comedy Hour), 1954 The Bob Hope Show (CBS), Person to Person (CBS) s
Edem Murrow, 1955 The Variety Hour (NBC) - jako pocta  Rodgers a Hammerstein, The Milton Berle Show (NBC)

Seriál:
1950-55 The Dean Martin and Jerry Lewis Show (The Colgate Comedy Hour) (NBC) 26x

Telethony:
1949 Damon Runyon Memorial Fund (NBC) s M.Berlem
1950 Show of the Year (NBC) s M.Berlem
1951 Damon Runyon Cancer Fund (NBC) s M.Berlem
1952 New York Cardiac Hospital (WNBT, N.Y.) Lewis provází 16 a 1/2 hod. programem

US Olympic Fund (NBC/CBS) s Bobem Hopem a Bingem Crosbym
1953 Martin and Lewis‘s Thanksgiving Party (ABC) Lewis provází 2 a 1/2 hod. programem pro MDA
1956 Martin and Lewis Telethon (DuMont) Lewis provází 21 hod. program pro MDA

Solo televizní vystoupení:
Seriály:
1963 The Jerry Lewis Show (ABC) 2 hod.
1967-69 The Jerry Lewis Show (NBC) 1 hod. t˘dnû
1970-72 Will the Real Jerry Lewis Please Sit Down (ABC) kreslen˘ seriál o 30 min dílech - koncept i nûkteré scénáfie napsal J.Lewis
1984 The Jerry Lewis Show (Metromedia/Fox) 5 x 60 min. pilot interview s celebritami moderované J.Lewisem
Speciály: 
1957-60 The Jerry Lewis Show (NBC) 15x60 min
1962 The Wacky World of Jerry Lewis (NBC) 60 min
1971 The Friars Roast Jerry Lewis (NBC) s Johny Carsonem, Miltonem Berlem a Donem Ricklem
Jerry Lewis á L‘Olympia (ORTF2, Francie) 27.12.1971
1988 HBO Comedy Hour: An Evening with Sammy Davis Jr. and Jerry Lewis, vystoupení z Bally‘s Hotel v Las Vegas

Hostování ve speciálech:
1965 A Salute to Stan Laurel (CBS) s Bobem Hopem, Busterem Keatonem, Jimmy Durantem a Lucille Ball
- TheWonderfull World of Burlesque (NBC)
1970 TheKlowns (ABC) se Sammym Davisem Jr. a Charlie Callas
1971 Gala de l‘Union des Artistes  (ORTF2, Francie) - Lewis vystupuje v roli klauna
1986 Comic Relief  (HBO) s Robinem Williamsem, Whoopy Goldberg a Billy Crystalem

Host:
1956 Person to Person (CBS)
1962, 1965, 1971, 1973 The Tonight Show (NBC)
1965 Hullabaloo (NBC)
1966 The Sammy Davis Jr. Show (NBC)

1970, 1974, 1977, 1978 The Mike Douglas Show (synd.) 
1979 Circus of the Stars (CBS)
1983 Saturday Night Live (NBC)
1995 live with Regis and Kathie Lee (ABC)

1956,7,8 Lewis provází slavnostní veãer udílení OscarÛ AMPAS (NBC)
1998 The American Comedy Awards (Fox) Lewis dostává Cenu za celoÏivotní pfiínos

Divadelní role:
1976-7 Hellzapoppin‘
1995-7 Damn Yankees (Boadway, West Point, San Francisco, Lond˘n West End)

Knihy:
The Jerry Lewis Bool of Tricks and Magic od Jamese Blackmana, 1962 (úvod - Jerry Lewis) 
Instruction Book for Being a Person, reflexe napsal Jerry Lewis, 1963
Jerry Lewis in Person, autobiografii napsal Jerry Lewis a Herb Gluck, 1986
The Total Film-Maker, jako pfiíruãku pro mladé filmafie napsal Jerry Lewis, 1971

Komiksy:
The Adventures of Dean Martin and Jerry Lewis (DC Comics, 1952-57, No. 1-40)
TheAdventures of Jerry Lewis (DC Comics, 1957-71, No.41-124) 
celkem 124 ãísel 

Vedlej‰í role:
1966 Batman (ABC) v epizodû "While Gotham City Burns"

Sheriff Who (NBC) 30 min. pilot reÏ. Jerry Paris
1967 Run for Your Life (NBC) v epizodû "Down with Willie Hatch" Lewis namluvil hlas Dona Rickla imitujícího Jerryho Lewise
1987 Brothers (Showtime)
1993 Mad About You (NBC) v epizodû "The Billionaire" Lewis hraje sám sebe.

Dal‰í:
1954-55 That‘s My Boy (CBS) 30 min sitcom zaloÏen˘ na stejnojmenném filmu Martina a Lewise
1981 Rascal Dazzle (HBO) dok. o seriálu "Our Gang", Lewis vystupuje jako prÛvodce profilu
1994 Lewis umoÏnil pouÏít postavu prof. Kelpa pro ‰panûlskou sérii reklam na Coca Colu 



1996 Frontline:Secret Daughter (WGBH Educational Foundation) Lewis interviewován June Cross pro dok. vysílan˘ PBS

Nekomedionální TV vystoupení:
1959 The Jazz Singer (NBC) 60 min  program pro seriál Ford Startime, reÏ. Ralph Nelson
1987 Fight for Life (ABC) podle tv filmureÏírované, Elliotem Silversteinem, hrají Lewis, PattyDuke, Morgan Freeman a Barry Morse
1988-89 Wiseguy (CBS) Lewis spoluvystupuje v pfiíbûhu o 5-ti epizodách

Jako TV reÏisér: 
1965 Ben Casey (ABC) Lewis reÏíruje a hraje v epizodû z lékafiského prostfiedí nazvané "A Little Fun to Match the Sorrow"
1971 The Bold Ones: The Doctors (NBC) Lewis reÏíruje epizodu vûnovanou svalové distrofii nazvané "In Dreams They Run"

