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                                                           Abstrakt  

   Tato bakalářská práce se na příkladu tvorby čtyř švédských kameramanů zabývá úlohou a 

zobrazením světla ve skandinávském filmu. Vychází ze skutečnosti, ţe kameraman je 

tvůrcem filmového obrazu a spoluautorem filmu a ţe světlo je jedním z jeho tvůrčích 

nástrojů. Je zaloţena na předpokladu, ţe severské světlo je jedinečné a jako takové 

ovlivňuje vzhled skandinávské krajiny, povahu tamějších obyvatel a jejich přístup ke světlu, 

který je součástí jejich blízkého vztahu k přírodě. Práce zkoumá, jakým způsobem je tento 

vztah zobrazen ve skandinávském, konkrétně švédském a dánském filmu. Rozebírá 

narativní funkci světla, jeho význam při tvorbě atmosféry a vliv na celkovou formální i 

obsahovou povahu díla. Rozbor zahrnuje díla z období švédského němého filmu, přičemţ se 

mimo jiné věnuje charakteru a vyuţití světla v černobílém filmu, a dále barevné filmy 

z období mezi lety 1950 aţ 1990. Analyzuje způsob zobrazení světla přírodního i umělého, 

v exteriérech i interiérech a jeho vliv na barevný koncept filmu. V této souvislosti zmiňuje 

tradici významu světla ve skandinávské kultuře a v umění, konkrétně v malířství. 
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                                                            Abstract  

  

  This bachelor´s thesis uses the example of four Swedish cameramen to examine the role 

and image of light in Scandinavian film. It is based on the fact that a cameraman is the 

creator of the film image and the co-author of the film and that light is one of his creative 

tools. It assumes that the Nordic light is unique and, as such, it affects the appearance of the 

Scandinavian landscape, the nature of the local people as well as their approach to the light 

which is also a part of their close relationship to the nature. It explores how this relationship 

is shown in the Scandinavian, specifically the Swedish and Danish cinematography. It 

analyzes the narrative function of light, its importance in creating the atmosphere and its 

effect on the overall formal and substantive nature of the work. The analysis includes works 

from the era of Swedish silent film addressing, among other aspects, the nature and use of 

light in black and white films as well as the color films dating to the period from the 50's to the 

90's. The thesis analyzes the appearance of natural and artificial light both in interiors and 

exteriors and its effect on the color concept of the works.  In this context it also mentiones the 

importance of light in Scandinavian culture and art, specifically in painting. 
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                                                                  ÚVOD 

 

       „Mírné, nebezpečné, snové, živoucí, mrtvé, jasné, mlhavé, horké, prudké, studené,                             

náhlé, temné, jarní, přicházející zvenku, přicházející zevnitř, přímé, šikmé, smyslné,            

podmanivé, omezující, jedovaté, uklidňující, světlé světlo. SVĚTLO !“ 

                                                                                                                      Ingmar Bergman1./ 

     

      Není snadné psát úvod textu o světle a vyhnout se přitom na první pohled banálně 

znějícím a tím pádem pro někoho zbytečným informacím. Bývají to však často právě banálně 

znějící fakta a se samozřejmostí přijímané jevy, které patří k  těm nejfantastičtějším 

fenoménům našich ţivotů a stojí za to připomínat si je, ať uţ pouze vnitřně či formou sdílení, 

v podstatě stále. Stačí si uvědomit, co je světlo, odkud pochází, ţe je součástí našich těl a ţe 

patříme k druhu, který můţe světlo nejen vnímat zrakovým systémem a povrchem svého 

těla, ale rovněţ jej dokáţe i sám vyrobit, analyzovat a pracovat s ním.   

   Není proto divu, ţe světlo člověka fascinovalo na nejrůznějších úrovních odjakţiva. Odlišná 

intenzita světla v různých podnebných pásmech formuje kromě typu biotypu také lidskou 

kulturu a mnohdy i povahu obyvatel, zejména v poslední době proniká do stále většího 

mnoţství vědeckých oborů. O jeho roli v oborech filosofie, náboţenství a mystice se zde 

kvůli omezenému rozsahu nemohu šířeji rozepisovat, o jeho zásadním vlivu ve 

vizuálním umění, konkrétně v malířství, se naopak z pochopitelných důvodů budu zmiňovat 

průběţně.  

    

   Ještě neţ přistoupím k vlastnímu zaměření práce, měla bych zmínit, co dalšího mě vedlo 

k výběru světla, v tomto případě konkrétně severského, coby tématu pro tuto bakalářskou 

práci. Původně, uţ před léty, jsem si světlo zvolila jako hlavní téma pro diplomovou práci 

zaměřenou na švédský film. Kultura Seveřanů a jejich přístup k přírodě, včetně vztahu ke 

světlu, jsou mi totiţ velmi blízké. Zajímala mě hlubší podstata sepětí severské krajiny 

s tamějším specifickým světlem, jak se konkrétně zobrazuje ve filmech a zasahuje svým 

vlivem do jejich stylu, ţánru a celkově formuje povahu jejich vizuality. V práci na tomto 

tématu mě podněcoval bohatý faktografický materiál a bibliografie, které jsem měla 

k dispozici. Důleţitým impulsem bylo také vydání knihy vzpomínek Svena Nykvista Úcta ke 

světlu, která u nás vyšla v roce 1999. 

   Jedinečná povaha severského světla se odráţí nejen v krajině, ale ovlivňuje i povahu jejích 

obyvatel, jejich způsob ţivota, vnímání času a koloběhu ročních období. Při klimaktických 

proměnách světla si většinou představujeme jen zjednodušenou charakteristiku studeného,  

 

 
1./ 

Nykvist, Sven: Úcta ke světlu. Praha, Paseka, 1999, str.174. 
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tlumeného světla, ale to je jen jedna z mnoha jeho tváří. Vyznačuje se také extrémními 

úkazy; známé jsou letní bílé noci, kdy se noc mění v den, a zimní polární noci, kdy se 

naopak den mění v dlouhou tmavou noc, a konečně také jeden z nejmagičtějších jevů 

severní oblohy – polární zář. Zimní světlo můţe být zrovna tak mdlé a bledé jako intenzivní a 

zářivé, proměňující sníh a led v třpytící se podívanou, podobně i letní světlo nabízí mnoho 

odstínů, od sálající ţluté, přes večerní růţovou aţ k noční sirnatě bílé. Se světlem jsou 

spojeny i lidové tradice a oslavy, jako jsou zimní svátek Sv.Lucie a letní slunovrat 

/Midsommar/. Nedostatek světla po značnou část roku se promítnul i do velké obliby a 

zdůraznění umělého osvětlení v interiérech, v důrazu na mnoţství světelných zdrojů a jejich 

rozmístění, včetně začlenění nejrůznějších svícnů a svíček uvnitř bytu i za jeho okny, aby se 

tak spolu s ţárovičkami rozvěšenými na stromech alespoň trochu prosvítila i tma venku. 

Kdyţ pořádají Švédové večírek, dají o tom kolemjdoucím vědět tím, ţe postaví před dveře 

domu svíčku, a svíčky jsou také oblíbený dárek. Všechny tyto skutečnosti a detaily pak 

svědčí o zdejším zesíleném vědomí světla a citlivosti jeho vnímání. Intenzivnější proţívání 

světla a osobnější vztah k němu je součástí pevného pouta, které Seveřany a jejich kulturu 

váţe k přírodě obecně. Ta sice doznala řadu více či méně nevyhnutelných změn včetně 

urbanizace, ale dlouhé, drsné tmavé zimy a touţebně očekáváná snová léta zůstaly stejné. 

Skandinávské umění, včetně kinematografie, samozřejmě tento vztah na poli různých ţánrů 

různým způsobem reflektuje. 

   Podobně originální světlo, totoţné v míře, s jakou formuje vzhled krajiny i naturel lidí, jsem 

pak zaţila ještě v Africe. Setkání s takto extrémním typem světla pro mě bylo doslova 

ţivotním záţitkem. Světlo je ostatně vţdy unikátním jevem, i kdyţ v mnoha zemích se zdá 

být podobné a nevýrazné, bez pozoruhodných zvláštností, jaké se vyskytují na severu. 

Přesto jsem se nakonec rozhodla věnovat severskému světlu „pouze“ bakalářskou práci s 

tím, ţe se k tomuto tématu částečně vracím i ve své diplomové práci s názvem  Zobrazení 

přírody ve finském filmu a malířství. Její větší rozsah mi totiţ umoţnil věnovat se podrobnější 

analýze zobrazení také dalších přírodních motivů, mimo jiné vody a lesa, jejichţ pojetí je 

zvoleným typem světla přirozeně také částečně ovlivněno. Přírodu a vztah člověka k ní 

pokládám za jedno z nejdůleţitějších témat vůbec, v bakalářské práci ovšem věnuji patřičný 

prostor nejen vyuţití přírodního světla, ale rovněţ světla umělého, obojího jak v interiérech, 

tak exteriérech.  

    

   Skutečnost, ţe světlo hraje důleţitou roli ve všech druzích vizuálního2./ umění, 

pravděpodobně nemusím připomínat. Někde více, jinde méně, kaţdopádně vţdy se s jeho

2./ V této práci řadím film mezi vizuální umění, ačkoli  bývá řazen mezi dramatická umění podobně jako divadlo. 

Důvodem je pro mě právě role světla, které lze ve filmu vnímat pouze skrze obraz, nikoli třeba povrchem kůţe a 

smysly,  jako je tomu na divadle nebo  v případě různých výtvarných instalací a v performancí. 
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účinky musí alespoň částečně počítat. Lze jím, stejně jako s jeho nedostatkem, tj. stínem, 

modelovat nebo naopak potlačovat tvary, povrchy a obrysy, vytvářet perspektivu, atmosféru, 

celkovou formální i obsahovou povahu díla a jeho vyznění. V malířství, fotografii a filmu lze 

navíc prostřednictvím světla zvěčnit jedinečnost okamţiku či vyprávět příběh, popřípadě obo- 

jí zároveň.3./ Dokáţí světlo zachytit tak, jak je známe z reálného ţivota a zároveň vytvořit 

světlo vlastní, nové a uchovat je v čase.  

   Ve fotografii a filmu má světlo samozřejmě úlohu klíčovou. Je doslova podmínkou samotné 

tvorby díla, jelikoţ mechanismus fotoaparátu i kamery jsou na přijímání a dalším zpracování 

světla přímo zaloţeny. Film je navíc dokáţe zobrazovat v pohybu, v čase, v jeho proměnách, 

ať uţ v rámci celého příběhu, sekvence či jednotlivého záběru. V případě kinematografie  se 

tím pádem jedná o završení snahy propojit v umění prostor a čas, a vytvořit tak vlastní 

časoprostor. Francouzský kameraman Henri Alekan tuto schopnost popisuje jako „syntézu 

zjevování prostoru a vyjadřování času, kdy stopa světla na filmovém pásu přímo odráţí 

polohu zdroje světla a nepřímo – rámováním záběrů a střihem, tedy perspektivně – vyjadřuje 

stav duše4./. Riciotto Canudo chápal funkci filmu jako totální zobrazení ducha a těla, vizuální 

drama sloţené z obrazů, malovaných štětci světla5./. V podobných citacích bych mohla 

pokračovat, na úvod však myslím postačí. Ať uţ chápeme světlo ve filmu jako zachycení či 

tvorbu pouze světla vnějšího nebo i jako vyjádření našeho světla vnitřního, jisté je, ţe film je 

vizuální umění vyprávějící skrze obrazy, jejichţ základem je právě světlo. Tyto obrazy se 

mohou obejít bez zvuku, bez přítomnosti herců a dekorací, někdy dokonce i bez střihu, nikdy 

se však neobejdou bez světla. Práce kameramana, tak jak to vyjádřil jiţ v roce 1911 Canudo, 

je pak malbou, popř. rýsováním světlem na filmový pás 6./ a přeneseně na filmové plátno, 

přičemţ štětce, tuţky a pravítka zde nahrazuje objektiv kamery a systém nejrůznějších 

optických čoček, filtry, světla, zrcadla a odrazové desky, popřípadě také dodatečné  úpravy v 

laboratoři. Na rozdíl od malíře však kameraman nikdy nezačíná „před čistým plátnem“, 

pracuje jiţ s prostorem, který navrhnul nebo vytvořil, popřípadě alespoň poznamenal někdo 

jiný, ať příroda, filmoví pracovníci, v případě městské krajiny architekti. Kameraman pak volí 

velikost záběru, umístění a pohyb kamery v prostoru, nasvěcuje scénu, čímţ zároveň vytváří 

barevnou tonalitu obrazu, hloubku ostrosti záběru atd. 

 

3./
To platí rovněţ pro literaturu, jak dokládá např. kniha Neila Kenta Light and Nature in Late Nordic Art and 

Literature, Londýn 1990, která je současně ukázkou důleţitosti světla ve skandinávském umění, k níţ se dostanu 

později. 

4
./ Zde doslovně cituji pasáţ z článku Karla Theina Sluneční pierot. „O světlech a stínech“ Henri Alekana“. 

Iluminace, 1999, č.2, str.1. 

5./
  Aristarco, Guido: Dějiny filmových teorií. Praha, Orbis 1968, str. 62. 

6./
 Existenci digitálního filmu v této práci zcela opomíjím vzhledem ke skutečnosti, ţe ţádný ze zde probíraných 

filmů nebyl v digitálním formátu natočen, a pokud je mi známo, ani restaurován.  
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Vyjmenovávám-li tyto obecně známé skutečnosti, tak proto, abych hned v úvodu zdůraznila 

důleţitost kameramana coby autora filmového obrazu a tím potaţmo i coby spoluautora 

filmu, který skrze obrazy zhmotňuje myšlenky a emoce popsané ve scénáři.  

I tak však můţe být míra kameramanova podílu na návrhu světelného konceptu často 

nejasná, coţ byl jeden z problémů, s nímţ jsem se při psaní této práce potýkala a o němţ se 

ještě krátce zmíním.    

    

   Švédská kinematografie dala mezinárodnímu filmu hned několik významných 

kameramanů: Julia Jaenzona, Gunnara Fischera, Jörgena Perssona a Svena Nykvista.  

