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Úvodem 

[Bohdan Sláma]

Když v roce 1974 přebíral Miloš Forman sošku Oscara za 

fi lm Přelet nad kukaččím hnízdem, bylo mi sedm let. Je-

ho jméno ofi ciálně neexistovalo. Byl to pro mě nějaký ta-

jemný pán, rodiče jeho fi lmy viděli a milovali je, my jsme 

je vidět nemohli, a právě to jim dodávalo v nastupující 

pubertě ohromný sex-appeal. Starší kluci, kteří se odváži-

li nosit dlouhé háro, mluvili s vytřeštěnýma očima o tom, 

že někdo zná někoho, kdo opravdu viděl fi lm Vlasy! To se 

už totiž objevily první videorekordéry, které někdo tajně 

propašoval ze Západu, ale u nás v Opavě ho tenkrát ještě 

nikdo neměl. Naštěstí existoval svět knih a hudby, který 

pomáhal přežít sílící vědomí o tom, že svět, ve kterém 

žijeme, je naprosto pošahaný, lež je pravidlo, mocní nás 

Premiéra fi lmu Vlasy se 
odehrála v New Yorku 

14. března 1979
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mají v moci, všichni to víme, ale nikdo to není schopen 

říct nahlas. 

Později, když se režim ve druhé polovině osmdesátých 

let začal drolit, jsem v jednom zastrčeném kině v Břev-

nově viděl Černého Petra. Dění na plátně mě naprosto 

ohromilo: krutá pravda o povaze lidské nekomunikace, 

blbost naprosto jasně odhalená ve své zničující podstatě, 

a přitom jsem se u toho řezal smíchy. Za život se člověk 

nepotká s mnoha fi lmy, po jejichž zhlédnutí, když vyjde 

z kina, zjistí, že svět se mu zcela proměnil. 

Pak už konečně režim padl, otevřel se svět svobody 

a jeho nová komplikovanost, a v tomto světě fi lmy Milo-

še Formana už naplno začaly hrát svou kanonickou roli. 

Sledoval jsem, jak Miloš s každým novým fi lmem doká-

zal rozvíjet a prohlubovat svá bytostná témata, obdivoval 

jsem, jak geniálně dokáže oslavit velkou lidskost život-

ních outsiderů, jak dokáže být stále mladý v uvažování 

a jak tou ohromnou náročností k sobě a bytostnou pocti-

vostí osvědčuje znovu a znovu své mistrovství. Přitom pro 

mě zůstával zcela vzdálený, představa, že by kupříkladu 

přijel na besedu na FAMU, byla zcela nereálná. 

Když jsme pak v prosinci 2008 vcházeli s mojí ženou 

Mirkou do luxusního domu na kraji Central Parku, klepa-

la se mi kolena. Vyjeli jsme výtahem, otevřely se dveře, za 

nimi stál Miloš Forman a měřil si mě pohledem Velkého 

skenera. Mirka s Martinou zmizely kdesi v bytě, my se 

usadili proti sobě, Miloš s neustálým pátravým pohle-

dem vykopl řeč slovy, jak je ten Klaus příšerný, za oknem 

strměly mrakodrapy a já si připadal jako úplný pitomec. 

Měl jsem dojem, že selhávám v nevysloveném konkurzu, 

styděl jsem se a poléval mě studený pot. Říkal jsem si, 

proboha, co to má být, čekám na to setkání tak dlouho, 

a nakonec ho zabijeme debatou o nějakém arogantním 

politikovi? Naštěstí si v tu chvíli přisedly Martina s Mir-

kou, začaly se řešit děti a v rámci debaty jsem líčil, k jaké 
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genialitě dospěla Mirka ve vaření, protože chystá jídlo 

pro našich pět kluků, a jak je to pro mě výhodné, protože 

je zalévá mateřskou láskou a na mě z ní občas taky něco 

ukápne, a že je skvělé mít velkou rodinu. Miloš se úplně 

rozzářil a najednou jsme se začali bavit uvolněně, bez po-

čáteční křečovitosti a vlastně jako blízcí přátelé.