Caroseli (Italy) Lewis napsal, hrál a reÏíroval 15 min epizodu seriálu nazvanou "L‘uomo d‘oro"

Profily a dokumenty:
1955 Hollywood Panorama / 30min o Lewisovi a Martinovi
1967 The Movies: Great Directors of Our Time (BBC) profil o 3 ãástech, int. Paul Mayersberg
1968 Cinéastes de notre temps: Jerry Lewis (ORTF2, France) reÏ. Robert Benayoun
1971 Cinéastes de notre temps: Jerry Lewis (ORTF2, France) reÏ. André S. Labarthe
1982 Bonjour Monsieur Lewis (Films No.1/Antenne 2/JerryLewis Films, France) reÏ. Robert Benayoun
1992 Martin and Lewis: Their Golden Age of Comedy, 3 ãásti  - The Birth of theTeam, the Kings of Comedy, ...Alone at theTop (JAS Prod.s) 
1993 4-5 ãást - Dean and Jerry at the Movies, Jerry Lewis the Total Film-Maker, 
v‰echny ãásti uvedeny na Disney Channelu
1996 Jerry Lewis: The American Clown (Soapbox Prod.s), doc. pro sérii Biography, US Arts & Entertainnment network
1998 In Profile: Jerry Lewis (CNBC)

1999 Larry King Live (CNN) první TV vystoupení po pfiekonání virové meningitidy

1. Suterday Night Life - Nejdéle bûÏící a nejoblíbenûj‰í show na americké televizi. SNL
odstartovalo  na stanici ABC v roce 1975. Dodnes o nûm ãeská tv neví a nepfiipo‰tí vliv,
kter˘ tento program z N.Y. mûl na svûtovou kulturu v intelelktuálním mûfiítku. Hlavní osob-
ností byl zakládající ãlen SNL John Belushi v roli zahraniãního studenta a Michael O'Donog-
hue hrající profesora vyuãujícího uÏitefiní fráze typu "Rád bych narval va‰e prsty vlkodlakovi
do chfitánu."
Druhou nejvût‰í hvûzdou postupnû se roz‰ifiujícího uskupení byl Chevy Chase, kter˘ se
pozdûji proslavil famózními zhovadilostmi typu Foul Play, National Lampoon na prázdni-
nách... , Fletch ãi Neviditeln˘m na útûku, stejnû jako svojí show v roce 1985.
Po nev˘razném startu jiné show získala SNL dal‰í “grády” pfiíchodem Bill Murrayho, kter˘
“zlanaãil” Kanaìana Dana  Aykroyda. Tato sestava pfiineslado té doby nikde nevídan˘ “náfiez”
humoru. Do programu v˘raznû pfiispûly i pro generaci AmeriãanÛ 80. let dodnes nezapome-
nutelné loutkové vstupy a kost˘mní performance loutkáfie a v˘tvarníka Jima Hensona, kter˘
herce postupnû oblékal do proslaven˘ch kost˘mÛ kopulativních vãel a slepic. Podle jedné z
hereãek SNL Lorraine Newman nejvût‰í legenda seskupení Belushi byl proti tomuto stylu
komedie, “minimálnû proto, Ïe v kost˘mu bylo obtíÏné dojít na záchod...”, pfiesto vãelu i sle-
pici hrál nejen on.
Steve Martin a Blondie mûli tu ãest zÛãastnit se v r.1979. Se 13 v˘stupy byl Martin nejãastûj-
‰ím hostem stálé skupiny . John Goodman se s nimi objevil 12x and Buck Henry 10x. Proti
své image poety se slepice se v kost˘mu objevil i zpûvák Paul Simon.
V 7 letech vy‰la do akce Drew E.T. Barrymore.Nejstar‰í zúãastnûnou byla oproti tomou Ruth
Gordová, slavná satanistka z Polanského filmu Rosemary má dûtátko. 
Nejmlad‰í ze SNL Anthony Michael Hall s Robertem Downey Jr., Randy Quaidem and Joan
Cusackovou získali stejnû jako ostatní kolegové okamÏitou hollywoodskou popularitu a tyjí z
ní dodnes, protoÏe pro kaÏdého SNL vÏdy znamenalo  vstup do
herecké elity pro své intelektuální schopnosti.
Parodie prezidentÛ Forda a Bushe se staly typick˘mi ãísly.  Moderní generace Dana Carvey,
Mike Myers, Chris Elliot, Chris Farley, Darrell Hammond, Phil Hartman, Michael McKean, Tim
Meadows, Gilbert Gottfried, Adam Sandler, Dennis Miller, Chris Rock a David Spade sice s
parodiemi Clintona vydûlala nejvíc, ale legenda super kvality se pfiece jen drÏí v˘hradnû u
zakládajících ãlenÛ SNL.
N‰ktefií ãlenové SNL  byli vyhozeni za sprostá slov a “fuckování”, ale napfi. Jim Carrey byl
kurióznû SNL rovnou odmítnut. (Dobfie mu tak!)
Mezi hudebními ãísly od Paula Simona, Rolling Stones aÏ po konce s Backstreet Boys a Puf-
fem Daddym, nejznámûj‰ím pravdûpodobnû bude Sinéad O'Connor trhající v SNL obr.
papeÏe v r. 1992.
WaynÛv svût si sice vydobil velkou oblibu, ale zároveÀ s postupující vulgaritou se tato podo-

ba SNL posunula do pozdnûj‰ích hodin vysílání ABC a na MTV.
Neuvûfiitelná postava SNL - u nás také neznámé Lindy Richmanové od Mika Myerse - byla
postavena na skuteãné Myersovû tch˘ni. Pfiekvapivû sv˘m ztvárnûním byla potû‰ena. Ptáme
se, proã âT vnucuje dryáãnictví pouze z Kratochvílovsko-Palou‰ovsk˘ch doporuãení?...