Gunnara Fischera jsem se v této práci rozhodla zcela vynechat, jelikoţ své nejlepší snímky 

jako Sedmá pečeť, Léto s Monikou, Tvář či Lesní jahody natočil s Ingmarem Bergmanem a 

tyto filmy zde rozebírat nebudu, mimo jiné z důvodu, ţe dílo tohoto tvůrce jiţ bylo podle 

mého názoru zmapováno dostatečně důkladně.  

   Co způsobilo, ţe se tato malá země /alespoň co do počtu obyvatel/ na odlehlém severu tak 

výrazně zapsala do světové kinematografie a to v podstatě uţ od jejích počátků ? Kromě 

výrazných lidských příběhů to bylo právě rozhodnutí reţisérů Victora Sjöströma a Mauritze 

Stillera částečně opustit filmové ateliéry a natáčet v přírodních exteriérech, na moři, vysoko 

v horách, v lesích, na zamrzlých jezerech, za polárním kruhem. Natáčení v přírodních 

lokacích samozřejmě vyţadovalo odvahu, nadšení, vizi a schopnost vidět krajinu nikoli jako 

běţný návštěvník, ale jako filmař. To znamená přizpůsobit ji svému tvůrčímu záměru a 

dokázat ji takto zobrazit na plátně, jinými slovy umět s ní jako filmový tvůrce po všech 

stránkách pracovat. V tomto procesu pak pochopitelně hrálo přírodní světlo, příleţitostně 

v kombinaci se světlem umělým, zásadní roli. Švédští filmaři jiţ v desátých letech minulého 

století objevili potenciál krajiny coby atraktivního prostředí a spolu se světlem rovněţ její 

vyuţití nejen jako narativního prostředku, který je schopen reflektovat vnitřní stav postav či 

momentální ţivotní situace, ale rovněţ jako dalšího plnoprávného účastníka příběhu. 

Skutečnost, ţe se jim to od samého začátku dařilo, tak potvrzuje zdejší silné pouto 

s přírodou a vrozený cit pro světlo, dvě zásadní vlastnosti, kterými Švédové vynikali a oslovili 

- a podnes oslovují – diváky na celém světě. Další generace švédských filmařů se pak 

automaticky povaţovaly za následovníky svých předchůdců, významných filmařů Jaenzona, 

Stillera a Sjöströma. 

    Z těchto skutečností tedy budu při analýze vybraných filmů vycházet, přičemţ vzhledem 

k tématu práce se chci v první řadě soustředit na koncept světla, v ojedinělých případech i na 

způsob, jakým jej bylo dosaţeno a na míru jeho důleţitosti v příběhu. Co se týká analýzy 

technické stránky probíraných děl, omezím se na základní informace o typu osvětlení, 

pouţitého objektivu či filmového triku. Do podrobnějšího rozboru kameramanova technického 

postupu se však pouštět nebudu, neboť ten podle mého názoru patří spíše do teoretické 
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práce studenta filmové školy. Vycházím ze základního faktu, ţe systém vnímání světla 

lidským okem a optickým mechanismem kamery funguje na podobném principu, kdy světlo 

prochází průhlednými částmi oční bulvy podobně jako čočkami objektivu, včetně shodného 

principu oční zornice a clony objektivu při jeho regulaci. Rovněţ jeho úhel záběru 50° 

odpovídá úhlu, kterým vnímá okolí lidský zrak.  

    Vzhledem k tomu, ţe je film skladbou více vzájemně propojených sloţek, které teprve 

dohromady dávají smysl, nemohu se a ani nechci omezovat striktně pouze na světlo. Budu 

se proto okrajově věnovat i dalším aspektům jako je pohyb kamery, herectví, hudba, střihová 

skladba, scénář či literární předloha, a někdy rovněţ okolnostem vzniku díla. Mnohé zde 

popisované snímky nejsou příliš známé, v několika případech ani jejich reţiséři, tudíţ 

informace o nich tím spíš povaţuji za přínosné. Film můţe být uměním, zároveň je však 

součástí filmového průmyslu, který nelze opominout. Vyjímečné producentské zázemí 

němého filmu a později rozvinutý systém státní podpory švédské kinematografie významně 

přispěly k jejímu úspěchu doma i v zahraničí.  

 

   Práci jsem rozdělila do třech částí, z nichţ kaţdá je věnována jinému kameramanovi. 

Začíná rozborem filmů natočených v prvních dvaceti letech 20. století, pokračuje padesátými 

a šedesátými lety a končí v polovině let devadesátých, takţe téměř pokrývá celou historii 

švédské kinematografie. Výběr tak obsahuje snímky němé, černobílé i barevné, coţ jsou 

vlastnosti, které budu při jejich analýze samozřejmě brát v potaz.  

    

   V první části se zabývám obdobím švédského němého filmu a tvorbou bratrů Julia a 

Henrika Jaenzonových, ve které figurovali reţiséři Victor Sjöström a Mauritz Stiller. Jedná 

se o filmy Zahradník /1912/, Ingebor Holmová /1913/, Dívka z chalupy v mokřadu /1915/, 

Terje Vigen /1917/, Psanci /1918/, Poklad pana Arna /1919/, Tajemství kláštera /1920/, 

Mästerman /1920/, Sága o Gunnarovi Hedem /1923/, Gösta Berling /1924/ a rovněţ o  

snímek Alfa Sjöberga Nejsilnější /1929/. Ten sice nesnímal ţádný z Jaenzonů, ovšem svým 

umístěním do arktických končin a ukázkou různých variací na zdejší světlo je natolik 

zajímavý, ţe jsem se rozhodla jej rovněţ zařadit. Právě v této kapitole se ve stručnosti 

zmíním také o okolnostech vzniku filmů, včetně  stručného nástinu společensko-historických 

souvislostí, jelikoţ hrály při vzniku i přijetí filmů podstatnou roli. Kromě přírodního světla 

v exteriérech a interiérech se zaměřím i na světlo v podobě ohně a dalších zdrojů umělého 

světla a rovněţ na motiv sněhu, ledu a vody odráţejících oblohu coby dalších zdrojů světla 

přírodního. Zmíním se také o moţnostech, které v souvislosti se světlem poskytuje černobílý 

materiál.  Ačkoli se švédské filmy tohoto období proslavily zejména natáčením v autentických 

přírodních lokacích, nevynechám ani způsob pouţívání světla v ateliéru a to zejména ve 

filmech Mästerman, Tajemství kláštera  a Dívka z chalupy v mokřadu.  
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   Druhá část bude věnována Jörgenu Perssonovi a jeho pouţití impresionistického typu 

světla v tragické romanci Bo Wideberga Elvíra Madiganová /1967/ připomínající v lecčems 

malby dánských malířů z kolonie Skagen. Elvíra se, stejně jako jeho další snímky, Pelle 

dobyvatel a komorně laděný příběh ţidovské ţeny Sofie /1992/, odehrávají v Dánsku, jehoţ 

plochá krajina a písečné duny na pobřeţí nabízejí pro změnu jiný typ krajiny a tím pádem i 

světelné stylizace. Příběh rodičů Ingmara Bergmana Nejlepší úmysly /1992/, natočený podle 

jeho scénáře Bille Augustem v roce 1995, je pak přímo apoteózou severského světla, téměř 

by se chtělo říci „filmovým katalogem“ jeho nejrůznějších odstínů, přičemţ velký prostor byl 

vyčleněn i jeho variacím v interiérech. Jako poslední Perssonův snímek jsem vybrala 

adaptaci bestselleru Petera Høega Stopy ve sněhu Billeho Augusta, především kvůli 

závěrečné části natáčené v Grónsku, ale zmíním i světelnou modelaci zimní Kodaně.  

 

   Do poslední části věnované Svenu Nykvistovi jsem zvolila jeho tři málo známé filmy, 

které natočil v 50.letech. Jedná se o Salku Valku /1954/ Arne Mattssona, odehrávající se na 

Islandu, v Norsku zfilmovanou SynnØve ze Slunečního návrší /1957/ Gunnara Hellströma a 

Lailu /1958/ z norské části Laponska. Poslední dva jiţ byly natočeny na barevný materiál a 

ukazují, jak si Nykvist dokázal v době tehdejší produkce barvotiskových venkovských námětů 

s barvou poradit. V souvislosti s barvou se krátce zmíním o vizuálně vysoce stylizované 

komedii Dívka ve fraku /1956/, kterou natočil opět s Mattssonem. Závěr kapitoly jsem 

vyčlenila dvěma filmům, které natočil v první polovině 90.let, Nykvistovu reţijnímu debutu Vůl 

/1991/ a středověké milostné sáze ze severního Norska Kristina Vavřincová /1995/ v reţii Liv 

Ullmannové. V zimě se odehrávající Vůl, další variace na skandinávské téma člověk versus 

příroda, demonstruje kameramanovu celoţivotní filosofii pouţívání úsporného světla a 

zároveň je, podobně jako Augustův Pelle dobyvatel, vynikající ukázkou vyuţití bledého 

severského světla k vyprávění dramatického, v případě Vola emocionálně vyhroceného 

příběhu. V Kristině Vavřincové, kterou Nykvist povaţoval ve své filmografii za jeden ze svých 

nejlepších filmů, se naopak snoubí pojetí středověkého Boţího světla se severským 

panteismem, magickou povahou zdejší přírody, jak byla v tomto období vnímána  a zároveň 

zde světlo umocňuje také intenzivně proţívané mezilidské vztahy. 

 

  Závěr patří shrnutí, nakolik severské světlo ovlivnilo švédskou kinematografii, metodickým 

postupům a uměleckým výrazům, které byly ve zmíněných filmech pouţity a roli 

kameramanů ve švédském filmu i ve filmu obecně. 

 

   Vzhledem ke zvolenému tématu jsem během příprav a sběru materiálu narazila na několik 

problémů, s nimiţ jsem počítala, ale i s jinými, které mě překvapily. Prvním a očekávaným 

problémem byla dostupnost filmů v České republice, mnohé z nich jsem měla příleţitost 
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shlédnout ve Filmovém a zvukovém archivu ve Stockholmu. Neustále se rozšiřující 

mezinárodní trh s DVD a existence internetového kanálu You Tube mi rovněţ situaci výrazně 

usnadnily. Přesto se mi nepodařilo získat všechny filmy, které mě zajímaly. Důvodem byla 

skutečnost, ţe v době, kdy jsem navštívila stockholmský archiv, jsem měla v úmyslu psát 

studii pouze o Nykvistovi. Dalším problémem byla někdy kvalita těchto snímků, zejména 

z němé éry, které se často vyskytují ve vícero verzích, odlišně zrestaurované, kolorované 

atd.  

   Co mě překvapilo nejvíc, bylo velmi omezené mnoţství informací a studií o tvorbě 

kameramanů ve filmové literatuře, včetně publikací vydaných Švédským filmovým institutem. 

Uváţím-li význam švédských kameramanů a skutečnost, ţe např. z němé éry se zachovalo 

400 Sjöströmových dopisů, je to rozhodně s podivem. Výjimku tvoří memoáry S.Nykvista, 

I.Bergmana a L.Ullmannové. Dalším překvapivým zjištěním byla absence filmů v knihovnách 

jazykových kateder na FFUK, ať uţ se to týkalo švédštiny nebo finštiny, se zamítavou reakcí 

jsem se setkala i v praţském Skandinávském domě. Z toho vyplývá, ţe filmy, minimálně 

coby další cenné informace o kultuře daného státu, jsou knihovnami stále ještě opomíjeny. 

Nenašla jsem ani ţádnou knihu o historii kameramanského umění, jelikoţ literatura o 

kameramanech se povětšinou omezuje na sborníky zahrnující analýzu tvorby několika 

/většinou deseti aţ dvaceti/ světově uznávaných kameramanů napříč filmovou historií. Jejich 

výběr je závislý na volbě a vkusu nakladatele, popřípadě editora. Publikaci o kompletní 

historii kameramanské tvorby, o vývoji kameramanské techniky a tvůrčích postupů, 

popřípadě o kameramanství určitého období, země, oblasti nebo tématu, se mi najít 

nepodařilo. Coţ pochopitelně neznamená, ţe taková neexistuje. Kaţdopádně i na katedře 

kamery praţské FAMU mi bylo potvrzeno, ţe situace s literaturou o kameramanech skutečně 

není uspokojivá.  

   Poslední věcí, s níţ jsem se potýkala, byla jiţ zmíněná nejasnost, nakolik je uvedený 

výtvarný a světelný koncept pouţitý ve filmu invencí kameramana a nakolik reţiséra. To se 

netýká spolupráce Nykvista s Bergmanem, které spojoval právě shodný náhled na světlo, 

ovšem zrovna té se zde nevěnuji. U všech ostatních filmů  tudíţ vycházím z předpokladu, ţe 

se můţe jednat o ideu obou, kterou realizoval právě kameraman, coţ je sama o sobě tvůrčí, 

nikoli pouze čistě technická činnost.     
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                                  JULIUS JAENZON A HENRIK JAENZON 

 

   Bratři Jaenzonovi patřili k pionýrům švédského němého filmu, význam staršího Julia /1885-

1961/ je však nesrovnatelně větší neţ jeho mladšího bratra. Přesto jsem se rozhodla Henrika 

/1886-1954/ do této práce a po delším zváţení i do jejího názvu začlenit, jelikoţ je autorem 

kamery tří filmů, jeţ zde budu rozebírat – Ingeborg Holmové, Dívky z chalupy v mokřadu, 

Tajemství kláštera a spolu s bratrem rovněţ snímal dobrodruţný snímek Sága o Gunnarovi 

Hedem.  

   Švédský němý film je povaţován za jednu z nejdůleţitějších kapitol světové filmové 

historie, do níţ se zdejším filmařům podařilo zapsat velice záhy. Co bylo důvodem toho, ţe 

filmy ze země na severu Evropy, která do té doby, aţ na výjimky, do světového umění nijak 

výrazně nepřispěla, tak silně oslovily mezinárodní publikum ? Jejich hlavním rysem byla 

originalita. Jiţ v desátých letech přinesly neotřelá témata jako sociální problémy, boj člověka 

s přírodou či příběhy s prvky magična odehrávající se na pomezí reality a nadpřirozena, 

přičemţ dokázaly vyprávět dramatický děj střídmě, vyvarovaly se tehdejšího teatrálního 

herectví či zbytečného mnoţství mezititulků. Jejich síla spočívala právě ve schopnosti 

vyprávět obrazy, přičemţ absence zvuku byla v případě švédských filmařů spíše jejich 

devízou. Jejich obrazy jsou natolik výmluvné, ţe  divák zvuk ani nepostrádá, navíc jej někdy i 

doslova „slyší“. Tento jev je přičítán zejména skutečnosti, ţe často filmovali v přírodním 

terénu, jehoţ záběry jsou do té míry sugestivní, ţe mimo jiné dokáţí sugerovat i zvuky 

přírodních ţivlů, ale k tomu se vrátím později. Švédi téměř od počátku pochopili, ţe film není 

zfilmované divadlo, a prokázali vrozený cit pro filmový obraz a schopnost záhy rozpoznat 

jeho výrazové moţnosti.  

