Vyprávět neviditelné - střihová skladba ve filmu „IDA”
Podle mého názoru stále není profesi střihače věnovaná odpovídající pozornost a zůstává nedoceněná, pro
diváky je těžké rozpoznat její umělecký přínos. Obecně se má za to, že úlohou střihače je pomoci režisérovi
vytěžit z filmu všechno hodnotné, co do něj vložil. Podle tohoto výkladu spočívá základ řemeslné zdatnosti
střihače v určení rytmu a tempa vyprávění. A někdy také v úpravě dramaturgické stavby filmu.
Osobně považuji tento aspekt střihačské profese za nejdůležitější a zároveň nejzajímavější.
Střihače pokládam za spoluatora, který filmovému dílu dává konečnou podobu. Zpravidla jde se o zápas s
veškerým natočeným materiálem. Střihač soustředí svou pozornost především na to, aby filmové postavy
vyzněly výrazně, aby působily na diváka emotivně, pracuje na zobrazení vztahů mezi postavami tak, aby
diváka zaujaly. Dobrá práce střihače v tomto smyslu má přímý vliv na průběh dění na plátně.
Mnohokrát se mi v mojí střihačské praxi stalo, že se dokončený film výrazně lišil od scénaře, hrdina filmu se
dokonce změnil a došlo i k posunu v samotném žánru. Ale cesta, která vedla k těmto výsledkům byla vždy
podobná, týdny a občas měsíce usilovné práce nad natočeným materiálem, při níž se někdy ukázalo, že se
neobejdeme bez dotáček.
Ojedinělá je ale moje zkušenost s filmem „IDA”, který vznikl ve střižně odlišným postupem.
Důvodem byla osoba režiséra, britského tvůrce polského původu Pawla Pawlikowského. Pro něj je totiž
scénář pouze jakousi skicou, nejraději by točil (a také financoval) film na základě dvaceti stránek volně
napsaného přiběhu. Pawlikowski samozřejmě ví, že je zapotřebí mít dvě nebo tři silné filmové postavy,
spojené barvitými a poutavými vztahy. Důležitý je pro něj prostor, ve kterém se děj odehrává, a také
dramaturgická kostra, díky níž celé vyprávění směřuje do naplánovaného finále. Tento režisér má také v
literární přípravě dobře napsané scény, je zručným autorem věrohodných a jemně vycizelovaných dialogů.
Snahou Pawlikowského je ale tvořit scénař souběžně s celým procesem vzniku filmu, vlastně jej opakovaně
kriticky přehodnocovat. Veškeré přípravy filmového štábu, herecké zkoušky a nakonec samotné natáčení
průběžně mění původní literární předlohu.
Ve střižně pak, souběžně s natáčením, probíhá intenzívní práce, která v podstatě rozhoduje o tvaru filmového
díla a někdy až tehdy vyvstane nutnost přetočit některé scény a nebo dotočit úplně nové. Nejlepším řešením
je v takovém případě točit scénář chronologicky (což samozřejmě znamená velký ekonomický problém, že si
to téměř žadná filmová produkce nemůže dovolit). Pawlikowski ale tvrdí, že takto funguje umělecký proces
v každé tvůrčí oblasti. Spisovatel, básník, malíř nebo hudební skladatel, ti všichni tvoří do chvíle, než jsou s
dílem spokojeni a nikdo jim v práci nesmí překážet nebo cokoli namítat. Filmová tvorba je ale limitovaná
finančními náklady, nutností používat složité technické vybavení a je také společnou práci celého početného
štabu, a proto zde postup musi být odlišný.
V připadě „IDY” Pawlikowski požádal producenty o pětidenní pracovní týden, aby měl čas jednak na
dolaďování scénáře během natáčení, jednak na četné návštěvy ve střižně. Podle předběžného realizačního
plánu mělo být čtyřicet natáčecích dnů rozděleno tak, aby se po dobu šesti týdnů vždy pět dní natáčelo a dva
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dny bylo volno (na úpravy scénáře), pak měla následovat čtyřtýdenní přestávka v natáčení určená na práci
ve střižně za přítomnosti režiséra, a teprve potom bylo naplánovaných zbývajících deset dnů natáčení.