2. Benny Hill - B˘val˘ mlíkafisk˘  poslíãek z pfiímofiského mûsteãka byl vÏdy jakási  opozice
Russe Meyera. Oba milovali velká poprsí. Od 50-t˘ch let byl oprávnûnû hvûzdou BBC. Mûl
enormní vliv na zkostnatûlou britskou morálku sucharÛ. Byl útoãníkem ã.1 ve svobodû proje-
vu a “sexuální revoluce” boxující do kultury ÏakeÈákÛ a tvrìákÛ - jednodu‰e malomûsta. Po
30. letech jej podobnû jako u âechách v  roce 00 odsunula mafie televizních zamûstnancÛ.
Mluvil k nim otevfienû - nelíbila se mu korupce a ztráta soudnosti, která postihla lidi v BBC.
Benny v‰ak jiÏ byl díky sv˘m star˘m show mezinárodní tv hvûzda. Vydûlané bilióny u Benny-
ho Hilla znamenali nemít ani dÛm, ani auta.Dvakrát opu‰tûn Ïenami, rozhodl se “nikdy neo-
Ïenit” a peníze vráÏel do svého studa, tv a videa.
3. Lenny Bruce - Mistr nepohodlnosti! Vedle Boba Dylana, Milese Davise, moÏná Josepha
Hellera,Terryho Southerna a spol. byl Bruce v první vlnû lídrÛ americké sociální a kulturní
revoluce, která zásadnû mûnila strukturu spoleãnosti a mûla na ni siln˘ vliv...” , napsal do
titulu jedné z mnoha vzpomínkov˘ch webov˘ch stránek R.J.Gleason. Bruce je z mála komi-
kÛ, kter˘ hovofiil otevfienû o politice a právû inzultace politikÛ a finanãních keÈasÛ se mu
staly osudn˘m. Nesmírnû vtipn˘ “imitátor” , glosátor, impresário mûl jedno potû‰ení, uvádût
lidi do rozpakÛ, které “jediné je mohly obrodit”. Soudní procesy jsou podrobnû popsány v
mnoha biografiích, ale v‰echny se shodují na tom, Ïe Bruce byl uvnitfi velmi nitern˘ muÏ.
Podobnû jako kdysi prohlásil Igor Chaun o Elvisu Presley, pfiíli‰ se nechával “prostupovat” a
právû to ho zabilo. Z materiálÛ o nûm zbyly filmy a záznamy:
Swear To Tell The Truth (Pfiísahám, Ïe fiíkám pravdu), Lenny Bruce Performance Film, dal‰í
existují Lenny Bruce - Bez jediné slzy, Ó díky Ti, Maskovan˘ muÏ (krátk˘ animovan˘ film),
RakeÈák, Dynamitové kufie (v‰e na videokazetách). O Brucovi bylo napsán a natoãeno
hodnû: film Lenny (1974) kde Bruce hraje Dustin Hoffman, pfiedstavující spí‰ neÏ humor
jeho tragick˘ osud  vedoucí k soudním procesÛm a smrti, vznikla i divadelní pfiedstvaní
LENNY a Lenny se vrátil. 

4. Milton Berle - pfiezdívan˘ Pan Televize nebo Strejda Miltie. Byl témûfi do leto‰ních 93 let
byl vyhlá‰en˘m humoristick˘m perpetuum mobile. Od r.48 vystupoval v tv s komick˘mi ãísly,
ale i v seriózních rolích, snad na v‰ech tv stanicích v  U.S. A. Ve sv˘ch show uÏíval pfiekvapi-
vû ke svému serióznímu zjevu pfievleky. Napfi. ke vtipÛm z dobyledové to byl samozfiejmû
jeskyní muÏ, nebo byl pfievleãen za barel, to kdyÏ hrál ãlovûka, kter˘ právû zaplatil danû. “Zlo-
dûj ‰patn˘ch vtipÛ zrecykloval v‰echno nevyuÏité, ale vÏdy do skuteãného originálu”, vzpomí-
nal na svÛj vzor komik Johny Carson. S obfiím doutníkem jako jedin˘ muÏ dokázal bavit 39
t˘dnÛ v  roce. Jerry Lewis pfiizval Miltieho do nûkolika sv˘ch filmÛ. 
Ve filmu Bellboy  hraje Berle alter ego Lewisova charakteru i sebe sama, hvûzdu, která se
nerada nechává ru‰it pfii pohledu na sexy dívku. Serióznost jeho projevu v kontextu pÛsobí
jako humorn˘  katalyzátor lewisovsk˘ch klukovin a bez Berlova pfiispûní by film byl zfiejmû
tûÏko povaÏován za kultovní dílo 60. let. âe‰i v‰ak Berla mohli znát jedinû z filmÛ To je ‰íle-
n˘, ‰ílen˘, ‰ílená svût 63’ nebo z Allenovy pocty  Berleovi v Broadway Danny Rose.

5. Red Skelton - mistr elastického obliãeje a klaunského umûní, jehoÏ poezií nabit˘ humor
oslovuje Ameriãany dodnes v mnoha coververzích. CBS mu dodnes vûnuje silvestrovskou
chvilku coby kultovní postavû regionu. Pfiebrept, jódlovaãky, bublavé sprosÈárniãkya podobné
v˘stfiednosti provázeli jeho postavy tich˘ch trampÛ a individuí, chycen˘ch napfi. pfii ãinu s
koãkou za ocas v ruce se slovy:”Já nic, já jenom drÏím. Ona se toãí sama...”
Publikum jiÏ znalo, co od Skeltona mÛÏe ãekat, ale pokaÏdé se stejnû nekontrolovatelnû
zaãalo smát jeho klauniádám. Stávalo se ãasto, Ïe se Skelton zaãal smát bûhem scének
také. Neãekané pobavení vzájemné radosti  bylo pro diváky uãinûn˘m zázrakem. Obãerstvu-
jící a geniálnû jednoduché absurdity ve Skeltonovû provedení mohou b˘t popsány jeho



...není jen Woody Allen a Monty Python.