   O silném poutu severského člověka s přírodou svědčí skutečnost, jak brzy se do ní 

s kamerou vydali a ţe v jejich dílech není pouze atraktivní kulisou, místem pro akční scénu či 

metaforou vnitřního stavu hrdinů, ale má rovněţ svou autonomní hodnotu. To bylo skutečné 

novum. Zatímco v ostatních kinematografiích té doby spolu na plátně komunikovali milenci, 

manţelé, vojáci či historické postavy, Švédové vedli dialog také s přírodou. Filmování 

v přírodním prostředí a autentických lokalitách /na rozbouřeném moři, vysoko v horách, na 

zamrzlém jezeře/ samozřejmě vyţadovalo nejen odvahu, odhodlání a trpělivost /zejména co 

se změn počasí týče/, ale rovněţ dokonalé ovládnutí tehdejší filmové techniky a práce 

s kamerou včetně schopnosti snímat velkou hloubku pole, noční scény osvětlené pouze 

svitem měsíce, oslňující světlo severského léta či sněhovou vánici. Ve filmech, o nichţ budu 

v této kapitole hovořit, dokázali jejich tvůrci působivě zachytit širokou tvářnost přírodního 

světla v exteriérech, a to bez pouţití světla umělého a zároveň jej vyuţít coby narativní 

pomůcky, byť ještě značně zjednodušeným způsobem. Filmy natočené převáţně ve 
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filmovém studiu jako Tajemství kláštera a Mästerman zároveň dokazují, ţe švédští tvůrci 

němé éry rozhodně nepodceňovali ani význam světla v interiéru, kdy se úspěšně inspirovali 

také v malířství. 

   Fenomén švédského němého filmu pochopitelně nevzniknul jen tak z ničeho. Ještě neţ se 

začnu jednotlivým snímkům věnovat podrobněji, povaţuji za důleţité osvětlit zázemí a 

podmínky, v nichţ se švédská kinematografie rozvíjela.  

V roce 1907 zaloţilo pár podnikatelů z oblasti zábavního průmyslu v jihošvédském 

Kristianstadu společnost Svenska Biografteatern AB alias Svenska Bio, která zřídila 

v patnácti největších městech celkem devatenáct biografů, aby měla pro svou tvorbu 

zároveň odbytiště. Motivací jim byl úspěch dánského filmu a koncept producenta Ole Olsena 

v tamějším Nordisk Filmu. Teprve s příchodem zásadní postavy švédského němého filmu, 

producenta Charlese Magnussona /1878-1948/ o rok později, začíná skutečný rozvoj 

švédského filmu. Poté, co v roce 1897 zhlédl první uvedení filmů bratří Lumièrů, rozhodl se 

tento původní profesí fotograf a laborant stát kameramanem a ke Svenska Bio se připojil 

v roce 1908. O dva roky později přivedl kameramana Julia Jaenzona, který často pracoval 

pod pseudonymem J.Julius. Oba začínali jako kameramani filmových týdeníků a tato 

zkušenost se promítla i do jejich pojetí  hraných filmů, na nichţ uţ Jaenzon působil jako 

hlavní kameraman společnosti, zatímco Magnusson je produkoval a psal scénáře. 

Magnusson byl osvícený producent a právě díky jeho předvídavosti a inteligenci se mohl 

švédský němý film rozvinout do podoby, jak jej známe dnes. Pochopil, ţe film nemá být 

pouze zfilmované divadlo, jako tomu bylo například v tehdejších dánských salónních 

dramatech, ţe obraz nemá být statický a kamera i herci mají být v akci. Dále rozpoznal, co si 

domácí publikum ţádá, a začal umisťovat děj filmů na venkov, stejně tak byl ale ochotný 

riskovat a sám přijít s námětem, jenţ vůbec nezapadal do tehdejší filmové produkce. 

Záleţelo mu na kvalitě filmů a svým reţisérům Victoru Sjöströmovi, Mauritzi Stillerovi a 

Gustafu af Klerckerovi1./ dal naprostou důvěru a absolutní tvůrčí svobodu. Sjöström se 

později jiţ v době zvukového filmu vyjádřil, ţe podmínky tvorby v období švédského němého 

filmu byly výjimečné a jiţ se nebudou opakovat, coţ je hlavní důvod, proč uţ nechce točit 2./. 

Magnusson záhy přestěhoval společnost do Stockholmu a nechal na předměstí Lidingö 

postavit filmové ateliéry s prosklenou střechou, v roce 1919 vzniklo větší studio na předměstí 

Råsunda, které však ve 40.letech zachvátil poţár, kdy byla část němé tvorby zničena. 

Nedochoval se tak např. cestovatelský snímek Galoše štěstí /Kolingens galoscher, 1912/, 

 

1./ 
O spolupráci  Magnussona a af Klerckera natočil v roce 1995 televizní film Poslední vzdech Ingmar Bergman.  

2./
 Idestam-Almquist, Bengt: Classic of Swedish Cinema. The Stiller and Sjöström Period. The Swedish Institute. 

AB Svenk Filmindustri, 1952, str.5. 
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inspirovaný příběhem H.Ch.Andersena a natočený částečně v USA. Film jsem 

z pochopitelných důvodů neviděla, ale  jeho popis v publikaci o švédském němém filmu3./ 

ukazuje, ţe jiţ zde Jaenzon prokázal svou invenci, kdyţ na podlahu studia poloţil mapu 

Švédska, nad níţ byly na deštníku zavěšeny ony galoše, zatímco herci byli uvázáni na 

neviditelných strunách od piana visících ze stropu a pomalým posunováním mapy a kamerou 

snímající ji shora, byl docílen efekt letu nad rodnou zemí. Ze stejného zdroje jsem získala 

také informace o napínavém snímku Černé masky /De svarta maskerna/ o boji dvou 

lupičských skupin, který v roce 1912 natočil Mauritz Stiller s Victorem Sjöströmem v hlavní 

roli. Oba reţiséři přišli do Svenska Bio téhoţ roku. Natočili virtuózně scénu honičky v autě 

snímané z pohledu řidiče či scénu, v níţ ústřední dvojice Sjöström a dánská herečka Lili 

Bechová /někdy uváděná téţ jako Becková/ spadne z velké výšky na ulici poté, co nepřátelé 

zapálili provaz hozený z okna, po němţ se hrdinové snaţili utéct. Film obsahuje také 

nepřerušený záběr útěku z bytu po domovním schodišti ven na ulici. Scéna se odehrává 

během jednoho plynulého záběru, takţe lze předpokládat, ţe se v průběhu minimálně 

dvakrát změnilo světlo a Jaenzon musel alespoň jednou přeostřovat.  

   Jaenzon byl rovněţ tím, kdo dostal za úkol zasvětit oba reţiséry do tajů filmového řemesla. 

Jeho první spoluprací se Sjöströmem byl Zahradník /Trädgårdsmästeren, 1912/, někdy téţ 

uváděný pod názvem Krutost světa. Třicetiminutový snímek je příběhem dívky, kterou její 

zaměstnavatel znásilní poté, co ji odloučil od jejího snoubence, svého syna, a poté ji i 

s dívčiným nemocným otcem vyhodí na ulici. Kdyţ otec zemře, stejně jako později její 

laskavý patron, klesá zoufalá hrdinka postupně na dno. Poté, co se po letech vydá zpátky 

domů a navštíví skleník, v němţ byla kdysi znásilněna, dostane pod tíhou vzpomínek 

hysterický záchvat a umírá na podlaze uprostřed záplavy růţí, jeţ předtím zuřivě shodila 

z polic. Poměrně jednoduchá zápletka, která odpovídá délce snímku, obsahuje několik 

motivů, jeţ pak Sjöström rozvíjel po celou svou tvorbu – motiv křivdy, lidské krutosti a 

zneuctěné dívky, ve skandinávském filmu a literatuře velmi častý. S přihlédnutím k době 

svého vzniku, působí Zahradník velice svěţe a promlouvá k divákovi ryze filmovou řečí. 

Scény jsou dostatečně výmluvné, takţe tvůrci vystačili jen s malým mnoţstvím mezititulků. 

Sviţné tempo, výborný střih a zajímavě koncipované záběry jsou jeho hlavní předností, jak 

bylo pro tandem Victor Sjöström & Julius Jaenzon i v nadcházejících letech typické. Scény 

mezi mladým párem se klasicky odehrávají v letní přírodě, v prosluněném lese, v loďce na 

třpytícím se jezeře. Jaenzon ozvláštňoval kompozici záběru silně rozostřeným pozadím 

bílého jezera ponořeného do oparu odpoledního světla, zatímco dvojice v popředí sedí zcela  

ve stínu altánu. Velký kontrast mezi předním a zadním plánem se o několik let později  

 
3/ 

Idestam-Almquist, Bengt: Classic of Swedish Cinema. The Stiller and Sjöström Period. The Swedish Institute. 

AB Svenk Filmindustri, 1952, str.15. 
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v rozvedenější podobě objevuje v Psancích. Jsou to tedy zejména exteriéry, vodní hladina 

odráţející letní nebe, prozářené lesní cesty, světlo v korunách stromů, případně ještě 

hrdinčiny bílé šaty, které vnášejí do obrazu světlo a zejména v první části podporují dojem 

štěstí mladého páru. Vzhledem k tomu, ţe během natáčení zřejmě převládalo stejné počasí, 

jsou prosluněné i scény, v nichţ je jiţ hrdinka psychicky zdevastovaná a vrací se domů. 

Jezero se zrcadlí a skleník je prosluněný stejně jako kdysi, nic se nezměnilo, je opět krásné 

léto. Pouze hrdinka se změnila a jiţ nikdy nebude jako dřív. Je skutečně moţné, ţe udrţení 

stejného světla po celý film bylo Jaenzonovým záměrem, protoţe kdyby býval chtěl hrdinčin 

návrat zabírat v tlumenějším světle, mohl jiţ tehdy pouţít filtr či více odrazových desek nebo 

jakkoli jinak scénu zatemnit. Kompozice záběrů v Zahradníkovi je rovněţ ozvláštněna 

pohybem postav vně záběrů, které se od kamery vzdalují a zase přibliţují, procházejí kolem 

ní a odcházejí ven ze záběru. Podobný druh záběru potom Jaenzon natočil  o sedm let 

později ve scéně poţáru ve Stillerově Pokladu pana Arna. Jeho kamera v tomto filmu však 

není výhradně statická, jak dokládá scéna na kymácejícím se parníku, kde hledá zoufalá 

hrdinka zapomnění v opíjení se studenty, z nichţ jednoho hraje sám Stiller. Pohupující se 

parník pak pochopitelně zdůrazňuje ţeninu psychickou nestabilitu a blíţící se kolaps. 

Skutečně moderně pak musel v dobovém kontextu působit také záběr, v němţ dívka stojí na 

přídi lodi obrácená zády ke kameře, zatímco se člun pomalu blíţí k altánu, v němţ kdysi 

proţívala šťastné chvíle. Zmíněné filmování na vodě si Jaenzon vyzkoušel jiţ v roce 1907, 

kdy pro společnost Norsk Kinematograf natáčel na rozbouřeném moři čtyřminutový snímek 

Nebezpečný život rybářů /Fiskerlivets Farer/. Měl tedy jiţ solidní průpravu, jíţ vyuţil při 

práci na prvním velkém úspěchu švédského filmu, Sjöströmově adaptaci stejnojmenné 

básně Henrika Ibsena Terje Vigen /1917/. Do té doby stačil natočit 39 snímků, vesměs 

krátkých, z nichţ většinu reţíroval Stiller. 

 

                             Terje Vigen – moře jako přítel i rozbouřený živel 

   Terje Vigenem /1917/ začíná nová kapitola švédského filmu. Filmový štáb se poprvé 

přesunul do skutečné přírody, kde se velká část děje navíc odehrává na moři. Nápad 

zfilmovat Ibsenovu baladu o norském námořníkovi, který je uvězněn v době napoleonských 

válek Angličany za to, ţe se snaţil z Dánska přivézt potraviny pro hladovějící rodinu, 

pocházel od Magnussona. Sjöström jej zprvu odmítl reţírovat, jelikoţ nevěřil v jeho úspěch u 

publika, nakonec však uvítal moţnost filmovat v přírodních lokacích, k nimţ coby venkovan 

tíhl. Navíc právě procházel osobní krizí a cítil potřebu sobě i publiku dokázat, ţe film můţe 

být umění.  
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   Terje Vigen /1917/ bývá označován za první z Sjöströmových filmů, v nichţ je člověk 

nucen poměřovat své síly s něčím vyšším, neţ je on sám – s přírodou. Příroda mu dává a 

zároveň bere a hrdinové čelí této ambivalenci se střídavými úspěchy. Motiv boje člověka 

s přírodou, kdy je tento jejímu koloběhu, zákonům a rozmarům vydán napospas, se 

vyskytuje i ve filmech dalších tvůrců zmiňovaných v této práci, v Sjöbergově Nejsilnějším, 

Perssonově Elvíře Madiganové či Nykvistově Volovi a pochopitelně je nedílnou součástí i 

ostatních severských kinematografií. V případě Terje Vigena se však domnívám, ţe to není  

příroda, kvůli níţ je hrdina nucen trpět, ale lidé, jejich krutost a nedostatek soucitu. Tím, ţe v 

sobě Terje dokáţe v závěru najít soucit i sílu odpustit, vítězí nikoli nad přírodou, ale nad 

lidskou malostí i nad sebou samým. Příroda zde tedy není ani tak soupeř, jako má spíše 

ilustrativní úlohu, působivě dokresluje povahu situací a Terjeho duševních stavů. Poprvé  se 

zde objevuje jednoduchý koncept světla coby ukazatele povahy situace, kdy jsou chvíle 

štěstí či kaţdodenního ţivota hrdinů světlé, ať uţ se jedná o venkovní nebo interiérové 

záběry, zatímco okamţiky nebezpečí, zoufalství, vzteku a smutku jsou tmavé. Toto pojetí 

pak bylo více či méně invenčně pouţito i ve většině ostatních filmů.  