Osudový význam pro film měl Festival v Cannes. Nejdříve tam Pawlikowski získal za svůj scénář MEDIA
Prize for European Talent ( film měl tehdy název Sister of Mercy - Milosrdná Sestra), ale záhy náš anglický
producent zjistil, jak slabé jsou vyhlídky černobílého filmu s neznámým ženským obsazením, navíc
natočeného v polštině. Hned také nastal problém s výší rozpočtu, který vedl ke snížení počtu natáčecích dnů.
Místo čtyřiceti nejprve třicet pět, pak třicet tři, plánovaná měsiční přestávka na práci ve střižně také padla.
Když v listopadu 2012 začal filmový štáb pracovat, onemocněl hned třetí den kameraman, po krátké
přestávce se sice vrátil na plac, ale jeho stav se ukázal natolik vážným, že musel nastoupit k další léčbě do
nemocnice. Práce byla přerušena a před producenty stálo důležité rozhodnutí. Nakonec vsadili spolu s
režisérem na mladého švenkra, debutujicího v hraném filmu. Štáb pak pokračoval v natáčení, ale začátkem
prosince pozastavilo práci zimní počasí. Vzniklo ještě několik interiérových scén, ale pak byla produkce
zastavena. Teploty klesly pod dvacet stupňů pod nulou, všude ležely velké závěje sněhu, pro producenty
naprostá katastrofa. Pro režiséra na druhou stranu nečekaný návrát k původní koncepci práce na filmu.
Zhruba 28 natáčecích dnů přineslo nesmírně zajímavý materiál, byly to ovšem pouze tři čtvrtiny
plánovaného filmu. Strávili jsme pak ve střižně týden a před Vánoci vznikla první verze „IDY”.
Nenatočené scény byly nahrazeny mezititulky, které popisovaly jejich obsah. Nastala sváteční přestávka,
producenti předpokládali, že v lednu bude počasí příznivější a že se filmový štáb vrhne znovu do práce. Nám
bylo jasné, že některé podstatné prvky ve filmu nefungují, ale také že je v něm spousta pozoruhodných a
zajímavých okamžiků.
Film Pawla Pawlikowského měl být méně příběhem a více meditací, tvořenou obrazem a zvukem. Většinu
scén snímal režisér ze stejného úhlu, v jediném dlouhém záběru, měl by to být film bez čistě informativních
dialogů. Záměrem bylo vytvořit svérázný anti-film, vyhnout se pohybům kamery a konvenčním
kinematografickým technikám. „IDA” měla tedy od začátku formální, asketický charakter, navozený už v
prologu filmu, neexistovala zde hudba, dialogy byly omezené na minimum. Snahou tvůrců bylo odstranit
všechno zbytečné, a tak se přiblížit co nejvíce postavám a jejích emocím. Tím, že byla odstraněna barva a
pohyb kamery, plnilo ve filmu větší úlohu světlo a kompozice. Způsob komponovaní obrazu použitý v
mnohých scénách se stal nejzajímavějším stylistickým prostředkem „IDY”. Během natáčení scén v autě
zakomponoval debutujíci kameraman Łukasz Żal poprvé obraz tak, aby tváře postav nebyly v jeho středu.
Ukázalo se, že tento způsob snímání přináší dílu nové významy a že se „prazdná místa”, která takto v obrazu
vznikla, stávají prostorem nejen pro reflexi a zamyšlení, ale také pro emoce a pocity.