...tedy ti, které náhodou âTV-lidi pro Vás objeví.





komentáfiem 2 tisícové náv‰tûvy truchlících na pohfibu neoblíbeného producenta
Harryho Cohna:
“To jenom dokazuje - dejte lidem co chtûjí vidût a oni pfiijdou.” Aãkoli byl v Top20
ratingu, CBS se rozhodla po 30 letech jeho show ukonãit pro snahu pfiiblíÏit vysílá-
ní mlad‰ím divákÛm, ktefií pr˘ jeho vtipy nepfiíjímali. Zdrcen˘ komik se nedal a solo
objel “v‰echny ‰koly”Ameriky, av‰ak enormní úspûch ãasto uráÏlivé tv bossy neob-
mûkãil. Okola Skeltona se vytvofiil siln˘ literárnûvideov˘ kult. Jeho snem v‰ak bylo
b˘t povaÏován pouze za Klauna, neboÈ tuto pozici povaÏoval za vrchol své profese.
Filmy Lid versus Dr. Kildare, Hvízdání ve tmû 41’,Vorám to, Tisíc úsmûvÛ 43’, Kou-
pel krásky 44’ tuto pozici vzhledem k v˘znamu “Ïivota” dokazují.

6. Pee Wee Herman - alias Paulie Reuben. Mohli jste jej vidût ve filmu Cocaine.
Trochu pfiipomíná Dustina Hoffmana, ale je to “straight” komik, kterého zazname-
nal cel˘ svût v jeho komediích Pee-Weeho velké dobrodruÏství a Big top Pee-Wee.
Cirkusák jasného raÏení prostoupil  Ameriku jako uhlazen˘  soloshowman HBO  a
pozdûji ve své ranní sobotní hraãkárnû dobyl Olymp fóry o mimozem‰Èanech s
pozem‰Èany. 

7. Bob Hope - pan vystrãená brada mûl vÏdy v âechách smÛlu. âe‰i kdyÏ nûkoho
znali, tak jedinû Hopeovo “dvojãe” Binga Crosbyho - partnera, kter˘ víc a sladce
zpíval. Bob Hope ale zatím pfieÏil v‰echno a v‰echny. 61 let trvající kontrakt s tv a
vÏdy na koni, zatímco nikdo nemÛÏe fiíct, Ïe byl jako “oni”. Pfies mnohanásobné
nominace byla oscarová noc naz˘vána “HopeÛv passover”. Nûkdo o nûm fiíká, Ïe
je komikem v‰ech americk˘ch prezidentÛ a jejich válek, vãetnû Pou‰tní boufie ãi u
Tora-bora. FilmÛ a show celá nÛ‰e, za v‰echny podle znalcÛ - The Ghost Breakers
nebo They Got Me Covered. 

8. Harpo Marx - Hrával na piáno v bordelu, pa‰oval tajné dokumenty z Ruska, trpûl
gamblerskou mánií, nûkolikrát jej vyhodili z kasina v Monte Carlu, jezdil na koni s
princem Walesk˘m, hrál ping-pong s Gerschwinem, G.B. jej prosil o radu, Dalí, aby
mu stál modelem s harfou, neumûl noty, nosil tuláck˘ kabát s bezedn˘mi kapsami
, zmáãknut˘ cilindr, ale spal jak ve ‰karpû, tak v Ritzu - bratr Groucha, Gumma,
Chica a Zepa, metel, nad kter˘mi si dnes intou‰i hojí svoje sucharství. Harpo ale
muãil koãky a mávajíc s nimi za ocas nad hlavou, dával jim astrov˘cvik centrifugy. 

9. Abbot &. Costello - po Laurelu a Hardym pfievzali a roz‰ífiili prostor pro partner-
skou komiku snad ve v‰ech novû vznikajících médiích. Vytvofiili tím komediální
impérium, které nejen letit˘m trváním, ale hlavnû zvlá‰tností pfiátelského partner-
ského vztahu promûÀoval svût pln˘ rozdílÛ k vzájemnosti. Klasická je jejich show
pojmenovaná a vedená podle repliky “Kdo zaãne?”. Ve zvukové komedii a jevi‰t-
ních vystoupeních znamenali naprost˘ vzor pro stovky napodobitelÛ. Dvojice byla
ãasto uÏita pro komiksové komedie dobrodruÏného typu o putování dÏunglí, pou-
‰tí, pronásledovaní monstry, duchy, mumiemi atd., kterí se staly klasick˘m materiá-
lem kultu jejich filmÛ. V r. 90 jejich retrovideo dosáhlo velkého comebacku zájmu.
PrÛvodcem retrospektivy byla nejvût‰í hvûzda tv 90. let J. Seinfeld. S jeho pfiispû-
ním do‰lo k takfika studijnímu oprá‰ení v˘znamu dialogov˘ch burlesek A.&.C..

10. Danny Kaye - Technikolorové komedie a Danny Kaye jedno jsou. V r. 1941 se
objevil na Broadwayi Kaye s 38 sec. songem “Tchaikovsky”, v níÏ v tranzu jazykola-
mu vyzpíval 53 jmen rusk˘ch skladatelÛ doposud nesly‰en˘m staccatem a okamÏi-
tû byl angaÏován do sady komedií zaloÏen˘ch na hlasov˘ch improvizacích a pohy-
bové situaãní komice.  Film Tajn˘ Ïivot Waltera Mittyho  s mnohanásobn˘m obsa-
zením Kayeho v nûkolika rolích zaráz jej katapultovala k vrcholÛm slapsticku, s hud-
bou spojené komedie. Kaye je jeden z mála komikÛ, kter˘ obdrÏel Oscara za  jed-
liãkovskopérovské maÀáskovství. 