   Tvůrci se při natáčení inspirovali ilustracemi norského malíře Christiana Krohga /1817-

1878/, které nakreslil pro vydání Ibsenovy básně z roku 1891. Krohg, patřící mezi 

nejvýznamnější norské malíře, začínal malbou v duchu romantismu a později byl jeho 

častým námětem právě ţivot rybářů, kterému lépe odpovídal realistický styl, u něhoţ také 

zůstal. Několik záběrů z filmu je v podstatě totoţných s jeho černobílými kresbami, viz 

obrazová příloha č.1 a č.2.   

   Hned první  záběry uvádějí diváka do děje právě svou barevnou tonalitou. Starý muţ 

s rozcuchanými vlasy sedí v potemnělé světnici u doutnajícího ohně a posléze stojí 

v otevřených dveřích naslouchaje zvukům mořského příboje, zatímco jeho tmavou siluetu 

konturuje slabé světlo ohýnku. Zpěněné vlny se tříští o skály tak silně, ţe téměř slyšíme hluk 

burácejícího moře, divokého stejně, jako je výraz v Terjeho očích. Záběry této sekvence jsou 

ponořené do polotmy, takţe divák jiţ v prologu pochopí, ţe půjde o těţší téma. Podobně 

některé další scény retrospektivní části příběhu, jeţ po úvodu následuje a v níţ hrdina 

proţívá těţké chvíle, se odehrávají buď večer, nebo v noci. Patří sem Terjeho přemítání 

doma ve světnici o tom, jak uţivit během probíhající anglické blokády ţenu s dítětem, a 

posléze přesun s těţkými myšlenkami na břeh moře. Jeho tmavá postava sedící na skále 

zády ke kameře hledí na klidnou noční hladinu tak dlouho, dokud mu moře nenabídne 

odpověď. Ještě v noci ţeně poví o svém rozhodnutí získat potravu plavbou do Jutska a záhy 

v bledém měsíčním světle odplouvá, zatímco nešťastná ţena mu mává z břehu. Tyto tmavé 

záběry jsou natočeny v noci a naznačují hrozbu budoucího nebezpečí, je však moţné, ţe 

některé byly s pouţitím tmavého filtru natočeny ve dne. Zatímco noc je zde znakem 

nebezpečí, večernímu světlu s vycházejícím měsícem patří spíš pocity smutku a 
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melancholie. Je tomu tak například v pozdějším záběru kříţů na hřbitově s výhledem na 

moře, kde leţí pohřbena Terjeho ţena s dítětem, a stejným záběrem se sluncem 

zapadajícím za obzor film navzdory smířlivému závěru i končí. Do tmava jsou laděné také 

některé obrazy z věznice a v sekvenci, v níţ ke konci příběhu zachraňuje zestárlý Terje na 

rozbouřeném moři rodinu britského kapitána, jenţ jej kdysi poslal do vězení. Nejdřív na 

Terjeho postavu u kormidla částečně dopadá stín způsobený stoupáním lodi ve vlnách 

nahoru a dolů – „před lordem vyvstal stín vzpomínky dávné“, jak píše Ibsen4./ - a divák je 

svědkem jeho zmatenosti. Poté se vlny umírní, stín z jeho tváře zmizí a Terjeho doslova 

osvítí: ano, to je on, muţ, jemuţ právě obětavě pomáhá, je ten, který nad ním před lety 

vynesl ortel. Po zbytek tohoto záběru uţ vidíme jeho tvář v plném světle tak, aby co nejvíce 

vynikl hrdinův vítězoslavný výraz naznačující jeho úmysl pomsty. 

   Retrospektivní scény Terjeho šťastnějších dnů coby odváţného námořníka, spokojeného 

manţela a milujícího otce  jsou pak, nikoli překvapivě, natáčeny v plném denním světle. Na 

kolébku a šťastnou matku dopadají okny rodinného domku paprsky „mírumilovného světla“ 

/jak praví mezititulek/, kontrastující s nehostinným prostorem chatrče, v níţ později muţ tráví 

svá osamělá léta. Důmyslnější je pak vyuţití světla jasného dne k budování dramatu. V akční 

epizodě, v níţ se Terje vrací z Dánska se zásobami a je pronásledován britskými námořníky, 

je zvyšujícího se napětí dosaţeno především pestrou skladbou kratších záběrů, podobně 

jako u zmíněné pozdější sekvence záchrany kapitána. Střídání celků, polocelků a detailů 

paţí zuřivě pádlujícího Terjeho a tuctu pádlujících rukou britských námořníků nejen zvyšuje 

napětí, ale rovněţ poukazuje na hanebnou skutečnost, jaké přesile je ubohý muţ vystaven. 

Obrazy jsou natolik sugestivní, ţe divák téměř slyší poryvy větru, hukot moře, sprška vody 

vytrysklá těsně před objektivem kamery zvyšuje autenticitu sekvence a zintenzivňuje dojem 

chaotické situace, podobně jako dým z děla a kanonáda kulek dopadajících na hladinu či 

záběr Terjeho loďky v kukátku dalekohledu britského námořníka. V rámci velkých celků  se 

zase buduje napětí pomocí hloubky pole,  kdy Terjeho na vzdáleném horizontu vyděsí britský 

křiţník nebo záběr, v němţ prchající muţ pádluje směrem ke kameře, a za ním pluje sice 

vzdálená, ale rychle se přibliţující nepřátelská loď. Záběry pádlování různými směry či 

kamera umístěná na kymácející se lodi pak vytvářejí scény plné pohybu, které Jaenzon 

natáčel z druhé loďky. Někdo by moţná očekával u takového dramatu rozbouřené moře či 

potemnělou oblohu, jaké se pak objevily ke konci sekvence záchrany kapitánovy rodiny. 

Natáčení na klidném moři a v plném slunečním světle zde ovšem naopak dramatičnost 

pronásledování Terjeho ještě zesiluje. Světlo je tak jasné, ţe horizont moře téměř splývá 

s bílou oblohou odráţející se na vodní hladině, takţe Terje sedí v loďce uprostřed bílé plo - 

 
4./ Ibsen, Henrik: Terje Vigen. Praha, Vox humana-Biblioscandia, 1998, str.35. 
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chy, která ještě umocňuje dojem jeho bezbrannosti a ohroţenosti. Zároveň také umoţňuje 

soustředit se v obraze pouze na pohyb vyděšeného prchajícího muţe a zprvu anonymních 

mechanicky pádlujících rukou jeho pronásledovatelů. Lidská krutost poté získává i svou tvář 

a my vidíme britskou posádku s nadšením poniţující ubohého člověka, přičemţ krásný 

slunečný den pouze kontrastuje s hrdinovou situací.  

Jaenzon málokdy vyuţíval vrţený stín coby významotvorný prvek, rozhodně ne třeba tak 

jako o pár let později německý expresionismus. Občas jej pouţil v samostatném záběru jako 

předzvěst blíţícího se nebezpečí, v tomto filmu je to stín přídě nepřátelského člunu. 

Nevidíme jej však hned. Nejdřív je ukázána ve dvacetivteřinovém detailu pouze vodní 

hladina, na niţ dopadají kulky nepřátel a my čekáme, zda se nevynoří Terje, který se 

mezitím pokusil uprchnout skokem do vody. Teprve poté se objevuje stín  britské lodě. Vodní 

povrch zčeřený drobnými vlnkami působí na černobílém materiálu svou škálou šedočerných 

tónů jako odlitý z cínu a má podobný lesk jako tuha tuţky na ilustracích Christiana Krohga 

anebo slavná kresba Jeffa Prentice z roku 1969, svědčící o zaujetí umělců kovovým efektem 

a plasticitou mírně zvlněné mořské hladiny. /Viz obrazová příloha č.2/.            

Klidné moře v epizodě, v níţ byl hrdina vystaven největšímu nebezpečí z celého příběhu, 

navíc svědčí o tom, ţe příroda ho zde v ţádném případě neohroţuje. Pravděpodobně 

v ţádném filmu do té doby nehrála tak důleţitou roli. Moře je zde rozbouřené a 

nevypočitatelné stejně jako Terjeovo nitro a hluboké stejně jako smutek. Je to ale zároveň 

jeho „kamarád, prastarý a věrný“, to jemu chodí nešťastný muţ vykřičet svou bolest. Je 

nebezpečné, to ano, ale Terje svého přítele zná, umí se na něm i pod jeho hladinou 

pohybovat, moře mu přinese hoře v podobě zlých lidí i příleţitost k odpuštění a tím 

osvobození jeho duše jednou provţdy.                                 

Terje Vigen je příběhem extrémních ţivotních zkoušek, nutnosti nést těţkou křivdu, bolest, 

strádání, touhu po pomstě a najít v sobě schopnost odpustit někomu, kdo zapříčinil smrt jeho 

blízkých, to vše zhuštěné na ploše necelých šedesáti minut. Film se tedy vyznačuje 

v dobrém slova smyslu určitou jednoduchostí, nikoli však zjednodušeností. Všechno je tu 

obsaţené ve vysoké koncentraci – emoce, barevné kontrasty, situace. Sjöströmovo herectví 

je expresivní, přesto přesvědčivé, světlo je často pouţité v jednoduché polaritě štěstí - jas 

versus těţké časy – temno, moře buď bouří nebo je klidné. Do tohoto prostého stylu 

vyprávění pak zapadá i opakované začleňování záběrů skalnatého pobřeţí tvořených pouze 

dvěma, maximálně třemi barevnými tóny. Na světlém pozadí moře a denní nebo měsícem 

ozářené noční oblohy jsou v prvním plánu umístěny černé  siluety vesničanů vyhlíţejících 

loď, přemýšlejícího Terjeho, manţelky mávající mu na cestu, Terjeho coby zlomeného 

vdovce truchlícího mezi hřbitovními kříţi i vyprovázejícího kapitánovu rodinu v samém 

závěru. Tyto obrazy shrnují jednotlivé etapy příběhu i lidského ţivota, přičemţ se zároveň 

dotýkají i samé jeho podstaty. Jako figurky stínového divadla vystřiţené z černého papíru ţijí 
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lidé na zemském povrchu své časově omezené ţivoty, své pohnuté osudy, tváří v tvář 

věčnosti moře a nebe 5./.   

 

   Film znamenal jednoznačný úspěch. Magnussonovi, který do něj investoval do té doby 

nejvyšší částku, 60 000 švédských korun, se tedy risk vyplatil. Film vydělal na trţbách 

celkem 100 000 švédských korun a byl prodán do 43 zemí. Jeho premiéra proběhla v nově 

otevřeném luxusním biografu Röda Kvarn /Červený mlýn/ v centru Stockholmu a o švédském 

filmu se začalo psát v superlativech. Nic tedy nebránilo pustit se do dalšího dramatu 

odehrávajícího se v lůně přírody, adaptaci divadelní hry islandského dramatika Jóhanna 

Sigurjónssona Psanci.  

 

                                        Psanci – láska až za /sněhový/ hrob 

   Kdyţ byli Psanci, v originále Berg Ejvind och hans hustru, v roce 1918 promítnuti 

v biografu Röda Kvarn, jednalo se opět o jednoznačný úspěch, potvrzení Sjöströmova a 

Jaenzonova talentu a v domácím i zahraničním tisku se začal skloňovat termín „národní 

kinematografie“. Sigurjónssonovu hru Sjöström dobře znal, neboť ji hrál v roce 1912 se svou 

divadelní společností Fröberg-Sjöström Theater, přestoţe ve Švédsku byla publikována aţ 

po filmové premiéře. Příběh osudového vztahu bohaté farmářky Hally a uprchlého vězně 

Berga Ejvinda alias Káriho, kteří jsou kvůli lidské zlobě nuceni utéct vysoko do islandských 

hor a nakonec tam – opět vinou lidí – zemřít, obsahovala snad všechny motivy Sjöströmovy 

tvorby – boj jedince se společností, silnou ţenskou hrdinku, bravurní zvládnutí natáčení 

v těţce dostupných přírodních exteriérech, tentokrát skutečně impozantních, panteismus a  

vyhrocené ţivotní situace.  

   Psanci jsou ukázkou jednoho z nejpůsobivějších zobrazení přírody v historii světové 

kinematografie, stejně jako ztvárnění motivu přírody obecně. Nenatáčelo se na Islandu, ale 

ve švédské části Laponska, v národním parku Abisko za polárním kruhem, od konce léta do 

podzimu 1917. Scény, v nichţ ještě svobodný Kári pase ovce, jsou z ostrova Gotland a 

interiérové pasáţe, stejně jako sněhová vánice, v níţ hrdina krade ovci, a závěrečná 

sekvence sněhové vichřice vysoko horách v ateliérech na Lidingö. 

   Louis Delluc označil Psance za příběh severského Romea a Julie. „Lidé se milují a ţijí. To 

je vše“5./, napsal tento francouzský teoretik a reţisér v roce 1921 po uvedení filmu v Paříţi. 

Opomněl však třetího člena jejich příběhu, přírodu, která jim nejdříve poskytla ţivot v ráji, 

 
5
./ Ibsen byl při psaní své balady ovlivněn četbou Kierkegaarda a  jeho rozdělením lidského ţivota do třech fází: 

bezstarostné estetické, etické  a smířlivé. In:  Řezníček, Ladislav: Předmluva k Terje Vigenovi.  

6./
Holst, Jan-Erik:

 
International Film Guide1986. Londýn, The Tantivy Press, 1985. 
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aby je nakonec o ţivot i připravila. Zatímco Shakespearovi mladí hrdinové bojovali pouze s  

předsudky společnosti a útěk do přírody by v rodné Itálii s velkou pravděpodobností přeţili, 

na Islandu to bylo jiné. Dellukův komentář tak ještě zdůraznil výjimečnost tehdejšího 

švédského filmu v kontextu evropské tvorby, jehoţ originalita spočívala právě v intenzitě, 

s jakou zde byl motiv přírody v ţivotě severského člověka akcentován a zároveň v autonomii 

přisouzené přírodě. 