Od té doby jsme se pak ještě několikrát setkali na vy-

hlášených večírcích v pražském hotelu Alchymist, kde se 

Milošovi dařilo obdivuhodně propojovat lidi různých zá-

jmů, profesí i názorů do harmonické směsice, nikdy jsme 

se ale pořádně nebavili o fi lmu a jeho podstatě. Až v létě 

2012 jsem ho požádal, jestli bych s ním nemohl strávit 

několik dnů u něj doma v Connecticutu a probrat témata, 

která pro mě byla důležitá – zajímaly mě jeho názory 

a zkušenosti. Když mi pak při debatě o fi lmových konkur-

zech Miloš líčil, jak zásadní je pro něj první dojem z herce, 

pochopil jsem, že první okamžiky setkání tehdy na okraji 

Central Parku byly právě tím skutečným konkurzem na 

to, zda dostanu důvěru, abych mohl k oblíbenému tvůrci 

trochu blíž.

Takže tímto chci poděkovat Miloši Formanovi za desít-

ky hodin trpělivého rozprávění, Martině Formanové za 

Scéna z fi lmu Černý Petr 
– „mezigenerační dialog“ 

Petra a jeho otce
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zprostředkování a za to, jak úžasně se o mě starala, celé 

své rodině za to, že jsem díky ní obstál v konkurzu Vel-

kého skenera, Gabriele Stejskalové za pomoc s přepisem 

části textu a své ženě Mirce ještě navíc za to, že z mno-

hahodinové nahrávky, kterou jsem ze své cesty přivezl, 

vykřesala tuto knihu. 
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Rozhovor Bohdana Slámy s Milošem Formanem

Seděli jsme s Milošem Formanem v pracovně jeho rozleh-

lého connecticutského domu a už nějakou dobu jsme si po-

vídali o všem možném. Najednou Miloš sáhl po doutníku, 

zapálil si jej, a když po chvíli labužnicky vyfoukl oblaka 

dýmu, který se zvolna rozléval po místnosti, cítil jsem, že 

ze mne opadává nervozita a já konečně mohu stočit hovor 

na téma, které je jádrem celé této knihy – k fi lmu.

UMĚNÍ DIALOGU

 Miloši, chtěl bych se vás nejprve zeptat na něco v sou-

vislosti s Voskovcem a Werichem. Improvizované, cílené 

výstupy před divadelním představením, tedy improvizo-

vaný dialog, byly jejich vynálezem, nikdo jiný to před 

nimi zřejmě nedělal. Jejich metoda improvizovaného dia-

logu je vlastně podobná tomu, co jste používali s Passe-

rem a Papouškem v době, kdy jste začali psát scénáře. 

Miloš Forman 
s Jiřím Voskovcem. 
Foto Jan Lukas
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Přehrávali jste si situace, předváděli jste si dialogy a ty 

jste pak zapisovali?

Nevím, jestli to před Voskovcem a Werichem někdo dělal, 

nebo ne, ale jejich dialogy působily autenticky a spontán-

ně. My jsme si všechny scény přehrávali, přitom jsme si dě-

lali poznámky a z nich jsme vybrali, co se nám líbilo nejvíc.

 Je něco úplně jiného, když člověk sedí sám u počítače, 

sám si představuje scény a přehrává dialogy, než když si 

je může přehrávat s někým dalším.

Sám se sebou konverzovat nedovedu. Takhle jsme na to 

byli tři. Fungovalo to dobře, mluvili jsme spontánně stej-

ně jako fi lmové postavy, a z toho, co jsme nakonec dali na 

papír, byla cítit určitá autenticita, bylo poznat, že dialogy 

opravdu nebyly napsané, ale že jsme je řekli z fl eku. 

 Většina českých fi lmů totiž trpí tím, že v nich není po-

řádný dialog.

Mně na mnohých českých fi lmech nevadí ani tak nedosta-

tek dialogu jako to, že herci mluví úsečně, jakýmsi stac-

catem. Jejich řeč nemá normální rytmus, plyne strašně 

rychle: „Kam deš? Co děláš? Co je?“

 Navíc mluví přiškrceným hlasem, aby bylo všemu ro-

zumět. Vznikaly dialogy ve vašich amerických fi lmech 

podobným způsobem, jako když jste na nich pracovali 

s Passerem a Papouškem?

Ano, ale ne pokaždé. S Jean-Claudem Carrièrem jsme si 

scénář přehrávali. 

 Jak jste to dělali, když je Carrière Francouz?
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Jean-Claude mluví velice dobře anglicky, takže jsme se 

bavili anglicky, a pak nám s posledním pročištěním po-

máhal John Guare. Ale to už jsme měli improvizované 

scény na papíře a on nás jen upozorňoval na případné 

chyby. U dalších scénářů už to tak nešlo. Třeba u Amadea 

jsme takový způsob používat nemohli, protože tam nejde 

o současnou angličtinu. Snažili jsme se jen, aby dialogy 

nezněly moc archaicky. 