Na plátně měl film vypadát jako snímek z šedesátých let, z časů, kdy se příběh „IDY” odehrává. Byl proto
vyroben ve formátu 4:3, který se v současné kinematografii málo používá. Téměř čtvercový rám přispíval k
fotografickému vidění obrazu. Tento formát upřednostňuje blízké plány. Pawlikowski se chtěl soustředit na
tváře, ale také omezit divákův zorný úhel a působit na něj prostřednictvím náznaků, zvuků mimo obraz, tedy
pocitu, že se něco děje mimo rámec obrazu. Další výhodou blízkého detailu je omezení pozadí, proto je
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filmový obraz „IDY” tak blízký nehybné fotografii. Vzniká tak dojem zastaveného času vyprávění a film
získává kontemplatitvní, rozjímavou povahu.
Režisér postavil strukturu příběhu na dvou pilířích, na kontrastu obou hlavních postav a na motivu silnice,
použíté v symbolické funkci, která má asociovat významy spojené s dozráváním, budováním identity a
vzájemným poznáváním.
Obsazení tvoří překvapivá dvojice dvou Agat: herečky Kuleszy a amatérky, neherečky Trzebuchowské, která
v roli Idy působí klidem, soustředěným výrazem a tajemstvím skrytým za melancholií. Postava má podle
režiséra působit jako člověk izolovaný od ostatních, který pouze pozoruje život. Ida má silné vnitřní
přesvědčení, ale života se nezúčastňuje, ani to nepředstírá, pouze v jejích očích je vidět, že je toho na ní moc.
Hnací silou veškereho dění je od počátku Vanda. Teprve když propadá zoufalství, Ida přebírá iniciativu,
přestává být pasivní. Je to ona, kdo se dohodne se Skibou a přivede Vandu ke hrobu příbuzných. Dramatické
a neuvěřitelně expresivní řešení příběhu Vandy (sebevražda) působí, že poslední scény filmu se jeví jako
epilog, který nás vrací zpět k prologu, v němž jsme také přihlíželi životu Idy. Dramaturgie „IDY” je tedy
založena na silném kontrastu mezi oběma hrdinkami. Další postavy, Šimon Skiba a jeho syn Felix nebo
mladý hudebnik Lis, působí pouze jako katalyzátory transformace obou žen. Ida postupně objevuje svět a
sebe. Vanda, na druhé straně, se vrací k potlačovaným zážitkům. Ze sebevědomé, tvrdé a rozhořčené ženy se
stává zoufalou matkou, která ztratila své jediné dítě, zatíženou dlouhá léta potlačovaným pocitem viny.
Začatkem ledna jsme věděli, že máme ještě mnoho práce, ale také hodně času.Dalši nárazy zimy jasně
naznačovaly, že návrat na plac nebude v nejbližší době možný. Pawel Pawlikowski navrhl zajimavý a pro
mne nový postup práce – jakési společné vymýšlení příběhu, nejen pokud jde o dosud nenatočené scény, ale
také ve smyslu kritického hodnocení shromážděného materiálu. Nazýval to „fantazírovaním”, svobodným
cvičením představivosti. A tak jen malá část našeho každodenního setkání byla věnovaná samotnému střihu,
většinu času jsme trávili diskusí, hledáním nových nápadů, a také jsme si ujasňovali, které prvky „IDY”
fungují nedostatečně a jak je musíme posílit.
Vzajemný vztah Idy a Vandy
Vztah Idy a Vandy je pro film klíčový. Proto zde jakákoliv nepřesnost, zkreslení nebo nevěrohodnost může
vést k neúspěchu celého záměru. Vanda nejdříve Idu odmítá, ale nečekaná návštěva přece jen vyvolá
potřebu opětovného setkání. Ženy se rychle rozhodnou společně se vydat do Piasků, kde rodina Lebensteinů
za války zahynula. Společná cesta je časem budování vztahu, Ida tetu pozoruje, Vanda ji zase jemně
provokuje. Teprve návštěva u Felixe způsobí Idě úzkost, když je svědkem, jak teta dosti razantně podrobuje
rolníka výslechu. Autohavárie na cestě za Šimonem je dobrou příležitostí, aby se postavy dočasně oddělily.