   Koncept světla je zde částečně týţ jako v Terje Vigenovi s tím rozdílem, ţe dramatický ráz 

zdejší horské krajiny za polárním kruhem do něj přirozeně vnesl nové aspekty. Motiv světla 

tu získal větší prostor, je pojat hlouběji a má ve filmu více funkcí. Znovu se zde opakuje 

narativní metoda v pouţití jasného světla při líčení pozitivních okamţiků v ţivotě postav, 

zatímco tmavé záběry dokreslují jejich strádání. Severská příroda a tím pádem i její světlo 

zde však současně opět mají i zcela samostatnou hodnotu, jsou jedním z „hrdinů“ příběhu a 

zároveň existují samy o sobě, jak dokazuje závěr filmu. Tím, ţe se děj tentokrát odehrává 

uprostřed letních měsíců i během zimy, získalo zde světlo další funkce. Je spojováno nejen 

se štěstím, ale také se základními tělesnými potřebami, jako je teplo a sluneční světlo coby 

základ ţivota a podmínka přeţití. V Psancích je rovněţ symbolem cykličnosti, střídání 

ročních období, jemuţ je člověk nucen čelit a které zásadně ovlivňují jeho ţivot uprostřed 

přírody. Zdejší podnebné pásmo je potom příkladem extrémního typu počasí a sezónních 

změn.  

   Vodní povrch tu opět odráţí a tím pádem násobí světlo oblohy a na rozdíl od Terjeho uţ 

nemá pouze podobu moře. „Islandská“ scenerie majestátných hor tyčících se aţ k obloze, 

s hlubokými údolími protkávanými říčkami, termálními jezírky, gejzíry a se zálivem v pozadí, 

vnesla do příběhu nové vizuální a tím pádem i obsahové prvky. Holý, skalnatý terén pokrytý 

pouze trávou a lišejníkem je tak členěn světelnými plochami různých tvarů a velikostí, 

vnášejícími do krajiny víc jasu a zároveň přenášejícími kus nebe, které se ve vysokých 

horách zdá tak blízko, na zem. Intenzivní paprsky horského slunce ozařují uţ tak zářící tváře 

spokojeného manţelského páru, změkčují obrysy příkrých svahů a noří krajinu do nazlátlého 

oparu. Tyto obrazy ilustrují idylický ţivot hrdinů v horách, kam utekli před Halliným závistivým 

švagrem a kde zároveň našli ideální místo k ţití. Jednoduchý způsob ţivota uprostřed zdejší 

liduprázdné přírody jim poskytnul vše, co potřebují. Potravu, prostor, volnost, svobodu.  

Zdejší termální jezera, gejzíry a vodopády jim slouţí jako kuchyň, prádelna i koupelna a 

zároveň jsou zcela novým typem světla. Zatímco v Terje Vigenovi znamenala voda obţivu i 

nebezpečí, v Psancích má, s výjimkou závěru, pozitivní charakter. Voda zde znamená 

světlo. Její různé formy – klidná hladina zálivu a jezer, zurčící bystřina, padající vodopád, 

fontána gejzíru nebo pára horkého jezírka – proměňují krajinu i jednotlivé záběry a současně 

prosvětlují obraz. Krajina je v tomto filmu prostoupena světlem doslova skrz naskrz. Nachází 

se nejen na obloze a na zemském povrchu, ale i pod ním, jelikoţ oheň zemského jádra 



17 
 

zahřívá podzemní prameny, které pak pronikají skrz půdu na povrch. Náhlý oblak páry či  

vytrysknutí gejzíru zahalují obraz do bílé clony podobně jako náhlá vodní sprška v Terjem, 

čímţ do něj okamţitě vnáší více světla v podobě bílé barvy. Na rozdíl od Pokladu pana Arna, 

Nejsilnějšího a Ságy o Gunnarovi Hedem, kde je dalším typem světla pro změnu zmrzlá 

voda, tedy sníh a led, nořící krajinu do ticha, voda v Psancích do krajiny naopak vnáší 

pomyslný zvuk. Zejména Kári je s vodním ţivlem spojován od začátku. V záběru, v němţ se 

s ním divák setkává poprvé, zrovna pije vodu z potoka, na útěku z vězení si ve vodní páře 

ohřívá venku oběd, později se koupe v mohutném vodopádu.  

   Při vykreslování postavení hrdinů v krajině má světlo občas ambivalentní povahu. Někdy 

osvětluje jezera, skály a hrdiny stejnou intenzitou a tvoří z nich jednolitý celek, jindy jsou 

naopak postavy oproti světlému pozadí zcela tmavé, coţ je z krajiny ostře vyděluje a dává 

jim charakter cizího elementu. Podobně jako v Terjem i tady je pouţití tmavé figury 

v kontrastu se světlým pozadím  spojeno s vyhrocenou situací. Konkrétně ve scéně, v níţ se 

Káriho přítel Arnes na vrcholku skály rozhoduje, zda má přeříznout lano, na němţ kamarád 

visí, a získat tak jeho smrtí Hallu, anebo jej zachránit. Přihlíţející hory v pozadí a nebe nad 

ním posilují dojem ze scény coby zásadní ţivotní zkoušky. Do stínu jsou také často umístěny 

velké celky se siluetou vysoké skály, na jejímţ vrcholku se všichni hrdinové jako maličkaté 

figurky postupně vystřídají v různých seskupeních  – Kári s dcerkou v náručí, Halla s dcerou 

v náručí, samotný Kári, Halla s Arnesem. Pouţití totoţné tmavé barvy při snímání skály i 

postav v tomto případě nepoukazuje na jejich propojenost, ale má naopak podtrhnout 

skutečnost, jak je člověk oproti zdejším horám a skalám malinký a tudíţ i bezvýznamný. 

Podobně je tomu i v záběru, kdy se Kári po koupeli osušuje na skalním výběţku, zatímco 

v pozadí padají do jezera tuny vody z vysokého vodopádu. Maličkatá muţova postavička 

připomene jeden z prvních obrazů krajiny, Krajinu se Sv.Jiřím /1510/ Alberta Altdorfera, na 

níţ se světec na koni pro změnu téměř ztrácí uprostřed listoví vysokých stromů hustého lesa. 

Přítomnost vodopádu navíc zajímavě ozvláštnila záběr snímaný z podhledu, v němţ oba 

přátelé stojí na skále, přičemţ vodopád vedle nich má stejně světlý odstín jako obloha, coţ 

vytváří efekt, ţe ze skály prýští pruh nebe.  

   Tím se blíţ dostávám k moţnostem, které poskytuje obrazům černobílý materiál. Má jak 

výhody, tak nevýhody. Svělo ve filmech němé éry obsahuje logicky vţdy škálu bílé, někdy se 

šedým, ţlutým nebo modrým nádechem, ten je však výsledkem dodatečného kolorování. 

Ovšem všechny odstíny severského světla, které jej odlišují od světla z jiných částí světa, 

uvidíme samozřejmě pouze v barevném filmu. Světlo v černobílém filmu jej jednoduše 

z podstaty své povahy nemůţe plně zprostředkovat právě proto, ţe tonální škála severského 

světla je tak široká /jak ukazují například Jörgen Persson nebo Sven Nykvist/. Samozřejmě, 

ţe světlo rovná se zároveň vţdy barva a naopak, u severského světla to však ještě 

znamená, ţe barva, respektive odstín je tu skutečně zásadní. Černobílý film ovšem na druhé 
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straně přináší zase jiné zajímavé prostředky vyprávění. Jak píše Karel Thein v parafrázi 

Henri Alekana „černobílý film ukazuje černobílé moţnosti našeho barevného světa, které se 

díky svému otisku i stopě drţí blíţe krajním pólům moţnosti a skutečnosti“7./. 

Výše popsané záběry dosvědčují, ţe pro vystiţení charakteru zdejší přírody, ambivalentní 

povahy přítomnosti člověka v ní, vyprávění dramatického příběhu i vyjádření panteistických 

myšlenek se černobílý materiál naopak osvědčil. Jeho barevná omezenost, jak právě 

vyplynulo z obrazového popisu scén, mimo jiné výborně odpovídá jednoduchému vzhledu 

laponské – „islandské“ scenerie  tvořené vlastně jen pár komponentami – příkrými holými 

svahy, klidnou vodou zrcadlící oblohu nebo naopak vnášející do krajiny pohyb a horizontem 

moře. Její minimalismus spočívá i v malém mnoţství tvarů a dominanci linií – diagonál 

příkrých strání a horizontály pohoří a mořského zálivu v pozadí. Geometrické rysy krajiny 

jsou ještě zdůrazněny světlem, tmavé úpatí hory kontrastuje se světlým zadním plánem, a 

úhlopříčně tak rozděluje kompozici na dvě části, kdy se v popředí pohybují postavy hrdinů, 

jejichţ organické tvary a větší plasticita geometrii a plochost obrazu částečně rozbíjí. Stejně 

tak jsou často zařazovány záběry s velkou hloubkou pole, v nichţ je zadní plán údolí, pásu 

hor a mořského zálivu zcela rozostřen, čímţ je maximálně zaměřena pozornost na dění 

v plánu prvním a zároveň je dosaţeno zajímavého vizuálního efektu. Ten byl pouţit i 

v případě nebezpečné scény, v níţ Kári visí na skále drţe se pouze malého stromku, 

zatímco se stovky metrů pod ním otevírá údolí v celé své hrůzně propastné hloubce. Jindy je 

naopak pouţita velká hloubka pole, aby ukázala okolní krajinu ve světle zapadajícího slunce 

v celé její dechberoucí kráse, působící jako doslovný „ráj to na pohled“, vybízející ke 

kontemplaci. Jaenzon také vyuţívá střídání záběrů s různým pouţitím světla čistě pro 

vytvoření obrazové dynamiky. A tak má horský svah jednou ostrý obrys, jindy se naopak 

rozpíjí v oparu světla. Podobně je vyuţíván také kontrast mezi povrchy – leskem a hladkostí 

vodní hladiny připomínající zrcadlo, hrubostí skály, měkkostí ovčí koţešiny - a nehmotné 

povahy kouře z ohniště rozpouštějícího se ve vzduchu. 

   Pokud by se z dosud uvedeného zdálo, ţe se příběh odehrává pouze pod otevřeným  

nebem, není tomu tak. První část filmu je zasazena na Hallinu farmu, jejíţ interiéry se 

vyznačují bohatou výzdobou, neboť Sjöström měl pro lidový folklor slabost,  jak ukazují 

například i jeho další filmy Dívka z chalupy z mokřadu či Ingmarovi synové. Jelikoţ je Halla 

mezi zaměstnanci oblíbena a také proto, ţe právě na farmě se do sebe Kári s farmářkou 

zamilovali, snímá Jaenzon její interiéry opět nasvícené velkorysým mnoţstvím přirozeného 

letního světla, pronikajícího sem malými okny a vykreslujícího různé struktury zdejšího 

zařízení: nádobí, koberců na stěnách, rozvěšených ovčích koţešin. Přírodní světlo 

v interiérech natáčel Jaenzon často tak, ţe stál s kamerou venku a snímal scénu odehrávají- 

 
7./

  Thein, Karel: Sluneční pierot. O světle a stínech Henri Alekana. Iluminace, 1999, č.2, str.25. 
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cí se v chalupě otevřenými dveřmi.  

   Spolu se světlem zde hraje v líčení šťastných časů páru pozitivní roli také horizont – kdyţ 

manţelé prchají z farmy do hor, směřují na koních k horizontu. Slunečné počasí 

nenaznačuje ţádné nebezpečí nebo pocit úzkosti z útěku do neznáma, ale naopak radost 

z příslibu nového ţivota, stejně jako záběr, v němţ uprchlíci jiţ stoupají do hor. O 

meditativním charakteru velkých celků zálivu mizejícího za horizontem, jenţ je doslova 

zhmotněním „boţího klidu“, jsem jiţ psala výše. Naopak kdyţ se na scénu znovu vrátí Hallin 

ţárlivý švagr a jeho kumpáni a ohroţená dvojice je nucena utéct ze svého dosavadního 

domova ještě výš do hor, objevuje se na scéně světlo v nové podobě - v bílých plochách 

sněhu, čímţ se mění jeho role z čistě pozitivní na negativní. Ke slovu přichází také jeho 

druhá stránka, jeho nedostatek a hrdinové jsou uvězněni ve tmě severské zimy i temnotě 

svých těţce zkoušených, zoufalých duší. Poslední scény zestárlého zahořklého páru, 

strádajícího u slabě doutnajícího ohně uprostřed několikadenní sněhové vichřice, se jiţ zcela 

nesou ve znamení beznaděje a vědomí blíţícího se konce. Scéna sněhové vánice, v níţ se 

nakonec manţelé rozhodnou zemřít, působí autenticky přesto, ţe byla natáčena v ateliéru a 

s pouţitím umělého sněhu. Prostředí studia Jaenzonovi umoţnilo pouţít v této „venkovní“ 

scéně umělé světlo proudící z otevřených dveří příbytku manţelů zprava a proměňující jinak 

nebezpečné řádění sněhu a větru v téměř magickou podívanou. Předposlední záběr 

vyhaslého ohně můţe působit prvoplánově, souzní však s Jaenzonovým pojetím světla, ţe  

světlo je ţivot, naplněný ţivot.  

   Hrdinové však neprohráli svůj boj s přírodou, jak se někdy píše, prohráli svůj boj s lidskou 

zlobou, která je do nehostinné zamrzlé pustiny vyhnala. Hory v niţších polohách jim po léta 

naopak poskytovaly ochrannou náruč a ţivot v záři slunce. Film však končí záběrem 

potemnělé pusté sněhové pláně osvětlené pouze slabým svitem měsíce. Psanci tak nabízejí 

pro někoho samozřejmý, pro někoho nepříjemný a znepokojivý závěr, ţe příroda zkrátka 

obsahuje i patra, v nichţ uţ pro člověka není místo.  