11. Al Jolson - americk˘ Str˘ãek Jedliãka?  Osoba mnoha premiér - byl první kdo
vzal Broadwayské show na turné. Byl první, s k˘m odstartoval zvukov˘ film, první
kdo bavil vojáky 3 válek aÏ po tu v Korei a o kom se vznikly hned 2 biografické
filmy. První nahrál LP. Pískat umûl si líp neÏ Jedliãka, to pro nûj skládalli hudbu
Gerschwin i Berlin.  Asi i proto byl vyhlá‰en˘ svûtov˘m králem zábavy - vaudevillu
mezi 10 krály moderního umûní. A nikomu nevadilo, Ïe si barvil hubu naãerno.
âernochÛm ani bíl˘m.

12. Don Adams - pÛvodní pfiedstavitel Inspektora Gadgeta, kter˘ nikdy nemûl dale-
ko pro nûjaké to hejble v kabátû, ani ve svém nejslavnûj‰ím komickém  monologu
“U pana obhájce”. Kadenci jeho slovních projevÛ a imitací publikum v 60. letech
pfiirovnávalo snad jedinû k stfie‰tûnosti kreslen˘ch grotesek, kde je také dovoleno
témûfi v‰e. Snad i proto se stal zakladatelem frenetického dabingu animovan˘ch
‰vihovek. Kromû Gadgeta mûl Adams ‰katulku pfiitroublého detektiva Byrona Glicka
a v seriálu Get Smart na svûdomí tajného agenta Maxwella Smarta nebo hrál ve
“spoof” Partnerech Lennieho Crooka.

13. Phil SIlvers - newyorksk˘ démon obsesivní komiky  byl ozdobou komedií a
muzikálÛ od roku 41, kdy se objevil ve filmu Top Banana. S vûãn˘m v˘razem
“sexuálního maniaka” se probojoval i do puritánskáhé startu televize. Mûl svou
show, kterou proslavil jako folk hero am. armády Stg. Bilko (pozdûji postavu restar-
toval Steve Martin 96’). Role se pfielila spolu s mnoha filmy do celého svûta.
âechy v‰ak ovládala jiná vojenská síla, nebylo znovu tudíÏ pfiáno se s Bilkem set-
kat. Nejbrutálnûj‰í vojenská parodie byla k vidûní v Carry on-Follow that Camel 67’.
Kam se hrabou svazácké Ml˘ny. Toto je ãisté baroko!

14. 3 Goons - PÛvodnû 4 angliãtí (a wel‰tí ) 3 mu‰ket˘fii dobyli ve‰kerá média ve
své zemi. Pfiesolen˘ D’Artagnan Sellers se utopil vypíchnutím jediného z talentÛ,
které mûl a ztrátou kolegiality zatíÏil své solo. Sellers nebyl cynikem dokud vedle
nûj stáli Spike Mulligan, Harry Secombe a Michael Bentine. Jejich show , nejdfiíve
zvané Crazy People, bylo vrcholem imitací akcentÛ a charakterÛ odev‰ad. Anarchií
prosycené vysílání drÏelo hladinu normality rádia i televize a ‰lo ve své abnormalitû
a ‰ílenosti dál, neÏ si majitelé médií ãasto pfiáli, pfiesto 3 Goons znamenali stejnû
jako Pythons dobov˘ kasa‰tyk. Pfiiznaná neschopnost b˘t poslu‰n˘m byla prvofia-
d˘m zákonem v‰ech  3 Goons. To se projevilo na v‰ech projektech. Jeden z mála
filmÛ, ve kter˘ch Sellers pfiekroãil Ïádanou pitvofiící se machu pouhého imitátorství
byl filmVeãírek Blake Edwardse, kde postava indického herce destruujícího produ-

centsk˘ snobismus absolutní neorientací v cizím prostfiedí a tak nûjak si to Goons
pfiedstavovali a spoleãnû dûlali. 

15. Don Rickles - âich Scorsesemu napovûdûl obsadit ho do Casina. Tuto schop-
nost dneãní Soderbergh nemá a proto jde ke dnu. Casino staãí vidût a víte, Ïe Ric-
kles je stará ‰kola insultaãní komedie (na pa‰kálu byli pfieváÏnû slavné osobnosti.
Kdo dnes v ãechách si dûlá legraci z mediálních hvûzd, která obnaÏuje ãlovûka ja
císafiovi nové ‰aty?  Historka za v‰echny: Sinatra vstoupil do L.A. Clubu a Rickles jej
uÏ z pódia vítal: “Nazdar Franku, vidûl jsem Tû v tom Cannonballovi a hráls skvûle!
Buì tady jako doma a vraÏ hned nûkomu!” . Rickles je prostû mistr naãasování,
zbûhlosti a zaujmutí postoje konkrétnû v ethickém popichování (nikdo ani Ïidé
nejsou u‰etfieni.) Davy Ricklese pfiesto milují. Proã asi? Nebere si servítky, protoÏe
pfiece mluví “o pravdû”, kdyÏ fiekne, Ïe Ïid má místo v rozhlase také proto, Ïe jin˘
Ïid rádio vlastní... Za Ricklese se v‰ichni smáli v‰em a byli ‰Èastnûj‰í.  

16. 3 Stooges - Absolutní magofii, s jejichÏ filmy i západoevropani prosmáli dûtství.
Vypadali jako skupina cirkusov˘ch artistÛ a vedle bfií MarxÛ nebyli o nic hor‰í, i kdyÏ
uÏ podle vzhledu by ãe‰tí psychiatfii jistû volali pro svûrací kazajky. Skupinu organi-
zoval také ãtvrt˘, zakládající mu‰ket˘r Ted Healey, ale
tvrdá komerce a extremní komika, kterou tito a dal‰í Stooges, nebylo jich nikdy
dost, pfiedvádûli po léta, jej dohnala na dno tradiãnû témûfi aÏ alkoholického konce
v tomto oboru. Nezapomenutelná poskakující skupina tohoto “cvrãka a 3 broukÛ
pytlíkÛ” byla humornou hradbou kreativity proti deliriu tremens nadnárodního opa-
kování vtipÛ a gagÛ zlehãujících problémy v‰eho napfi. alkoholismu.