 Jazyk postav je literární.

Je to literární řeč, kterou jsme trochu převedli do řeči 

hovorové, aby byla snesitelná pro ucho a netrčelo z ní 

divadlo. Když jsem ale spolupracoval s někým, kdo tyhle 

nuance necítil, protože není herec a svou představu neu-

mí ztvárnit, tak mi to nevadilo, převáděl jsem si dialogy 

do hovorové mluvy sám.

 Řeč postav je ve vašich fi lmech právě proto tak přiro-

zená, že vychází z přirozených impulzů. Když si postavu 

dopředu zahrajete a poskládáte dialog na základě fyzic-

kého prožitku, zapojíte do procesu celé tělo. Tuhle živost 

oceňuju na vašich fi lmech nejvíc.

Když jsem na place, když vidím a slyším herce, je pro mě 

jediným kritériem, jestli tomu, co říkají, věřím, nebo ne. To 

je podstatné. Člověk by sice mohl kolikrát věřit myšlence 

toho sdělení, jenže zní podivně, strojeně, uměle. Ve chvíli, 

kdy mu sám najednou nevěřím, tak se musí jet znovu.

 A znovu vymyslet i dialog?

Někdy, hlavně v případě, že byl scénář detailně napsaný 

předem. Napsané slovo vypadá dobře na papíře, ale jak-

mile se vysloví, působí uměle. Pak je někde chyba.
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VÝBĚR HERCŮ, PRAVDIVOST

 Pokud něco nefunguje, je pro režiséra těžké odlišit, 

jestli je chyba v tom, jak je napsaný text, nebo v tom, jak 

ho herec říká. Je otázka, jestli donutit herce říct repliku 

jinak, nebo si přiznat, že je to špatně napsané, a zasáh-

nout přímo do dialogu.

To jsi vystihl přesně. Nejdřív je ovšem třeba začít u herce: 

Nevěřím tomu, co říkáš, zkus to říct jinak, ještě jinak, ješ-

tě jinak… Zkoušej to, dokud ti neuvěřím. 

 Věra Chytilová používá originální metodu, když se jí 

zdá, že to herci nejde. Protože je přesvědčená, že člověk 

reaguje spontánně, když je psychicky rozhozený, vyvede 

herce z míry tím, že na něj zaútočí. Dělal jste někdy na 

herce podobný nátlak?

Vědomě ne. Možná podvědomě. Jí zřejmě tenhle pří-

stup vyhovuje, ale já drastičtější způsoby nepoužívám. 

Miloš Forman 
s producentem

Saulem Zaentzem
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V hercově projevu je pak patrná nervozita, je v dialogu 

slyšet, když se říká živě.

 Člověk se při natáčení snaží ze všech svých sil do-

sáhnout toho, aby byl fi lm pravdivý, a přesto se do něj 

může vloudit jakási vyumělkovanost. Potom to celé ne-

má smysl. Myšlenka fi lm nezachrání, když výsledek není 

přesvědčivý.

Dobrá idea nestačí, musíš ji také úspěšně realizovat. Jako 

v tenise. Vidíš, že soupeř běží doleva, tak zasmečuješ do-

prava. Je to báječný nápad, ale když míč dopadne vedle 

lajny, je to chyba. Prohoz byl sice perfektní, ale protože 

jsi mířil vedle, je konec, nefunguje to. Já herce nesmírně 

obdivuju a každému režisérovi bych doporučoval, aby si 

někdy zkusil jít před kameru. Je něco jiného stát za ní 

a říkat si, proč to proboha neřekne tak, jak mu zobák 

narost, vždyť je to tak jednoduché. Jenže jdi si stoupnout 

před kameru, a budeš koukat, jak to je těžké. Mě fascinují 

herci, co přijdou a všechno, co dělají, je pravda. Jenom na 

ně zírám – je to ta postava, ten charakter. 

Miloš Forman s Jackem 
Nicholsonem při natáčení 
fi lmu Přelet nad kukaččím 
hnízdem
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 Jak vůbec herce vybíráte? Když hledáte někoho nové-

ho, neznámého, je pro vás důležitý první dojem?

Jednoznačně. To je jako když jde člověk na ryby a ví, že 

v řece něco je. Neví sice co, ale jakmile udičku vytáhne, 

je to jasné. Tohle je to samé. Jakmile se herec, kterého 

jsem v životě neviděl, objeví v mých dveřích, ukáže se, 

jestli první, fyzický dojem odpovídá mé představě o té 

roli, nebo ne.

