
Olga Vyleťalová: Dělali jsme
plakáty doslova na koleni
S malířkou a grafičkou o filmových plakátech, výběrových komisích a osudném Kopřivově filmu

JANA PODSKALSKÁ

Praha/ Něžná, Radúz a Mahu-
lena, Bouře, Zrcadlení, Křeh-
ké vztahy či Den pro mou lás-
ku – to jsou namátkou jen ně-
které filmy, k nimž kdysi lá-
kaly diváky do kin nezapo-
menutelné plakáty jedné z
nejvýznamnějších osobností
českého filmového plakátu a
grafiky – Olgy Poláčkové-Vy-
leťalové. Pražské kino Světo-
zor nyní řadu jejích prací
(včetně několika nerealizo-
vaných návrhů) připomíná ve
svých prostorách v rámci
cyklu Zlatá éra českého fil-
mového plakátu (do 7. října).
Potěšila vás ta nabídka?

Ano. I když se přiznám, že
jsem ji čekala. Po výstavách
Petra Poše, Zdeňka Zieglera či
Vratislava Hlavatého jsem
asi časem musela přijít na řa-
du i já. A byla jsem ráda, proč
to neříct. Člověk na leccos za-
vzpomínal.
Na co třeba?

Jak jsme kdysi dělávali pla-
káty, respektive návrhy do-
slova na koleni. Dnes je na to
speciální technologie, počíta-
če, programy. Já tehdy ob-
kreslovala určitý typ písma z
knih nebo časopisů přes
pauzák, lovila v odborných
publikacích, všechno se děla-
lo ručně. V letech 1969–1989 to
byl velký boom. Pak nastal jis-
tý odliv. Mrzelo mě, že tahle
tradice neměla pokračování,
že se filmová reklama začala
dělat jinak. Teď se mi ale zdá,
že filmový plakát začíná jít za-
se do módy. Před čtyřmi lety
jsem měla velkou výstavu v
Mánesu, o něco později trochu
menší (ale podle mě přehled-
nější) v Olomouci, a také se o
naše práce začala zajímat ci-
zina. Vyšel katalog Flasback,
který je filmovému plakátu
věnován. To je milé.
Jakým způsobem jste plakáty navr-
hovala? Viděla jste v předstihu film,
nebo šlo jen o zadání od producenta
či distributora?

Buď někdo samotný film vi-
děl, nebo – což bylo častější –
mi přinesli štůsek fotografií z
filmu a já si podle toho udělala
určitou představu.
Kolik času takový plakát zabral?

Tak čtrnáct dní. Dělala jsem
obvykle dvě až tři verze, aby
byl výběr. A snažila jsem se,
aby byly všechny kvalitativ-
ně stejné. V opačném případě
si komise, které návrhy
schvalovaly, vždycky neo-
mylně vybraly tu nejslabší.
Kdo seděl v takových komisích?

Ani se neptejte. Pracovaly
na objednávku filmových
podniků, které měly tehdy
distribuci filmů na starosti.
Ve dvacetičlenné sestavě bý-
vali tak dva výtvarníci, zby-
tek byli pracovníci filmových

podniků, třeba sekretářky a
podobně. Nemusím asi zdů-
razňovat, že o výtvarném
umění neměli ponětí. Prostě
jen potřebovali ukázat svůj
vliv a občas slušně prudili.
Kolik plakátů jste dělala ročně a ja-
ký byl honorář, jestli se mohu ze-
ptat?

Tak čtyři. Za jeden tři tisíce
korun. Ale to samozřejmě ne-
byla moje jediná obživa – já
malovala i obrazy, dělala ilu-
strace ke knihám a tak. Plaká-
ty byly fajn prací i přivýděl-
kem.
Stalo se, že jste někdy nějakou za-
kázku na film odmítla?

Spíš jsem některé návrhy
nedělala ráda. Jednou jsem
neudržela svou nechuť k da-
nému filmu na uzdě a řekla
jsem, co si o tom myslím. Byl
to snímek Až do konce režisé-
ra Antonína Kopřivy, ode-
hrával se v pohraničí. Zdálo
se mi to celé strašně samoú-
čelné a blbé. Tak jsem to řekla
režisérovi. Návrh od mě na-
vzdory tomu dostal, ale pak se
ukázalo, že je kamarád jistého
nechvalně známého Műllera
na ÚV KSČ, a šlo to se mnou z
kopce. To bylo někdy v roce
1985. Dlouho jsem pak nedo-
stala žádnou nabídku. Zůstala
jsem u obrazů.
Od té doby jste už nic pro film nena-
vrhla?

Ještě si mě vyžádal těsně
před sametovou revolucí An-
tonín Máša – pro film Skři-

vánčí ticho. Pak jsem udělala
plakát pro Jirešova Učitele
tance a Dvojroli a pro Zprávu
o putování studentů Petra a
Jakuba Drahomíry Vihanové.
Bylo fajn, že si mě režiséři
pamatovali a žádali mě o ná-
vrhy plakátů svých filmů. Pak
už to šlo ale všechno do ztra-
cena. Posledním návrhem byl
plakát pro film Věry Chytilo-
vé Vyhnání z ráje, o těch na-
háčích. Vymyslela jsem tako-
vou ženskou krajinu. Ale paní
Chytilová přišla, podívala se
na to a řekla: Tohle nechci!
Nemrzí vás, že je dnes jiný systém a
výtvarníci jsou ochuzeni o jednu di-
menzi své práce?