 

 

    Poklad pana Arna, Sága o Gunnarovi Hedem, Gösta Berling a role zamrzlého jezera 

   V této kapitole se zaměřím na zimní světlo, které do krajiny vnáší sníh a led a na noční 

světlo. Pokračuji zde tedy v konceptu bílé barvy a jejích odstínů jako dalšího druhu světla a 

jasu v černobílém filmu. Ve Stillerově Pokladu pana Arna /Herr Arnes pengar, 1919/ o 

vyvraţdění farského dvora anglickými ţoldnéři v 16.století, dokresluje zimní světlo ponurý 

příběh nešťastné lásky dívky Elsalill a Archieho, jednoho ze ţoldnéřů. Bělost sněhu a ledu 

zamrzlého moře sice vnáší do záběrů určité mnoţství světla, zároveň však právě zamrzlé 

moře znemoţní vrahům bezprostředně po drancování odplout, čímţ zapříčiní další tragédii -
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zavraţdění Elsalill, která v úvodu jako jediná vpád Britů na farnost přeţila. Předlohou byl 

stejnojmenný román Selmy Lagerlöfové /1858-1940/, jejíţ tvorba byla ve švédském němém 

filmu vyuţívána velmi často. Naproti tomu v  adaptaci její ságy Gösta Berling /1924/ mají 

noční jízdy na saních po zamrzlém jezeře, spolu se třpytícím se sněhem parku panství, kde 

hrdina ţije, romantický nádech. Oba filmy pak různě pracují s dichotomií  sníh kontra oheň, 

zde konkrétně ve formě poţáru. Ve filmu Sága o Gunnarovi Hedem /Gunnar Hedes saga, 

1923/ o neúspěšném honákovi sobů, na nějţ téţ přijde v krátkosti řeč, jsou bílé pláně vyuţity 

především jako pozadí pro napínavou akci. Na tomto filmu pracoval Julius Jaenzon spolu 

s bratrem Henrikem, reţii měl opět Stiller. Posledním snímkem je Nejsilnější /Den starkaste, 

1929/, v němţ nebyl autorem kamery ani jeden z Jaenzonů, nýbrţ Axel Lindblom, který pak 

jiţ nic významného nenatočil. Reţisérem byl mladý Alf Sjöberg, který později vešel ve 

známost například adaptací románu Pära Lagerkvista Barabáš nebo Strindbergovou Karin 

Månsovou, v nichţ stál za kamerou Sven Nykvist. Rozhodla jsem se jej však přesto zařadit, 

neboť nabízí zajímavé ukázky světla velmi exotického –  „z konce světa“, z arktické krajiny, 

ve které není téměř nic jiného neţ led. Jinou tvář arktické krajiny mnohem později ukazuje 

film Stopy ve sněhu Bille Augusta, o němţ píši v kapitole o Jörgenu Perssonovi.  

   Poklad pana Arna byl natočen částečně v nových ateliérech na Råsundě, které nechal 

Magnusson postavit díky finančnímu úspěchu Psanců, a částečně v Jämtlandu na 

jihozápadě Švédska.     

   Tuhá severská zima, během níţ se příběh odehrává, ukazuje víceméně pouze její temnou 

stránku. Bílé barvy sněhu je zde sdostatek, „světlo“ které do obrazů vnáší, je však matné, 

bez ţivota. Sníh zde nejiskří, led se netřpytí, slunečního světla je málo a na silný mráz 

odkazuje i pára, kterou mají postavy stále u úst. Spící zimní krajina, v níţ jako by mráz vše 

paralyzoval, včetně uvízlého korábu, je postavena do kontrastu s mohutným poţárem 

farnosti. Agónie ztichlé zimní přírody je vystřídána chaosem lidí vybíhajících z krčmy a 

naskakujících jeden přes druhého do saní, při odjezdu hasit plameny, zatímco na hořící 

farnosti probíhá stejné hysterické hemţení. Pohyb lidí doplňuje i pohyb ohně, jeho 

šlehajících a šířících se plamenů, a oblaka dýmu zakrývající obraz podobně jako jindy závoj 

padajícího sněhu, ještě zvyšují atmosféru zmatku. Díky výjimečné sugestivnosti sekvence 

můţeme i v tomto němém filmu opět „slyšet“ zvuk – křik zděšených lidí, praskot ohně, rány 

padajících ohořelých zdí. Scény ohně zuřícího venku i uvnitř stavení jsou prokládány záběry 

útěku zbrojnošů prchajících přes zamrzlé jezero, v nichţ předchozí dusivou výheň střídá 

mrazivý vzduch.  

   Zasněţený límec Archieho kabátu a bílá plocha jezera propouští světlo také do strašidelně 

působící scény jeho noční cesty pěšky přes záliv. Hrdinu, jinak téţ vraha Elsallininy sestry, 

totiţ začne pronásledovat přízrak zemřelé, za nímţ se prchající opakovaně zděšeně ohlíţí 
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přes rameno. Postava zavraţděné sestry vytvořená dvojexpozicí, se na plátně objevuje 

v tehdy konvenční barvě duchů, tedy v bílé. Archie se tak ocitá v pasti dvou „stínů“, bílého 

stínu mrtvé Berghild a  tmavého stínu, který na sníh vrhá on sám. Jeden jej pronásleduje, 

druhý předchází a pro vystrašeného muţe tak v danou chvíli není ze špatného svědomí 

úniku. Nadpřirozená scéna pak zcela odpovídá literárnímu stylu Selmy Lagerlöfové, která do 

svých příběhů s oblibou zapojovala právě fantaskní prvky. Zároveň také podporuje celkovou 

tísnivou atmosféru a hrozbu nevyhnutelného neštěstí. Zajímavě je vyuţito motivu stínu také 

v první části filmu, kdy má pastorova ţena u společné večeře hrůzostrašné vidění, ţe jejich 

domácnost bude přepadena. Postava ţeny sedící za stolem jiţ nevrhá na stěnu pouze jeden, 

ale dva stíny, na jejichţ pozadí je opět pomocí dvojexpozice předtucha promítnuta8./. Kromě 

epizody poţáru se trocha teplého světla objevuje i v místnostech hostince, ovšem spíše coby 

důsledek silných ţlutých tabulek skla renesančních oken, neţ jako významotvorný prvek. 

Jinak v celém filmu jednoznačně převládá studené světlo, pocit nevlídnosti a chladu. Zamrzlé 

moře věznící Angličany ve Švédsku, stejně jako rampouchy na jejich uvízlé lodi a mrazivý 

vzduch korespondují s chladnokrevností a krutostí sira Archieho a jeho přátel. Patří sem i 

slavná závěrečná scéna černého pohřebního průvodu na jednolitě bílém pozadí, jejíţ variace 

se později objevily i v dalších filmech jako například Smuteční slavnost /1969/ Zdenka 

Sirového či Evakuovaní /Evakko, 1956/ finského reţiséra Ville Salminena a především 

v závěru Ejzenštejnova Ivana Hrozného /1944/9./. Ačkoli se inspirovala kniţní ilustrací 

finského malíře Alberta Edelfelta, podobný námět najdeme i na obraze švédského malíře 

Gustafa Cedeströma /viz obrazová příloha č.1/. Po záběru pochmurného pohřebního „hada“ 

putujícího vánicí, končí  balada hořce vyznívajícím pohledem na oceán, v němţ Elsallinino 

tělo našlo svůj hrob. Ledy tedy nakonec roztály, ale lidské ţivoty byly mezitím zmařeny.  

    

   Jak jsem v úvodu kapitoly uvedla, na vizuální polaritě led, sníh kontra oheň je částečně 

zaloţen také koncept světla v Göstovi Berlingovi. Nákladný tříhodinový film, do něhoţ 

Svenska Bio  vkládala velké naděje, však ani zdaleka nedosahuje kvalit Pokladu pana Arna, 

Stillerova vrcholného díla. Naopak bývá povaţován za labutí píseň švédského němého f ilmu. 

Také zde se objevují sekvence poţáru i jízdy přes zamrzlé jezero, mají však zcela jiný 

nádech, neţ podobné scény v Pokladu pana Arna, jelikoţ se jedná o dva zcela rozdílné 

 

8./
Dvojexpozice se objevují i v dalších švédských němých filmech. Poprvé v Sjöströmově filmu Guvernérovy 

dcery, dále v Polibku smrti /Dödskyssen, 1916/, v Psancích v podobě mrtvé Halliny dcerky, kterou hrdinka hodila 

ze skály, a pro změnu v humorné podobě i coby komické halucinace zraněného hrdiny v Sáze o Gunnarovi  

Hedem. Jejich nejznámějším příkladem je pak samozřejmě Sjöströmův Vozka smrti.  

9./ 
Rusové nejvýznamnější díla švédského němého filmu velmi obdivovali a inspiraci jeho významnými díly 

otevřeně přiznávali. 
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ţánry. Zatímco Poklad pana Arna byl temnou baladou, Gösta Berling je romantická sága o 

sesazeném knězi a notorickém svůdníkovi, který nakonec nachází tu pravou aţ v Elizabeth 

/debutující Greta Garbo/. Tomu odpovídá i pojetí svícení. Velká část děje se odehrává na 

dvou panstvích, jejichţ interiéry v empírovém slohu jsou nasvíceny silnými reflektory tak, aby 

co nejvíce vynikl jejich luxus. Stejně tak například noční zasněţené nádvoří, osvětlené 

umělým světlem z vysokých oken zámku, působí dojmem téměř pohádkového výjevu a tedy 

veskrze romanticky. Stiller zde jednoduše příliš podlehl svému vrozenému estétství a zálibě 

v přepychu. Film je navíc nesmírně zdlouhavý, coţ se týká jak více neţ čtvrthodinové 

sekvence poţáru na panství Ekeby, tak Göstovy a Elizabethiny zběsilé jízdy přes zamrzlé 

jezero ve snaze uniknout smečce vlků.  

   Poţár obsahuje mnoho výborně natočených a nebezpečně vyhlíţejících scén a celkově 

vyznívá daleko akčněji a méně tragicky neţ ten v Pokladu pana Arna. Plameny ohně se zde 

mísí se světlem loučí, skutečným i umělým dýmem i umělým nasvícením ateliéru, takţe jsou 

obrazy všudypřítomným světlem často doslova ozářeny, na rozdíl od ohně běsnícího 

v tmavých kamenných místnostech farnosti pana Arna z předchozího filmu. Rovněţ venku 

před panstvím je oheň zajímavě zobrazen záběry ukazujícími pouze stíny jeho plamenů 

mihotající se na sněhu. Svou zdlouhavostí však sekvence postrádá dynamiku poţáru 

v Pokladu pana Arna a slouţí především k tomu, aby ukázala odvahu hlavního hrdiny. To 

samé se týká i honičky s vlky. Noční scenerie zamrzlého jezera lemovaného pásem černého 

lesa zde z pochopitelných důvodů postrádá tajuplný a nadpřirozený nádech nočního jezera 

z Pokladu pana Arna. Její ladění do přirozeně působících šedých tónů odpovídá strachu 

hrdinů z reálného nebezpečí, vlků, zatímco v Pokladu strašil hrdinu „pouze“ přízrak mrtvé 

dívky. Scéna však opět ztrácí napětí tím, ţe trvá celých 12 minut, z nichţ dobré dvě třetiny 

tvoří neustále se opakující záběry vyděšené Elizabeth. Ta ostatně, respektive její 

představitelka, tehdy sedmnáctiletá studentka herecké školy Greta Garbo, bývá označována 

za hlavní přínos filmu. Jaenzon udělal maximum, aby její pověstnou nadpozemskou krásu 

vyzdvihnul. Nejvíce je to patrno v záběru, v němţ Elisabeth sestupuje  po zámeckém 

schodišti v auře světla ozařující její nadýchaný empírový účes. Kameraman herečku stylizuje  

do role málem antické heroiny nebo bohyně a neomylně upozorňuje na skutečnost, ţe 

švédský film právě získal novou hvězdu. Naopak v záběru v němţ – jiţ zamilovaná do 

Berlinga – Elizabeth s nešťastným výrazem dosedá na ţidli, pohrávajíc si přitom se snubním 

prstenem, je to jiţ ta klasická melancholická Garbo, byť osvětlení její sošné postavy zůstává 

stejné. Gösta Berling také postrádá alespoň špetku Stillerova typického humorného 

nadhledu, který však naštěstí nechybí v jeho o rok mladším filmu, natáčeném tentokrát na 

severu země.  
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   Sága o Gunnarovi Hedem /Gunnar Hedes saga, 1923/ je opět zfilmovaná podle předlohy  

Lagerlöfové. Filmovalo se v oblasti švédské části Laponska u hranic s Norskem a natáčení 

se účastnili oba bratři Jaenzonové, pravděpodobně z důvodu realizační náročnosti 

natáčených scén. Příběh mladíka Gunnara, který touţí být houslistou jako jeho dědeček, ale 

místo toho se nakonec rozhodne získat peníze na záchranu rodinného majetku jako honák 

sobů, se odehrává v podstatně méně okázalém prostředí neţ příběh donchuánského pastora 

Gösty Berlinga. V předloze se ovšem nejednalo o soby, ale o ovce, Stillerovi však připadal 

motiv nahánění sobů po zasněţených pláních zajímavější, v čemţ se nemýlil. Gunnarova 

dobrodruţství se tentokrát odvíjejí ve sviţném tempu, film obsahuje napínavé, výborně 

natočené akční scény a je obohacený o Stillerův poťouchlý humor.  

   I zde má světlo dvě verze, tentokrát v podobě duality třpyt versus zmatnění. Část 

vyprávění je situována na letní venkov, kde ţije Gunnar i jeho snoubenka. Letní  světlo zde 

dokresluje jejich milostnou idylu tradičním způsobem: sluneční paprsky kreslí na lesní svahy 

pruhovanou podívanou, prohřívají mýtiny, lesní cesty, rozptylují se v korunách stromů či 

hrdinčiných kučeravých vlasech /Mary Johnsonová/. Zato Gunnarův pobyt na severu, kde se 

snaţí pochytat stádo sobů, které by pak na jihu výhodně prodal, uţ je méně  idylický.  