 Myslím, že nějakých sedmdesát až osmdesát procent 

režisérovy práce spočívá v tom, aby našel herce, který 

přesně odpovídá roli. Stalo se vám, že jste obsadil herce 

a pak o něm pochyboval?

Vlastně ne. Dělal jsem s ním předtím vždycky tolik čtení, 

točených zkoušek, interview a tak, že to muselo vyjít… Jen 

jedinkrát se zdálo, že můj odhad selhal. Zkoušel jsem jisté-

ho herce, při čtené zkoušce jsem četl roli jeho partnerky, on 

četl svůj part a byl výborný, tak jsem ho obsadil. No a první 

den natáčení to byl najednou někdo úplně jiný. Nebylo to 

ono, nebyla v tom pravda, působil jaksi zakřiknutě. Úplně 

jsem se vyděsil, než jsem přišel na to, v čem je problém. On 

měl totiž radši chlapy, takže když text četl se mnou, bylo to 

pro něj jednodušší, se ženskou mu to moc nešlo.

 Ale na přeobsazení to nebylo…

Vůbec ne, naopak, nakonec byl výborný. Zašel jsem za ním 

a velice taktně, v soukromí, jsem mu řekl, poslouchej, mně 

se zdá, že ty se před svou partnerkou nějak stydíš. Zapra-

coval na sobě a ostych překonal. Vybrat herce je důležité, 

ale je hloupost říkat, co je nejdůležitější. Nejdůležitější se 

člověku zdá vždycky to, co zrovna dělá. Připadá mu, že 

nejdůležitější je dobře připravit fi lm, pak už že to bude 
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lehké. Jakmile skončí s přípravou, přijde mu nejdůležitější 

samotné natáčení. Potom začne stříhat a zjistí, že úplně 

nejdůležitější ze všeho je střih. Ale je pravda, že opravdu 

nejdůležitější z toho všeho je obsazení. Diváci sledují herce, 

nevidí do tvých úmyslů, do toho, co sis představoval ty. Vidí 

jenom toho herce, a když je nepřesvědčí, tak je fi lm špatný.

 Divák nemá šanci cítit sympatii k postavě, když ji ne-

dokáže vyvolat herec.

Ano. 

 V první fázi obsazování děláte rozsáhlá interview. Po-

zvete si třeba až tisíc herců?

Ta interview nejsou rozsáhlá, jde o pětiminutové rozho-

vory.

 Chtěl jsem říct, že musíte dělat rozsáhlou rešerši, když 

zvete tolik herců. O čem se během těch pěti minut s nimi 

bavíte?

O blbostech. Znáte to tamhle? Byl jste tamhle? Cokoliv, jen 

abych cítil osobnost toho člověka. Poznám ji z jeho reakcí 

na otázky, na které si nemohl předem připravit odpověď. 

 Člověk bývá na takovém pohovoru ztrémovaný, takže 

se snažíte tu jeho trému rozptýlit.

Snažím se tvářit, jako že o nic nejde, že tyhle otázky mu 

kladu jen tak mimochodem a že to pravé teprve přijde, ale 

na to už nikdy nedojde. Tohle mi stačí.

 A mezitím toho člověka důsledně skenujete očima, což 

musí dobře vědět.
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Očima i ušima.

 Je to podobné, jako když přijdete do baru; někdo vás tam 

zaujme okamžitě a někdo vůbec ne. Stejně tak třeba minete 

ženu, i když je atraktivní, zatímco ta mnohem méně atrak-

tivní vás zaujme víc. Je to záležitost chemie, alchymie.

Hlavně je to naprosto nevyzpytatelné.

 Říkal jste, že pro vás je nejdůležitější okamžik, když 

člověk pozvaný na casting vejde do dveří.

Ano, je to důležité. Podívej, na začátku dám těm castin-

govým direktorům stručný popis, jaký typ člověka si pro 

danou roli představuju.

 Většinou snad znají scénář?

To ano, ale vysvětlím jim, jestli si představuju třeba vysoké-

ho, tlustého blonďáka, a upřesním i další podrobnosti. Pak 

od nich dostanu seznam, kdo se castingu zúčastní. A če-

kám, kdo přijde a jestli se splní moje představa o té roli, 

nebo ne. Dost často se stává, že někdo odpovídá fyzicky 

naprosto přesně mé představě, jenže když začne mluvit, ne-

ní to ono. No a u někoho jiného si říkám, kdoví, jestli se na 

tuhle roli hodí, není to zrovna typ, jaký bych si představoval 

– a pak s ním začneš mluvit a víš, že je to on. Ten proces je 

nevyzpytatelný, není možné ho nikterak generalizovat. 