To je život. Doba se posunu-
la a řada věcí se dělá jinak.
Zahraniční filmy už jsou úpl-
ně mimo, cizí studia je vysíla-
jí ven kompletně ošetřené,
včetně reklamy. Na případné
české verze by se muselo žá-
dat o povolení a něco i zapla-
tit, a to pochopitelně nikoho
nebaví.
Líbí se vám dnešní plakáty? A inspi-
rují vás některé domácí filmy k ná-
padům?

Nechci kritizovat cizí práci.
Ale je pravda, že už nejsou tak
nápadité a výtvarně tvůrčí. Je
velký tlak na popularitu –
skoro všude vidíte tváře slav-
ných herců, pak nějaký jed-
noduchý motiv z filmu, větši-
nou fotka, a šmytec. Filmy mě
také moc neoslovují. Doba je
zkrátka jinde.

Divadlo Na Jezerce zve
na Petrolejové lampy
Praha/ Úspěšná hra
Petrolejové lampy s
vynikající Barborou
Hrzánovou a Radkem
Holubem v hlavních
rolích bude v tomto
měsíci na programu
pražského Divadla Na
Jezerce v jediných
dvou termínech, a to
právě dnes a ve čtvr-
tek 25. září. Petrolejo-
vé lampy podle romá-
nu Jaroslava Havlíč-
ka byly před lety zfil-
movány a jejich reži-
sérem byl legendární
Juraj Herz. A byl to
právě on, kdo tento
dramatický příběh
nastudoval i v Diva-
dle Na Jezerce. Tragické osudy hlavní hrdinky nene-
chávají nikoho lhostejným, a tak se inscenace o peklu
vášně a nemoci lásky těší stále velkému diváckému
zájmu. Svoji zásluhu na tom mají i další herci, napří-
klad Miloš Hlavica, Vilém Udatný, Bořík
Procházka/Juraj Herz, Věra Kubánková či Jan
Hrušínský/Jan Čenský. (kul)

Začíná světová výstava
poštovních známek Praga 2008
Praha/ Dnes v 10.00 se
pro veřejnost otevřou
brány Průmyslového
paláce na pražském
Výstavišti, který až
do neděle hostí Světo-
vou výstavu poštov-
ních známek Praga
2008. Expozice, která
se od roku 1968 v Pra-
ze koná každých 10
let, bude obsahovat
sbírky ze 61 zemí svě-
ta a mezi exponáty
nebudou chybět ani
slavný modrý Mauri-
tius či černá jedno-
pencovka, která se 6. ledna 1840 stala první nalepovací
známkou světa. Výstava bude otevřena až do neděle 14.
září, dnes a zítra od 10 do 18 hodin, v neděli od 10 do 16
hodin. (kul)

Miloš Forman chystá film
s Václavem Havlem
Praha/ Režisér Miloš Forman a dramatik, spisovatel a
bývalý český prezident Václav Havel se sešli u filmo-
vého projektu. Společně píší scénář k novému filmu,
který se vrací k událostem kolem mnichovské dohody.
Uvedla to Čt 24. Inspirací k filmu se stala kniha fran-
couzského spisovatele Georgese-Marca Benamoua
Mnichovský přízrak. Vypráví příběh mladé americké
novinářky, jež vyhledá v létě 1968 bývalého premiéra
Édouarda Daladiera, aby se po třiceti letech pokusila
objasnit okolnosti mnichovské dohody. Česká verze
knihy vyjde příští týden. (kul)

Na jevišti vznikne unikátní
pohybová kaligrafie
Praha/ Divadlo Alfred ve dvoře dnes uvádí ojedinělý
projekt Vrstvení, který nabízí zážitek z propojení stře-
dověkého chorálu, umění sino-japonské tušové kali-
grafie a pohybu. V představení jsou použity originální
technologické postupy a vynálezy, v centru pozornosti
tvůrců ale zůstává hledání a objevování toho, čeho je
člověk schopen při zpěvu a pohybu zároveň. Hřiště
představuje prázdný prostor čtvercového rozměru.
Jsou v něm rozmístěny ozvučené nádoby s barvou.
Stopu po sobě zanechává i tanečník, který namísto
štětce používá svůj kostým. Proces vzniku této unikát-
ní ‚pohybové kaligrafie‘ pomáhá zachytit kamera. „Pro
všechny zúčastněné byl projekt, rozložený téměř do
dvou let, neobvyklou výzvou ke hledání společného ja-
zyka a k odvaze zapojit se na scéně komplexně, nejen v
oblasti vlastní profesionální průpravy,” uvedla autor-
ka konceptu Olga Škochová Bláhová. (kul)

FEMME FATALE PLAKÁTU. Dvaašedesátiletá grafička a malířka Olga
Poláčková-Vyleťalová stále aktivně maluje a čas od času vystavuje.
Foto: Archiv Terryho ponožky

Plakáty k filmům : Radúz a Mahu-
lena, Nahé dětství a Tristana
Repro: Archiv Terryho ponožky

Radek Holub a Barbora Hrzánová
v inscenaci Divadla Na Jezerce.
Foto: Archiv DNJ

Modrý Mauritius Repro: Deník

Fakta
Olga Poláčková-Vyleťalová, kte-
rou proslavil hlavně plakát k
francouzskému filmu Něžná, se
narodila v roce 1944 v Hradci
Králové. Malířka a grafička ko-
lektivně vystavuje od roku 1974,
samostatně od roku 1980. V le-
tech 1969–1989 vytvořila sedm-
desát šest filmových plakátů.
Mezi oceněné patří Něžná (1973 -
Grand Prix na Mezinárodním fil-
movém festivalu v Cannes); Mládí
a láska (1974 - cena kritiky tam-
též) a Zrcadlení (1979 - Zlatý Hu-
go na Mezinárodním filmovém
festivalu v Chicagu).
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