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Nyní přichází ke slovu hudební 
skladatel Jiří Chlumecký, aby 
opatřil snímek hudebním dopro-

vodem. A protože se datum premiéry 
– 8. leden – blíží,  je čas připravit pla-
kát k filmu a takzvané vizuály. Tohoto 
úkolu se zhostil umělec nadmíru povo-
laný, totiž sám Jan Saudek – fotograf, 
jehož osudy ožijí na plátně. Významná 
část filmového příběhu se odehrává 
v Saudkově proslulém ateliéru s ty-
pickou „plesnivou“ zdí, která tvoří po-
zadí většiny umělcových děl.  Právě 
v tomto malebně chaotickém sklepním 
prostoru, zaplněném nepřeberným 
množstvím bizarních rekvizit a arte-
faktů, se sešli herečtí protagonisté 
filmu Fotograf v čele s představitelem 
titulní role Karlem Rodenem, aby se 
tentokrát právě oni stali Saudkovými 
„fotomodely“. 
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Foto na titulní straně Marlene Film – Robert Vano

Pro produkci bylo společné focení he-
reckého ansámblu filmu zapeklitým 
oříškem, neboť sladit časové možnosti 
pracovně tak vytížených herců, jakými 
jsou Karel Roden, Vilma Cibulková, 
Máša Málková, Marika Procházková, 
Zuzana Vejvodová, Jenovéfa Boková  
a Václav Neužil, byl úkol téměř nadlid-
ský. Plné ruce práce měla i kostýmní 
návrhářka Jaroslava Pecharová, aby 
herce oblékla do odpovídajících kos-
týmů.  Svou představu vizuální pre-
zentace filmu konzultovala s Janem 
Saudkem režisérka Irena Pavlásková, 
což se neobešlo bez tvůrčího jiskře-
ní. Jak vše dopadlo, už brzy uvidíme 
– zatím můžete nahlédnout do uni-
kátní fotografovy dílny a udělat si 
představu, jak se rodil filmový plakát 
k Fotografovi.  

hh, foto Cineart – M. Buchtová

Příběh hollywoodské hvězdy a držitelky 
Oscara Grace Kellyové, která se vzdala 
úspěšné kariéry a odešla za svou lás-
kou do zcela neznámého světa, natočil 
režisér Olivier Dahan. Titulní roli krásky, 
jíž na vrcholu slávy ležel Hollywood 
u nohou, ztvárnila Nicole Kidmanová. 
Grace se provdala za monackého knížete 
Rainiera III. (Tim Roth), a stala se tak 
kněžnou malé evropské země, což pro ni 
byla zcela nová životní situace. A jedno-
ho dne na dveře paláce zaklepal legen-
dární Alfred Hitchcock s nabídkou velké 
filmové role...
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Soutěžní otázka:  
Jak se jmenuje 
jiný životopisný 
film, v němž 
Nicole Kidmanová 
ztělesnila 
spisovatelku Virginii 
Woolfovou:

a) Moulin Rouge
b) Lidská skvrna 
c) Hodiny

Nicole Kidmanová 
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Soutěž o DVD Grace, kněžna monacká

ANDĚLÉ 
VŠEDNÍHO DNE

Slavné tváře před objektivem 
Jana Saudka aneb Jak vznikal 

plakát k filmu Fotograf
Režisérka Irena Pavlásková v těchto dnech spo-
lečně se střihačem Aloisem Fišárkem dostříhala 
svůj nový film Fotograf, volně inspirovaný osudy 
světoznámého českého fotografického mága Jana 
Saudka. Ten se podílel společně s ní na scénáři. 

... a před objektivem jeho alter ego Karel Roden, titulní hrdina filmu Fotograf. 
Ženy jeho života ztvárňují: Vilma Cibulková, Marika Procházková, Zuzana Vejvodová, Jenovéfa 

Boková, Máša Málková a jedna z mistrových oblíbených  baculatých modelek Kateřina

Za objektivem 
fotoaparátu Jan Saudek...