 Postava, kterou má režisér před očima, je vlastně jen 

teorie. Kdyby byl dopředu přesvědčený, že herec musí 

mít oranžové vlasy, tak si vytvoří blok, protože oranžové 

vlasy vůbec mít nemusí. 

Přesně tak. 
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PRÁCE S HERCEM

 Vyberete si tedy lidi, kteří vás zaujmou na první, ne-

závazný pohled, a tím skončí první fáze. Druhou fází 

jsou čtené zkoušky. Vy text ovšem nečtete, protože ho 

umíte.

Já umím text vždycky nazpaměť.

 Ale oni taky, vždyť jim jej posíláte určitě dopředu.

Někdy ano, někdy ne. Stejně dostanou do ruky jenom 

kousky scénáře. Koneckonců jsem ti už říkal, že se pozná 

hned, jestli se herec na roli hodí. Stačí pár vět, a hned je 

jasné, jestli ví, o co jde.

 Obrovská výhoda vašeho způsobu práce je v tom, že 

když hrajete s ním, tak mu vlastně koukáte přímo do očí. 

Nejdůležitější je, aby herec neměl pocit, že ho ze strany 

pozorují chladné oči a hodnotí ho. Najednou jsme dva 

rovnocenní partneři. 

 Není tam primární pocit ponížení. 

Takové to „Tak, a teďka se předveď!“

 Herci to pomůže rozptýlit obavy, trému, protože ani 

vy, když s ním hrajete, nejste dokonalý, přestože jste 

výborný herec.

Taky ho trošku vedu, protože znám text nazpaměť. Už 

tím, jak to říkám, na co dávám důraz, ho vedu tam, kde 

ho chci mít. 
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 Jaké scény si na zkoušky vybíráte? Vypjaté, nebo po-

malé?

To je různé. Nemůžu říct, že bych měl nějaký mustr, že 

bych si říkal, tohle je moc těžké, tohle je moc lehké – to 

nedělám.

 Dáváte přednost scéně, která se vám zdá pro tu roli, 

pro tu postavu typická?

Ne. Jediným kritériem jednoduše je, že když jsme tam 

sami dva, nevyberu si scénu, kde mluví tři. 

 Natáčel jste si někdy čtené zkoušky, nebo na to kašlete 

a dáte jen na svůj dojem?

Při čtených zkouškách nechci kameru, nechci tím herce 

znejisťovat. Kamera přijde na řadu až ve třetí fázi, kdy už 

cítí jistotu, protože natáčím to, co jsem s nimi už četl.

 Čtené zkoušky probíhají v náznakové dekoraci, s ná-

znakovým kostýmem?

Ani ne, klidně třeba u mě v bytě. Kdekoliv.

 Točíte třetí fázi zkoušek na fi lmovou kameru, nebo na 

video?

Na video.

 Ve třetí fázi už je nesmírně důležitá souhra, aby bylo 

vidět, jak herci reagují. 

Kamerové zkoušky dělám taky ve dvou fázích. Nejdřív 

s hercem mluvím já a kamera snímá jenom jeho. Ve druhé 
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fázi, kdy má hodně akce s hercem, kterého jsem vybral 

pro druhou roli, je chci vidět spolu. Potřebuju zjistit, jestli 

je mezi nimi nějaká dobrá chemie. Zkouším kombinace. 

 Ta zvláštní chemie nebo alchymie se skutečně projeví 

při interakci, když jsou oba herci pohromadě. I oni uká-

žou, co v nich je, až když mají partnera, na kterého jsou 

schopni přirozeně reagovat.

Sám té alchymii přesně nerozumím. Stane se, že mám 

dva herce, a každý ve společné scéně hraje sám za sebe. 

Dívám se na to, a nevím proč. 

 Nefunguje dialog.

Ačkoli mluví k sobě, prostě to nefunguje. A u dalších dvou 

vidíš, že tam ani nemusíš být, a mezi nimi to jiskří. Pak to 

začne být zajímavé. 

 Najednou je v tom život.

Přesně tak. To je jediné kritérium.

 Pak má člověk potřebu na ně koukat a zajímá ho to.