17. Ed Wynn - vzor Skeltona i Hopa, jinak dal‰í obûÈ mafiánsk˘ch praktik showbus-
sinessu. Tvrdil:” Komik není muÏ, kter˘ fiíká legraãní vûci, ale ãlovûk, kter˘ umí poví-
dat o vûcech legraãnû.”  U nás jej mohli pamûtníci vidût v Mary Poppins. Proslavil
se v postvaudevillov˘ch letech  v rozhlase jako  PoÏárník od  Texaca.  Ve filmu
následovat Dokonal˘ idiot  a Prof. MimoÀ. Lewis jej obsadil vedle sebe ve filmu
Popelák. Známá je Wynnova hlá‰ka “l’ll be back in flash with more trash!”.

18. Keneath Williams - britsk˘ komik a humorista byl na‰tûstí u âechách k sly‰ení
prostfiednictvím Kaiserem namluveného animovaného seriálu O Bludiãce May.
Speciál vysílan˘ v skrytu pofiadu Magion silnû pohnul celou generací pfiednû kvÛli
charakteru zlé televize Edny a naivní víly Mavis. Kolik od Williamse vãetnû jeho
hereck˘ch vystoupení nemohlo b˘t doveÏeno?
19. Mike Nichols - Autor Absolventa, Vlka a dal‰ích molochÛ amerického film byl
pÛvodnû komikem a na jeho seriózní práci je to vidût. Nichols tvofiil úspû‰né duo s
Ellaine May (dodnes úspû‰ná spisovatelka). Jejich show bylo jak jinak neÏ zaloÏené
na manÏelsko partnersk˘ch vibracích, ale i totální improvizaci. Nejznámûj‰í scénka,
kdy Nichols prodává na hfibitovû v˘hodnû urnu aÏ pÛvodn í nízká cena vyskoãí pro
nejpohodlnûj‰í a zaslouÏené spoãinutí na cenu svatební hostiny, v‰ak hovofií navíc
o bûÏn˘ch mezilidsk˘ch ‰pecích.

20. Peter Cook - britsk˘ rozhlasov˘, tv a filmov˘ “absudista, kontra satirista, stylista
a opilec, nejv˘znamûj‰í osobnost naprosto kultovního seskupení okolo seriálÛ a
filmÛ dílny Beyond the Fringe (spolu s více znám˘m, av‰ak neménû kultovnû
cenûn˘m, byÈ na stará kolena Hollywoodem vyuÏit˘m, Dudleyem Moorem). BliÏ‰í
naleznate na www.petercook.net a www.stabbers.org, kde se k vlivu Petera Cooka
dovolává i Pythonovsk˘ J. Cleese ãi popafii The Sparks.

21. Andy Kaufman - FormanÛv MuÏ na mûsíci nepomohl, aby ãesk˘ divák poznal
autenticitu seriálÛ Taxi a Funhouse, v nichÏ Kaufman coby Latka Gravas  a Vic Fer-
rari komediálnû exceluje.  Naopak. Odvar z originálu prostû není ono, ani kdyÏ
komentuje “nejlep‰í” momenty díla tohoto vulkánu komedie. Wrestling, Elvis Pres-
ley a Tony Clifton jsou ale pfiedobrazem toho, s ãím vyrukuje v L.A. Kaufmanovo
younger ego prof. Láska alias Bruno Ferrari. Snad potká Ala Zmundu. a pomÛÏou si.
¤ekne mu: “Buì má loutka!” a bude! (mj. Kaufman byl také ãlenem SNL.) 

22. Richard Pryor - Jednoznaãn˘m pfiekvapením pro mnoho lynchomilÛ bylo obsa-
zení komika do role ‰éfa automechanikÛ v Lost Highway. Ve skuteãnosti je Pryor
kultovní legenda, kterou dfiíve nebo pozdûji Lynch musel potkat. Naprosté zosob-
nûní tvz. blackspoitation dûlá Pryora (MuÏe se sklenûn˘ma botama 75’) pfiedchÛd-
ce nejoblíbenûj‰í ãerné hvûzdy Ameriky E. Murphyho (nehledû na ranného Cosby-
ho). Brewsterovy milióny, Superman III., Blázni ve vûzení  jsou jen namátkou filmy,
v nichÏ âech mohl Mr. hubeného mroÏe potkat, aniÏ by vûdûl, jakou pozici stand-
up komika, ale i reÏiséra sv˘ch filmÛ Jo jo Dancer, TvÛj Ïivot tû volá nebo Kritick˘
stav, tento jinak mistr nenapodobiteln˘ch vedlej‰ákÛ má.

23. Gene Wilder - pan oveãka, u nás znám˘ také  jako Mlad˘ Frankestein nebo
Mlad‰í bratr Sherlocka Holmese. Pokud tento blázen znovu uteãe z vûzení, jen ho
nechte aÈ se bojí!

24. Bill Murray - Hallo Bill, What’s New? Bill? Kingpin, Na Hromnice o den více...
Nezapomeneme!

25. Cheech &. Chong - Mezi americkou komiksovou elitu zkrátka tihle dva Mexiãani
patfií. Prosadili trávu do filmu, jelikoÏ byli neustále zhulení, prosadili calvera kníry,
protoÏe se na ulicích v dobû Velkého zvonu nic jiného nenosilo, byli to ho‰i post-
vietnam humoru, kdy nic uÏ nemûlo takovou cenu jako cynismus a prachy a právû
proto dodnes nezmizeli z plátna, byÈ tam vede Cheech jen díky své oblibû u Tar-
rantina a Rodrigueze. Proã uÏ dnes nehraje Chong je jasné. “Sere” na to! Byl dítû
hippie Ameriky a zvonáãÛ tj. ulice. New York vykrádá se svou dodávkou dodnes:
”Stereo is a stereo, but Art?- It’s  forever!” (viz. Scorseseho Afterhours) Hodné kul-
tovního následování.