   Nejzajímavější scény se odehrávají uprostřed bílého „nic“, uprostřed bílé pustiny během 

sněhové vánice. Ukazuje se tak další typ severského zimního světla v podobě matné 

našedlé mlhy, znesnadňující jak orientaci hrdinů v prostoru, tak diváka v obraze. Na bílém 

pozadí je pak rozehrána napínavá scéna, v níţ se sobí stádo rozuteče do okolních kopců, 

zatímco sob, kterého vedl Gunnar na provaze, jej v nepřerušeném, minutu trvajícím záběru 

vláčí sněhem. Působivost akční, téměř pětiminutové sekvence je zaloţena na skladbě rychle 

se střídajících záběrů prchajícího sobího stáda a vláčeného Gunnara, pohybujících se 

v protisměru, a na převaze bílé barvy. Ta se zde vyskytuje ve dvou plánech, v pozadí i coby 

závoj vířícího sněhu v popředí. V některých záběrech, jako například skoku soba i 

s Gunnarem ze skály, vánice slábne a záběr pádu bez předchozí sněhové clony se tak 

ukazuje v celé jeho hrozivosti. Hrdinovy halucinace způsobené poraněním hlavy při pádu, 

v nichţ vidí divočáka se sobími parohy, vytvořené dvojexpozicí, jsou potom ukázkou 

humorného vyuţití tohoto filmového triku. Na rozdíl od Psanců nebo Pokladu pana Arna jsou 

zde sněhová vánice a opuštěné laponské pláně vyuţity čistě jako atraktivní pozadí pro 

napínavé dobrodruţství. Všechny tři filmy pak ukazují nejen vizuální potenciál a variabilitu 

zimní severské krajiny plné sněhu a ledu, která můţe mít v závislosti na pouţitém světle 

pokaţdé zcela jiné vyznění, ale i moţnosti jejího otevřeného prostoru v dobrodruţném ţánru. 

Není bez zajímavosti, ţe do Laponska jsou zasazené i finské „westerny“ z 50. let. Extrémní 

přírodní podmínky /led, sníh, sobi, vlci, medvědi/ pak vnášejí do těchto filmů extrémní situace 

a extrémní nebezpečí, do nichţ se švédští herci vrhali s nevšední odvahou, která ještě 

zvýšila atraktivitu švédského filmu a dodala mu  punc  exotičnosti.  
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    Přesně takový je i film reţiséra Alfa Sjöberga Nejsilnější /Den starkaste, 1929/. Příběh o 

dvou lovcích tuleňů, jinak téţ rivalů v lásce, nabízí velké mnoţství záběrů svědčících o 

odvaze tehdejších švédských filmařů a jejich odhodlanosti udělat pro atraktivní záběr téměř 

cokoli. Především je však cennou ukázkou různých tváří arktického světla. Příběh je situován 

do Grónska, jak ukazuje i záběr mapy Severního pólu v úvodním záběru, natáčelo se však 

na severu Norska u Ramsfjordu, kde v malé rybářské vesničce s ledovcem v pozadí děj 

začíná. Po odplutí na pól se spouští sled nebezpečných epizod, při nichţ tuhne krev v ţilách, 

a zároveň nádherných záběrů arktické přírody. Sjöbergův film zavedl tehdejší diváky do míst, 

kam by se většina z nich sama nikdy nepodívala, do končin kde, jak říká jedna z postav, 

„přeţije jen ten nejsilnější“. Ukázal jim zdejší ţivot: tuleně odpočívající na ledových krách a 

lovce hbitě přeskakující z kry na kru, plujících od sebe často ve velkých rozestupech či 

proplouvající mezi nimi na loďkách, nakládajíce do nich tuleně. Po zhlédnutí boje lovce 

s ledním medvědem, zahrnující záběr medvědí hlavy řvoucí do objektivu kamery a následné 

vyprošťování lovcovy hlavy z medvědí tlamy, mi přijde s podivem, ţe se filmový štáb vrátil 

domů v původním počtu.   

   Jedinečnost a proměnlivost arktické přírody je zachycena v obrazech natáčených 

v různých denních dobách a proměnách počasí. Minimalistická scenérie, tvořená vlastně jen 

vodou, kusy ledu a oblohou tak v kaţdé epizodě vypadá jinak, pochopitelně v závislosti na 

typu světla i rozvrţení obrazu. Skladba různě koncipovaných záběrů dokazuje obrovskou 

fotogeničnost tohoto typu krajiny. Kompozice, v níţ většinu obrazu vyplňuje vodní plocha 

posetá krami různých tvarů a velikostí,  je také hrou různých povrchů a struktur – hladkého 

ledu, na němţ se občas zatřpytí sníh, jednobarevné plochy polední oblohy a zvlněné vody. 

Jindy je naopak dán prostor zamračené šedé obloze, kterou prosvítá bledé severské slunce, 

jehoţ studené světlo téměř splývá s bělostí okolního ledu. Scéna, v níţ za plného slunce 

proplouvá člun labyrintem třpytících se ledových ker vysokých jako zdi domu, pak působí 

jako výjev z jiného světa, pohádkového království ledu, kam náhodou zabloudil člověk. Pro 

svůj námět a chvílemi dokumentární charakter bývá občas Sjöbergův film přirovnáván k o 

sedm let staršímu snímku Nanuk, člověk primitivní /Nanook of the North/ Roberta Flahertyho. 

Zároveň je také zřejmě posledním významnějším snímkem švédského němého filmu.  

 

 

 

Světlo v interiérech – Ingeborg Holmová, Dívka z chalupy v mokřadu  

                                                       a Tajemství kláštera 

 

   Po snímcích odehrávajících se většinou v přírodě, bych se nyní ráda krátce zastavila u tří 

filmů, kde lze názorně demonstrovat práci švédských filmařů se světlem v interiéru, 
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přírodním i umělým. Shodou okolností všechny reţíroval Sjöström a snímal Henrik Jaenzon. 

Ten se stejně jako o rok starší Julius narodil v Göteborgu a ke Svenska Bio se připojil v roce 

1911. Častěji pracoval se Stillerem, s nímţ natočil mimo jiné úspěšné komedie Poslední film 

Thomase Graala /Thomas Graals bästa film, 1917/, jeden z prvních filmů o natáčení filmu, a 

Za štěstím /Erotikon, 1920/, kde si vyzkoušel natáčení ve stockholmské opeře s osmi sty 

komparsisty či natáčení ve vzduchu z malého sportovního letadla. Snímal však i Stillerovy 

váţnější snímky, adaptace významných románů dvou finských autorů:  Píseň o červeném 

květu /Sången om den elröda blomman, 1919/ Johanna Linankoskiho a Johana /1919/ 

Juhaniho Aha. Oba se odehrávají na venkově, v „Písni“ je navíc také ukázán ţivot finské 

verze kovbojů – vorařů splavujících po řekách dřevo. Bohuţel se mi nepodařilo vidět ţádný z 

nich. 

   Není pochyb o tom, ţe Henrikova tvorba stojí ve stínu vynikající kariéry jeho slavného 

bratra. Někdy jsou dokonce bráni jako jedna osoba. Juliova kariéra také trvala déle, natáčel 

aţ do konce čtyřicátých let, zatímco Henrik přestal pracovat jiţ v roce 1935. Tyto informace 

však nevylučují, ţe i v jeho filmografii se objevují zajímavé tituly. 

   Sociální drama Ingeborg Holmová /1913/ pro tohoto kameramana znamenalo první 

významnou příleţitost. Světlo zde dokresluje nevlídnou atmosféru sterilního prostředí 

městského chudobince, v letní přírodě pak tradičně ilustruje naděje hlavní postavy, zchudlé 

vdovy. V adaptaci románu Selmy Lagerlöfové Dívka z chalupy v mokřadu /1917/ je světlo 

v několika scénách zajímavě pouţito pro zdůraznění sociální izolace hlavní hrdinky, 

svobodné matky, od zbytku „slušné“ společnosti a Tajemství kláštera /1920/ odehrávající se 

v 17.století, je zajímavou studií o světelných moţnostech v daném historickém období.  

 

   Ingeborg Holmovou /Ingeborg Holm/ natočil Sjöström podle stejnojmenné divadelní hry 

učitele Nilse Kroka, který se rovněţ účastnil zasedání Komise pro těţké sociální případy.  

Své drama napsal na základě záţitku s mladou vdovou, jejíchţ pět dětí bylo navzdory 

matčinu zoufalství umístěno do péče k různým pěstounům, protoţe – oslabena nemocí a 

hospitalizací - je nedokázala uţivit. Hra byla kdysi z pochopitelných důvodů odmítnuta, 

Sjöströmovi se však její filmovou adaptaci podařilo u Charlese Magnussona prosadit.  

   Vyjma bezcitných úředníků z chudobince nechybí postavám filmu soucit a pochopení pro 

ţeninu těţkou situaci a většina z nich v rámci svých omezených moţností dělá, co můţe. 

Přesto končí zoufalá Ingeborg tragicky, kdyţ poté, co ji na návštěvě v chudobinci nepozná 

nejmladší dítě, zešílí. Po letech, kdyţ ji navštíví nejstarší syn navrátivší se z ciziny a zestárlá, 

psychicky zdevastovaná ţena jej nakonec pozná, vzniká naděje na její uzdravení a film tak 

nekončí úplně pesimisticky.  

   Volbou námětu, realisticky vykresleným prostředím, přesvědčivými hereckými výkony a 

ambivalentně vyznívajícím závěrem působilo Sjöströmovo sociální drama jako skutečné 
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novum. Střídmý styl vyprávění bez obvyklé teatrálnosti emocionální dojem filmu jen umocnil 

a stal se pro švédský film charakteristický. Během klíčových, emocionálně vypjatých scén 

stojí kamera staticky na jednom na místě a nezaujatě snímá dění, aniţ by se jeho 

účastníkům přibliţovala, zabírala jejich zoufalé tváře v detailech, aby se drama budovalo 

střihovou skladbou nebo světlem. To je naopak jasné a přirozené, aby co nejvíce vyniklo, ţe 

jediné, co se v místnosti mění, jsou lidské osudy. Právě kvůli nezaujatému pohledu a 

určitému odstupu vyznívá tato změna natolik výmluvně, ţe ţádných dalších pomůcek pro 

zesílení dojmu z tragédie nebylo potřeba. Pouţití přirozeného světla například ve scéně, v 

níţ si Ingebořiny děti musí sbalit věci při odchodu k pěstounům nebo loučení matky se 

synkem na dvoře chudobince, má paradoxně velmi působivý účinek – je krásný letní den, 

z něhoţ má většina lidí radost, hrdince se však právě zcela mění ţivot.   

   V pár scénách byl naopak pouţit efekt stínu, jako třeba v epizodě návštěvního dne 

v chudobinci, kdy Ingeborgu nepozná nejmladší dítě a ona krátce po jeho odchodu přijde o 

rozum. Zdrcená hrdinka sedí vedle stolu, u něhoţ sestry registrují příchozí návštěvy, kdyţ tu 

se hystericky rozesměje, čímţ přiláká pozornost zřízenců v černých uniformách. Ti ji obklopí 

a postava Ingeborg se tak rázem ocitá na černém pozadí symbolizujícím náhlé zatmění její 

mysli. Svou roli zde mají také vysoká okna společné noclehárny, ilustrující smutnou 

skutečnost, ţe se jedná o ústav, jenţ nemá se skutečným domovem nic společného. Jejich 

rámy pak v noci vrhají na bíle povlečená  lůţka stíny připomínající mříţe proměňující spáče 

ve vězně vlastní chudoby.  

 Odlidštěnou byrokracii zde symbolizují opakující se záběry úředních stolů, ať uţ u soudu či 

v chudobinci, u nichţ se rozhoduje o lidském osudu, stejně jako stroze, ale účelně zařízené, 

sterilní interiéry chudobince, mezi jejichţ holými bílými stěnami se odehrávají ta nejsmutnější 

dramata.  

    Dívku z chalupy v mokřadu /Tösen från stormyrtorpet, 1917/ sice charakterizují spíše 

záběry švédského venkova a jeho folkloru, přesto jsem se rozhodla jej sem zařadit, jelikoţ 

obsahuje zajímavou ukázku propojení interiéru s přírodním exteriérem. Hrdinkou je dívka 

Helga, jejíţ bývalý zaměstnavatel a zároveň otec jejího dítěte odmítá přiznat otcovství a 

finančně na potomka přispívat. Helţini rodiče jej dají k veřejnému soudu, kde se hned zkraje 

odehraje jedna z nejzajímavějších scén. Ráda bych se o ní zmínila, přestoţe její působivost 

nesouvisí s pouţitím světla. Jestliţe Sjöström s Henrikem Jaenzonem u předchozího 

společného filmu Ingeborg Holmová budovali drama spíše pomocí delších záběrů snímaných 

statickou kamerou, zde se tak naopak děje dynamickou skladbou většího mnoţství kratších 

záběrů, většinou detailů a polocelků. Scéna, v níţ je otec dítěte ochoten přísahat na bibli, ţe 

otcem není, je dynamickým sledem záběrů hospodářova chladného výrazu, kdy souhlasí 

s přísahou, Helţiny zděšené tváře, detailu soudcovy ruky přisouvající bibli, opět obličeje 
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nevěřící Helgy, zvědavých diváků, muţových dvou prstů pokládaných na rozevřenou knihu, 

překvapené tváře soudce a opět zcela zhrozené Helgy, která to nevydrţí, vrhne se k Bibli a 

přitiskne si ji na prsa se slovy, ţe obviněný sice je otcem jejího dítěte, ale ona mu nedovolí, 

aby zhřešil křivou přísahou, a obţaloba je staţena. Všichni včetně soudce sice oceňují 

dívčinu velkorysost, ale to je také všechno, i nadále zůstává sama a bez podpory, jak 

dokládá záběr, v němţ smutně opouští jiţ zcela vylidněnou soudní síň. Dívčin osamělý úděl 

ilustruje rovněţ její prodlévání před budovou soudu. Prudké letní slunce rozpaluje plácek 

před soudem doběla a ještě víc tak zdůrazňuje opuštěnost černě oděné hrdinky stydící se 

vstoupit dovnitř. Film obsahuje obrazy nádherné přírody oblasti Värmlandu, rodiště 

Sjöströma i Lagerlöfové, s průzračnými jezery v klíně  zalesněných kopců, na jednom z nichţ 

ţije ve skrovné chalupě i Helga. Kdyţ se v pláči krčí u zdi domu nebo uvnitř  salaše, rozevírá 

se před ní v otevřených dveřích údolí v celé své kráse, svět, jemuţ je dívka tak vzdálena, 

společnost, od níţ je pro svůj hřích izolována. Kdyţ ji přepadne smutek a ona skloní hlavu do 

dlaní, ocitne se její postava jedním pohybem v černém stínu, který tímto jednoduchým 

způsobem dokresluje její těţký osud. I jinak je zde světlo pouţito tradičně, scény 

z potemnělé chudé chalupy rodičů nebo tmavé soudní síně zdůrazňují záváţnost a mizérii 

její situace. Naopak výjevy z dívčina pobytu v Gudmurově pěkné domácnosti, kde se 

zpočátku cítí potřebná a nikoli opovrhovaná, jsou zcela světlé, stejně jako šaty, které 

vyměnila za černé šaty a šátek z úvodu filmu.  Pohledný Gudmur je také jediný, kdo chce 

dívce pomoci a kdo si ji také nakonec po povinných peripetiích z čisté lásky vezme. 