Zajímá ho to, protože jim věří. V normálním životě si 

taky myslíš na svoje věci, když posloucháš někoho, kdo ti 

lže. Je ti jedno, co říká. Mě vždycky zajímá jenom to, jak 

dobře umí lhát. 

 Při celkovém obsazení fi lmu je nesmírně důležité, aby 

byl každý typ výrazný a osobitý. Tak jak je tomu napří-

klad u osmi základních herců v Přeletu nad kukaččím 

hnízdem.
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na plátně pořád, a přece si vždycky, když je po nějaké 

době uvidíš, musíš být jistý, kdo je kdo, nemůžeš si říkat, 

hele, kterej tohle je… Vytrhlo by tě to ze sledování fi lmu.

 Dělal jste zkoušky i s Jackem Nicholsonem, když jste se 

ho rozhodl obsadit do role McMurphyho?

Jack byl moje první volba. Chtěl jsem ho. Znal jsem ho 

osobně, nedlouho před tím jsem se s ním seznámil a ně-

kolikrát jsme se sešli, i když ještě o žádný projekt ne-

šlo. Stejně jsem ho ale požádal, aby se mnou dělal čtené 

zkoušky, chtěl jsem vidět, jak na sebe budou reagovat 

s doktorem Spiveyem. 

 Na fi lmové režii je celá řada věcí, které se prostě vůbec 

nedají ani naučit, ani vyjádřit. Při práci s herci…

Miloš Forman při 
režírování scény 

ve fi lmu Přelet nad 
kukaččím hnízdem
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… jde o individuální souboj dvou individualit. Herce a re-

žiséra. 

 S Jackem Nicholsonem musela být skvělá spolupráce, 

protože on je obrovská osobnost.

Nemusel jsem mu ani nic říkat, přesně všemu rozuměl, 

věděl, o co jde.

 Tohle Petr Zelenka krásně vyjádřil o Ivanu Trojanovi: 

„Je to prostě herec, který rovnou hraje dané téma.“ Ivan 

Trojan vnitřně chápe, o čem je to vyprávění.

A nemusí si to ani uvědomovat.

 Ano. Ale dokáže to v každé situaci sdělit úplně přesně. 

Jako Nicholson. Člověk z něj nemůže vůbec spustit oči.

Tihleti pánembohem nadaní herci si ani neuvědomují, 

jaký mají dar. Za celou dobu natáčení jsem měl s Nichol-

sonem jediný konfl ikt. Dělali jsme jeden záběr třikrát, už 

utíkalo světlo, bylo třeba točit další záběr. Ale ne, chtěl 

scénu zopakovat, protože si myslel, že byl špatný. V tom-

hle případě jsme se chytli, protože nedotočit tu scénu by 

stálo velké peníze. 

 Vyzkoušel jste taky, jaká je interakce mezi Nicholso-

nem a Louise Fletcherovu v roli Velké sestry?

Ne. To jsem nezkoušel. S Louise Fletcherovou jsem zkou-

šel jen já, několikrát, takže jsem věděl, že své postavě 

vtiskne život. Že nepůjde po povrchu, že jenom neodříká 

naučené věty.
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 Ve chvíli, kdy máte základní obsazení pohromadě 

a máte o fi lmu jasnou představu, tak už s herci až do 

natáčení nepracujete, nebo ano?

Zpravidla si všichni sednou kolem stolu a čtou celý scénář 

jako na divadle. Dělám to proto, abych herce slyšel, abych 

věděl, že každý z nich ví, o co v každé scéně, v každé větě 

jde. 

 Zastavujete je?

Jen někdy, třeba abych ukázal intenzitu, s jakou se má 

herec rozčílit, nebo v podobných běžných situacích. 

 Když probíhá čtená zkouška scénáře, čtou herci jenom 

dialogy, nebo i to, co je psané mezi tím?

Ne, to se nečte. Místa, kde se mění situace, čtu já. Řeknu 

třeba, ty otevřeš dveře, ty vejdeš támhle a začneš.

 Čtená zkouška před natáčením je dobrá pro celý tým, 

myslím psychologicky dobrá. Všichni zúčastnění cítí, že 

se jedná o společnou činnost. 

A taky se velice často sejdou vůbec poprvé.

 Herci ztratí ten čistě lidský ostych, když poznají své 

partnery, když vědí, na koho a s kým budou hrát. Po fázi 

čtené zkoušky si už scény nezkoušíte?

Ne, pak už ne.