26. Robin Williams - Komerãní vyuÏití tohoto také SNL komika je natolik známé, Ïe
naprosto pfiekrylo jeho pÛvodní roli klubového baviãe. Odtud byl teprve objeven
pro seriál Mork a Mindy, v nûmÏ Williams coby  mimozem‰Èan Mork z planety Ork
Ïije v bytû mladé Ameriãanky Mindy a zpÛsobuje jí a celému okolí nejeden trapas.
Zdravíc pozdravem tulenû “Na-nu,na-nu”, na sobû oteplenou vestu, nevycházíc z
bytu, Ïivíc se v˘hradnû coca-colou a ‰okující kaÏdého pfiíchozího, Mork patfií mezi



nejlegrafinûj‰í popové legendy tv 80. let v‰ude v anglosaském svûtû a v tûch
zemích, kter˘m nevadilo pfiipustit, Ïe vtip patfií do prime timu tv v‰ude na svûtû.  

27. Eddie Murphy - aãkoli byl nejvût‰í ãerno‰skou hvûzdou filmu poãátku 90. let,
v âechách se opût neví, Ïe jeho nejslavnûj‰í vystoupení bylo právû v SNL celé
desetiletí pfiedtím. Jako devianti pan Gumík, pan Pohanec a pan Chápavec show
SNL naprosto zmûnil. Murphy snad pro sebe postuloval a vydobyl “svobodu vul-
garismu” v tv vysílání snad jako první a dodnes má v puritánsk˘ch americk˘ch
televizích jen nûkolik málo následovníkÛ a odnikud jej za sprostotu nevyhodili. 

28. Spike Mulligan - spirituální vÛdce britsk˘ch 3 Goons a Q ‰ou byl absolutním
vzorem Monthy PythonÛ, ktefií jej tak proto pfiizvali, aby se projektu zÛãastnil v
roli muÏe, kter˘  v Îivotû Briana  nachází Brianovy boty... Aãkoli nejsem fanou‰ek
tohoto filmu, musím pfiiznat, Ïe tento krátk˘ delikátní v˘stup rozvibruje bránici
kaÏdému. Jeho a LesterÛv The Running, Jumping &. Standing Film se stal abso-
lutním kultem komediálního Ïánru. Samozfiejmû na jednu stranu poetick˘ (surre-
áln˘) humor, na druhou brutalita tvz. vtipÛ na tvrdo, vykfiikování zpoza kamery,
Ïivé vysílání a totální improvizace pfii nûm. Taková jiÏ je mentalita britsk˘ch
humoristÛ. Také pro tento fantasmagorická pohled na svût lze suveréního Malli-
gana vidût mezi spisovately kvalitní britské dûtské literatury (Badjelly Witch a
dal‰í).”Mít fantazii je základ komedie”, fiíkal.

29. David Letterman - nejvût‰í komediální diskutér americké televize souãasnos-
ti. Jeho pozdní show sledují a nav‰tûvují stovky osobností, nejde v‰ak o bezdu-
chou Prima jízdu. Byl nesmírnû cenûn i Andy Kaufmanem, kter˘ s Lettermanem
mnohokrát spolupracoval. Jeden osobní záÏitek v jakém duchu  svou show
vede: Letterman pouÏil pro své vyprávûní o rodinû “domácí video” zachycující
subjektivnû svou matku,  jak krade  v obchodû plechovky s pivem, hned je leje
do sebe a  rozplácne o ãelo - kameru...”

30. Harland Williams - jeho otce pr˘ na‰li s vránou zapíchnutou v hlavû zobá-
kem, opustil rodnou udírnu zapadákova rovnou pro Hollywood. Vidût jsme ho
mohli jen párkrát a to v prapodivn˘ch rolích ve filmech typu Nûco na té Mary je,
Vrtûti psem, Blb˘ a blbûj‰í, kde pfiece jen pro filmy vykfiesal oproti ostatním
komické v˘stupy v duchu zázraãn˘ch dûtí. Harland je pfiíklad dokonalého partne-
ra pro D. Lettermana a Geenu Davisovou a svou  podobností s neúnavn˘m
vypravûãem Vláìou Men‰íkem má za sebou desítky vlastních vystoupení a
show, které neznáme zfiejmû ze strachu, Ïe by byla zesmû‰nûna na‰e pfieveli-
kost a serióznost.

31. Howie Mandel - alias Dr. Fi‰kus  z NBC  v seriálu Svatí v‰ude zaznamenal
fenomenální úspûch vítûzstvím v  mnoha soutûÏích posledních let. Uspûl hned
prvním tv Rozesmûj mû a dále stál za seriálem animovan˘m seriálem BobíkÛv
svût, nûkolika CD-Romy jako Vyladûnov nebo Howieho velkoslovní nebo mate-
matické dobrodruÏství stejnû jako je stfiedem pozornosti se svou show.

32. Woody Harrelson - Aãkoli Woody pracuje na totální vyhulenosti, která jej také
smûfiuje do bahna komerce aÏ k Milo‰i Formanovi ãi Oliveru Stoneovi, jeho
zaãátky jsou pro Ameriãany nezapomenutelné. Role Barmana v seriálu Cheers,
oproti natvrdlému kamarádãofství Michala Prokopa, byla opravdovou zpovûdnicí
v‰ech hfiíchu právû díky Woodymu. Pfiiznával, Ïe miluje trávu, chlast, sprostá
slova, oplzlosti, holky a smích. S takov˘m ãlovûkem se srovnávat je pak pfiíjem-
né, kdyÏ se nebere váÏnû. Znovu: Proã Cheers nikdy neuvidíme? - Je moc drahá
pro vepfiové hlavy!