Samotná Ida se tak může v noci nad Vandou a celým děním zamyslet. Následujíci den přináší setkání s
hudebníkem Lisem, nepovedenou návštěvu Šimona, a konečně dlouhý večer strávený v hotelové restauraci.
Ve scénáři je tento čas příznačný a má vést k prvnímu bodu obratu – noční hádce obou protagonistek. Této
scéně předchází celá řada událostí:
- Ida nemůže usnout a účastní se místní veselice, Vanda ji opět provokuje
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- následuje dlouhý rozhovor s Lisem
- jeden z hostů, Marek, před Idou odhaluje Vandinu minulost, a to se stane roznětkou noční hádky.
Náš postřeh je, že proměna vztahu obou žen přichází příliš rychle a není dost dobře dramaturgicky
připravená, máme pocit, že událostí toho večera je moc a trochu se navzájem ruší. Navíc dialog noční scény
působí příliš doslovně a celá hádka se stává spíše ideovým konfliktem. Dospíváme tedy k závěru, že by Ida a
Vanda měly strávit v Szydlowe další den, máme přesný plán, jaké události jej vyplní. Na konci dne dojde k
vyvrcholení děje, ale ta scéna bude mít mnohem působivější charakter.
Vedlejší postavy přiběhu
Marek
Postava Marka je ve filmu předznamenaná, když se Vanda vyptává v hotelové restauraci na Šimona, číšnice
ji posílá do baru za jistým Markem, který „tady všechno ví”. Marek Vandu hned pozná a během noční
zábavy, kterou skoro svým útokem přeruší, odhaluje před Idou minulost tety.
Ale ve filmu působí postava Marka jaksi uměle, nepravdivě, i když to není vinou herce ani režiséra.
Scénárista potřeboval Vandu v očích Idy demaskovat, použil postavu Marka, ale ta působí nevěrohodně, jak
se říká, „šustí papírem”.
Rozhodujeme se Marka z příběhu odstranit. Nastává ale problém, jak se Ida dozví o stalinistické kariéře
Vandy. Řešení je dramaturgický velice zdařilé - Vanda to Idě řekne sama.

Šimon
Po noční hádce následuje další den a ženy se rozhodují odjet ze Szydlowa. Hledaný Šimon se nečekaně
objeví v hotelovém pokoji. Je to poměrně dlouhá, dialogová scéna, Šimon hodně vypráví a vlastně
seznamuje ženy s celým dějem tragédie rodiny Lebensteinů za okupace.
Je patrné, že je ukrýval, protože miloval Rozu, Vandinu sestru a matku Idy. Od něj se také dozvídáme o
existenci a smrti Tadeaše, syna Vandy. Scéna představuje druhý bodu obratu – Vanda se zhroutí a Ida se od
té chvíle stává tou silnější postavou, která své tetě bude oporou. Na konci scény Šimon odchází a slibuje, že
místo popravy ukáže ženám Felix.
Přemíra dialogů a omezený prostor malého hotelového pokoje, ve kterém se scéna odehrává, vyvolávají
dojem divadelního vyprávění. Scéna vypadá jak z antického dramatu, ale to je poetika, jakou ve filmu
nemáme, navíc nahlížíme dění a postavy s jakýmsi odstupem.