33. Pauly Shore - NejuráÏenûj‰í ze souãasn˘ch komikÛ, nenávidûn˘ za zesmû‰-
Àující komentáfie sociálních otfiesÛ o americkém snu jako pfiípad O.J. Simpsona,
blowjobu Billa Clintona a parafrází nejhor‰ích a nejménû úspû‰n˘ch komedií kla-
sikÛ jako jsou Abbot a Costello. Recyklovaností tûchto materiálÛ otravuje souãas-
nost, aby vytvofiil sladãí budoucnost.Tento zájem dokazují i jeho zvukové futuro-
logické projekty V˘‰krabky s budoucnosti, Budoucnost Ameriky nebo Hollywoode
máme problém... Shore nám  zkrátka ukazuje, jak dopadneme! A to teprve dûlá
na své první reÏii filmu Do toho mûsta uÏ nikdy nejedu. Îe by Praha?

34. Martin Short - nejpilnûj‰í pidiÏvík z Kanady má za sebou jak domácí Network
90 tak SNL, odkud jej kolegové zlanafiili ihned do sombrerácké hovadinky 3
Amigo, známé i u nás, stejnû jako dal‰í Shortovy komedie o ne‰icích s umûním
vedoucím vÏdy ke katastrovám. Short v‰ak na rozdíl od sv˘ch kolegÛ nikdy neza-
nevfiel na jevi‰tû a jako klasick˘ stand komik doma v Kanadû ÎIL v programu
Godspell nebo jako ptaãí pes Snoopy v Charlie Brownovû divadelním zpracovaní
klasického komiksu. Nezapomenuteln˘ zÛstane jako poradce prazidenta v Mars
Attack!, na nûmÏ si smlsne 2m dloouhá scateboardistická mimozem‰Èanka.

35. Mike Myers - Austin Powers ‰uká dobfie uÏ od dob SNL a MTV! Nejsme
toho hodni, ani si vûdomi!

37. Lee Evans - Showman motající se mezi rodnou Anglií a Hollywoodem od
dob vzplanutí ohnû historiografick˘ch Funny Bones. Jeho rychlostní pohybové
kreace, s nimiÏ snad jako jedin˘ konkuruje baletním ãíslÛm Chrise Walkena neb
spolu kfiepãili v dûtském Honu na my‰. mûly za následek jeho pfiifiazení k projek-
tÛm typu Studia Kamarád, aãkoli by si zrovna tohle zaslouÏil. Naposledy Evans
úskoprse pfiijal ãudlu i do posledního vzepûtí komedie v Milionovém závodu a
snad se tudíÏ neztratí z dohledu.

36. Dana Carvey - vûãná dvojka se letos pokusil o solo filmovou akci - Mr. Pfie-
vlekÛ. V masce Ïelvy nav‰tûvuje Klub ÏelvafiÛ, ‰panûlskému temperamentu s
feferonkov˘m knírem Ïádná neodolá, stejnû jako fak˘rskému uhrannutí a lá
“kobra leze z fla‰ky”, se WaynÛv kamarád snaÏí zaujmout u dobr˘ch H.PotteristÛ
seã mÛÏe s klasicky tupou a debilní komedií, která si neklade za cíl nic vy‰‰ího
neÏ rozesmát a poradit “s ãím na ma‰karní u nás doma”. Proto 100 % zabere
líp neÏ Jim Carey.

37. Young Ones - kultovní ãtvefiice z jednoho “tv” podnájmu - psychopatick˘
yappie pro prachy fiezající hlavy, jointy zpomalen˘ hippie (full time job), “‰attafa-

ka” novoromantik a punker k tomu - domácnost, u které slovo trash skuteãnû
nûco znamená. Není to jen o pintovaãkách za yappiekovy vy‰melené prachy, ale
také o hrÛze domácího, kterého katastrofální následky veãírkÛ dovádûjí k infarktu.
AÏ se po âerveném trpaslíkovi (a 50. letech) seriál Young Ones dostane na
âTV2 pfied pÛlnoc, se svûtem uÏ bude Amen. 

38. Ali G - Nejnovûj‰í hvûzda britské tv ‰okuje a pfiitahuje publikum pfieváÏnû
“Patois–gangsta” chameleonstvím. Sám zfiejmû Ïidovského pÛvodu, dokonale
odpozoroval mluvu, akcenty a styl lond˘nské pouliãní kultury a z jejích pfieváÏnû
ãerno‰sk˘ch zdrojÛ otevírá brány k pochopení, proã tato agresivní, pfiímá forma
komunikace má tak siln˘ vliv na souãasnou mladou angloamerickou genX. Vtip
jazyka, kter˘ Ali G produkuje (ne nepodobnû brnûnskému “hantecu”) svûdãí o
existenci neustále nov˘ch moÏností cest  poezie a humoru. “U Bag-O-Wires!
Bamba yay.”

39. Lucille Bell - A za v‰echny, alespoÀ jedna. Red Skelton se v její prospûch
vzdal svého Ïivotního ocenûní. Jediná Ïena komiãka, moderátorka a hereãka
cenûná v‰emi generacemi americk˘ch komikÛ, byla vyhlá‰ena první dámou tv,
aãkoli si uÏila své s maccarthyosk˘m honem na ãarodejnice. Od komplicovství s
bratry Marxov˘mi po filmy s Hopem a Skeltonem se Marie RosÛlková americké
zábavy vyka‰lala na filmy a byla ryzí specialistkou na tv. Aãkoli svoji a manÏelovu
Lucy-Desi ‰ou plnila i kulináfistvím a na první pohled vypadala jako Zora Kolinská
z klasického Vtipnûj‰í vyhrává, byla pro jakoukoli tv-anarchii a platí u ní doslova
ãím star‰í, tím lep‰í. He he. Juk. Kuk.

Halabala