Mnohokrát zkoušíme scénu střihově upravit. Vyhazujeme některé dialogy, měníme jejich rytmus, vytváříme
významové pauzy, ale bohužel se nemůžeme dobrat výsledku. Především osobní tragédie Vandy nepůsobí
příliš přesvědčivě. Rozhodujeme se scénu nejen přetočit, ale také úplně přepsat. Další hledaní Šimona tak
vyplní podstatnou čast druhého dne stráveného v Szydlowe. Ženy ho opět doma nenajdou, ale tentokrát Ida
navhrne návštěvu nemocnice. Pro Vandu je to těžký den, je vidět, jak ji cesta za minulostí vyčerpává. Šimon
je už na prahu smrti, moc toho už ženám nepoví (vyslovuje jen zlomek slov z původního scénáře). Vanda se
beznadějně pokouší zjistit, jaký byl osud jejího syna. Najednou divákovi, stejně jako Idě, dochází, co Vandu
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k cestě vůbec přimělo. Scéna je mnohem působivější, doplněná sblížením obou žen v hotelu přidává filmu
silný, tragický rys.

Felix
Podle původního scénáře měl ve filmu vyznít spíš jeho vnější charakter typického, jednoduchého venkovana.
Ale herecký projev jeho představitele nám ukázal, že ta postava může mít hlubší rozměr. A tak jsme se
rozhodli jí dát větší prostor. Proto se Felix objevuje v hotelu a tvrdě vyjednává s Idou. Potom ženy zavede na
místo vraždy, Ida se od něj dozví některé podrobnosti o události (jsou to většinou informace, které původně
vypravěl Šimon). Ida také pozná svoji minulost, zjistí, kdo ji zachránil, a Felix sklíčený a poražený se na
konci scény dozná.

Lis
Tím, že se postava saxofonisty objeví v další části filmu, navíc ve velice podstatné úloze, musí se s ní
pracovat citlivě. V původním scénáři se setkání Lise s Idou a jejich noční rozhovor odehrály v záplavě
různých jiných událostí, a tím poněkud ztrácely na významu. Proto jsme se rozhodli rozdělitt scénu do dvou
večerů. Za prvé delší pobyt v hotelu davá Idě šanci více naslouchat, jak Lis hraje, za druhé při dvou
rozhovorech se postavy více sblíží. Každý rozhovor má také odlišné téma. Když na konci druhého z nich Lis
řekne: „Určitě ani nevíš, jak vypadáš,” Ida se po návratu do hotelové koupelny rozhodne sundat řeholní
závoj. Stojí před zrcadlem a dívá se pak na sebe upřeným pohledem – přerod postavy pravě začíná.
Začátkem února je nová koncepce dramturgické stavby hotová. Bude sice vyžadovat několik dnů dotáček, ale
režisér přesvědčuje producenty k dodatečným nákladům. Zima se ale v Polsku pořád držela a mohli jsme se
tak dál věnovat filmu ve střižně.
Zkoušíme dát příběhu ještě minimalističtější podobu. Tuto tvůrčí etapu jsem nazval „vyprávění
neviditelného”. Daří se nám takto nechat stranou některé události, jiné zase odvyprávět netradičním
způsobem. Příkladem tohoto postupu je scéna autohavárie nebo sekvence příjezdu Idy do města: místo tří
scén dokumentárního charkateru, které měly ukazovat zmatenost, nejistotu, ale také zájem Idy, objevujeme
městský svět v okně tramvaje. Odraz obrazů ulic a lidí spolu s osobitou dvojexpozicí Idiny tváře vytváří
metaforu Idina vnímání světa: postava vstřebavá okolní svět, ale ten se jí zároveň jeví nedostupným.
Konečně v dubnu se daří film dotočit. Postupně mizí mezititulky a finální verze střihu je hotová za pár dnů.
Kdybych měl dnes líčit své tehdejši dojmy, napadá mě slovo patchwork.
Měl jsem pocit, že tenhle rys našeho snažení se přece musi někde v díle projevit, obával jsem se také, že
„IDA” má příliš chladný způsob vyprávění a pro mnohé diváky nebude snadné se příběhu Idy přiblížit.
Tím víc mne překvapuje další osud filmu, četné filmové ceny, velký divácký ohlas ve světě, nakonec
pozornost členů americké Akademie filmového umění a věd, která „IDĚ” přinesla v roce 2015 Oscara.
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