   Za zmínku stojí ještě způsob pouţívání detailů simulujících zvuk, jenţ má podpořit váţnost 

situace, například detail zvonu soudní budovy, Gudmurovy dupnoucí nohy, hrnku 

roztříštěného o podlahu či ruky poloţené na struny houslí svatebního muzikanta, která dává 

najevo zrušení Gudmurovy svatby. Dívka z chalupy v mokřadu je poprávu méně známým 

Sjöströmovým dílem, obsahuje však mnohé z jeho konstantních motivů – silnou hrdinku, 

nespravedlivou a  omezenou společnost a poutavé vykreslení venkovského ţivota a 

švédského folkloru, o nějţ se zaslouţil právě Henrik Jaenzon. 

    

    Tajemství kláštera /Klorstret i Sendomir, 1920/ s kratší metráţí 54 minut se pro změnu 

odehrává na honosném hradě. Starý mnich vypráví návštěvě příběh zobrazený formou 

retrospektiv o tom, proč se dřívější hrad proměnil na současný klášter. Jeho majitel  zavraţdil 

svou nevěrnou ţenu, aby se poté dal na pokání a stal se mnichem. Tím mnichem, který, jak 

diváci na samém konci zjistí, právě odvyprávěl svůj příběh. Vizuální stránka je zde o poznání 

zajímavější neţ samotná zápletka. Tajemství kláštera mělo být temným příběhem o 

spáchaném hříchu, špatném svědomí a pokání, čemuţ je přizpůsoben i světelný koncept. 

Hradní prostory, chodby a komnaty jsou často sporadicky nasvíceny tak, aby dopadající 
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světlo co nejvíce zplastičňovalo předměty a jejich povrchy, lesk dřeva, kamenné stěny, 

drapérie a mniššké sutany. Pouţití světla zároveň odpovídá světlu barokního malířství ze 

17.století, v němţ se alespoň soudě podle kostýmů děj odehrává. Zajímavého efektu docílil 

H. Jaenzon opět pomocí stínů okenních rámů, v tomto případě vitráţí, jejichţ barevné výplně 

propouštějí do místností nový, tlumený typ světla. Sjöström se zajímal o malířství, 

navštěvoval galerie a kupoval si reprodukce, které pak pečlivě studoval. Obdivoval vlámské 

mistry, zejména Rembrandta a jeho šerosvit a  právě v tomto dobovém filmu se mu naskytla 

příleţitost jej pouţít10./. Někdy je pro změnu světlo přítomno pouze v podobě kontury 

předmětů a postav, a filmový obraz tak získává efekt rytiny či dřevořezby. Dalším filmem 

odehrávajícím se převáţně v interiérech přeplněných dekoracemi a předměty, kde má stín 

stejný prostor jako světlo, je Mästerman. Toho však Sjöström natočil s Juliem a bude o něm 

řeč v následující kapitole. V Tajemství kláštera jsou vydařené také noční scény, ať uţ 

v areálu hradu, kde se svítí loučemi a lucernami, nebo v přírodě, jako je například záběr 

hrdinčina milence jedoucího na koni noční krajinou. V podstatě identický noční záběr kočáru 

rovněţ vyjíţdějícího ze zatáčky je pak pouţit i ve Vozkovi smrti. Jízdy na koni noční krajinou 

jsou ostatně ve švédském filmu první poloviny minulého století časté11./. 

   Vyprávění je v podstatě rozděleno do tří barevných tónů. V nejsvětlejším jsou natočeny 

scény, v nichţ současný mnich proţíval zdánlivé rodinné štěstí,  tmavší tón patří části, v níţ 

jiţ odhalil manţelčinu nevěru a skutečnost, ţe milovaná dcerka není jeho, a ty nejtmavší se 

odehrávají jiţ v současnosti v klášteře. Ve srovnání s kamennou věznicí a dalšími stavbami 

v Pokladu pana Arna z přibliţně téhoţ historického období, však kulisy zdejšího hradu 

působí značně kašírovaně. I v tomto filmu se setkáváme s rámováním, tentokrát je scéna 

umístěna do výřezu nikoli ve tvaru kruhu, nýbrţ klenby, jak si příběh z klášterního prostředí 

ţádal12./. 

 
10./

Poprvé mimo oblast malířství pouţil šerosvit v 60.letech 19.století ve fotografii Antoine Samuel Adam 

Solomon, který tím tehdy vzbudil senzaci. 
 

 11./ Jejich nejznámějším příkladem je poéma o severské tmě Jeď v noci ! /Rid i natt !, 1942/ Gustafa Molandera, 

odehrávající se rovněţ v 17.století. Hlavním hrdinou je rolník skrývající se v lesích, aby nemusel platit daně 

německé oblasti reprezentované královnou Kristinou. Příběh tehdejší tyranie švédského lidu byl dobovou asociací 

na právě probíhající nacismus. Za kamerou stál Åke Dahlqvist, který ve 20.letech začínal jako asistent Julia 

Jaenzona a později natočil například  Intermezzo s Ingrid Bergmanovou.   
12./

 Obliba výřezů byla v té době evidentně značná, Stiller pouţil pohled skrz divadelní kukátko /Za štěstím/, 

Sjöström skrz objektiv dalekohledu /Terje Vigen/ nebo skrz klíčovou dírku jako v případě filmu Guvernérovy dcery, 

ovšem namísto aby se jednalo o pohled postavy, jak bývalo zvykem, šlo v tomto případě o pohled kamery na 

lidské oko /patřící Sjöströmovi/ pozorující klíčovou dírkou. I na tomto snímku spolupracoval s Henrikem 

Jaenzonem.  
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                                 Mästerman – cesta z přítmí zpátky na světlo 

   Mästerman /1920/, jehoţ název je někdy překládán jako Nebezpečná zástava, je 

Sjöströmovou druhou adaptací díla mladého spisovatele Hjalmara Bergmana /1883-1931/, 

který později proslul svými satirickými romány, v nichţ si se svým typicky ironickým humorem 

utahoval ze švédských maloměšťáků, a jenţ bývá řazen mezi nejlepší švédské prozaiky. Rok 

předtím zfilmoval Sjöström jeho úspěšný román Závěť jeho milosti /Hans nades testamente/.                              

Mästerman, kterého snímal Julius Jaenzon, je filmem o světle. V ţádném z filmů, o nichţ 

jsem zde dosud psala, nehraje světlo při charakterizaci postavy a jejího vnitřního vývoje tak 

důleţitou roli a zároveň je ukázkou dosud nejzajímavějšího pouţití umělého i přirozeného 

denního světla v interiéru.  

   Mästerman byla původně krátká povídka o starém hrabivém majiteli zastavárny /v podání 

Victora Sjöströma v jedné z jeho nejlepších rolí/, bývalém lodním kapitánovi, osamoceně 

ţijícím uprostřed malého soukromého muzea, které je spíš skladištěm přeplněným 

zastavenými věcmi. Snad kaţdý z vesnice uţ do jeho sbírky něčím nedobrovolně přispěl, a 

tak nadutý Samuel Eneman, posměšně přezdívaný Mästerman, tedy Mistr, není mezi lidmi 

zrovna oblíben. Jeho vzhled, licousy, vysoký cylindr a široká pelerína, pak zasazují děj do 

19.století. Mästerman je příběhem o lidské proměně /podobně jako mnoho dalších 

Sjöströmových filmů/ a tato proměna je vyjádřena především světlem. Jaenzon zde získal 

jedinečnou příleţitost spoluvytvořit pomocí světla v interiéru i psychologii postavy, její svět, 

v tomto případě skladiště symbolizující zároveň muţovo nitro. Jiţ jsem zmiňovala Sjöströmův 

zájem o malířství 16. a 17.století, a právě v Mästermanovi je patrná nejen inspirace 

Rembrandtovou technikou šerosvitu, ale především filosofickým pojetím světla, jak je 

chápalo baroko. Rembrandtovy obrazy ukazují touhu barokního člověka po světle, po 

osvícení, které na rozdíl od gotiky nevychází zvnějšku, tedy od Boha, ale z vnitřku. Světlo na 

Rembrandtových obrazech nemá zdroj a stejně jako například u Caravaggia je kontrast mezi 

světlem a stínem zesílený na maximum13./.  

   Mästerman je příběhem zlého, bezohledného, ale vnitřně nešťastného člověka, který ve 

svém ţivotě hledá světlo, zpočátku pouze vnější. Tím se mu zdá být dívka, kterou nejdřív 

zachrání před násilníky, za coţ od její matky ţádá finanční odměnu, a nakonec si Toru 

vezme k sobě jako zástavu za půjčku, kterou poskytne jejímu snoubenci na splacení dluhů.  

Původně jej moţná motivoval spíše erotický zájem, jak ukazuje scéna, v níţ Enemana 

zaujme dívčino odhalené zraněné lýtko, jehoţ bílá kůţe v přítmí hostince doslova zasvítí. 

Tím u něj dojde k jakémusi osvícení, jeţ nastartuje jeho proměnu. Nakonec má však dívka 

pouze za úkol dát muţovu domácnost do pořádku. Jeho příbytek je potom svět sám pro se - 

 
13./ 

Aumont, Jacques: Obraz, AMU 2005, s.24. 
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be. Hned první záběr představující Enemana a jeho království patří k nejlepším z celého 

filmu. Postava muţe je ponořena do tmy, pouze jeho hlava, trup a paţe drţící petrolejku jsou 

ozářené světlem, čímţ je hrdina hned od počátku prezentován jako temná, aţ démonická 

postava. To potvrzuje i následující záběr z tmavého skladu, kam přišel zastavárník navštívit 

svou masívní sbírku úlovků seskupených do bizarních zátiší. Ta jsou odhalována postupně, 

jejich majitel petrolejkou vţdy posvítí na skupinku předmětů osvětlených bodovým světlem 

připomínající osvětlení na plátnech Georgese de la Toura. Obnošené boty, klobouky, soška 

opičáka postavená hned vedle sochy Krista, vycpaný pták, krokodýl, housle. Lidská kostra, 

kterou jako by se Eneman snaţil oţivit manipulací s její čelistí, podobně jako porcelánovou 

panenku, u níţ hýbá hlavou a končetinami. Těţko říct, co jsou kořisti z námořníkových cest a 

co zastavené předměty lidí ocitnuvších se v nouzi, kaţdá věc však má svůj příběh, coţ ale 

evidentně není to, co Enemana na jeho majetku tak fascinuje.  

   Jiţ od prvního záběru tušíme, ţe se nejedná o dobrého člověka /coţ ještě stvrzuje 

mezititulek, ţe snad měl i prodávat děti Turkům/, a následující události nás v tom pouze 

utvrzují. Setkání s dívkou v něm obnoví dávno zapomenutý či potlačený zájem i o ţivé 

objekty, přičemţ jeho kořistnická povaha a obsesivní potřeba hromadění majetku zatím stále 

přetrvávají. Scéna Tořina seznámení se skladištěm má pak zcela odlišný charakter neţ 

úvodní sekvence, v níţ jednotlivé předměty vynořující se ze tmy vytvářejí  ponurý přízračný 

svět a zároveň jsou metaforou muţovy temné duše. Nyní místnost vidíme dívčinýma očima, 

tedy pohledem normálního člověka, a původně strašidelně působící kolekce ukázána 

tentokrát nikoli postupně, ale najednou v jednom velkém záběru a v denním světle, působí 

víc neţ cokoli jiného jako obyčejná skrumáţ starého harampádí. Všechny ty boty, šaty a 

šperky, které nemá kdo nosit a hračky a housle, na něţ nikdo nehraje, poukazují víc na 

Enemanovu samotu neţ na jeho obchodnický úspěch a jeho nutkavé hromadění věcí jako 

pokus vyplnit vnitřní prázdnotu. Tora místnost vyklidí, otevře okna, postaví do nich klec 

s ptáčky, kteří předtím ţivořili přikrytí dekou v jedné z polic skladu, a vnese do domu 

přeneseně i doslova záplavu denního světla. Postupně všechno rozdá zpět původním 

majitelům a skutečnost, ţe  Eneman její počínání sice nepozoruje s nadšením, ale zároveň 

mu nebrání, naznačuje, ţe o podobnou změnu zřejmě sám stál a touţil vyprázněním domu 

učinit ve svém ţivotě místo pro něco nového, uspokojivějšího a hodnotnějšího. A přestoţe 

Tora nakonec končí nikoli v jeho, ale ve snoubencově náručí, muţ uţ díky ní prodělal 

dostatečnou proměnu na to, aby dokázal osvobodit svou duši od zátěţe minulosti a stal se 

novým, velkorysým a přejícím člověkem, který dívce, jeţ mu umoţnila začít nový ţivot, 

upřímně a s láskou poţehná. Enemanovu přirozenou a přesvědčivou transformaci z člověka 

unaveného vlastní temnotou v osvobozenou bytost symbolizuje i závěrečný záběr, v němţ si 

muţ sice opět sám, ale v záři letního dne lehkým krokem vykračuje po prosluněné polní 

cestě, z níţ - a o tom není pochyb -  uţ nehodlá nikdy sejít. 
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   Mästerman je pozoruhodný a neprávem pozapomenutý film, vyprávěný se sebejistotou, 

s brilantním Sjöströmovým výkonem v hlavní roli, v němţ dokázal postupně odhalit 

mnohovrstevnatost na první pohled černobílé postavy, a samozřejmě s vynikající  fotografií 

Julia Jaenzona. Proměna člověka zde vyjádřena prostřednictvím extrémního kontrastu  

světla a tmy právě díky Jaenzonově kameře nepůsobí prvoplánově. Znovu se zde také 

ukázaly moţnosti černobílého filmu. Přestoţe Mästerman očividně čerpá inspiraci z malířství, 

je to právě černobílý materiál, který dokazuje, ţe film „není ´procedurální´ nápodobou 

malířství, ale nápodobou činnosti samotné lidské duše“14./. 

 

   Po Mästermanovi natočil Jaenzon Vozku smrti /Körkarlen, 1921/, nejslavnější film jeho i 

Sjöströmovy kariéry. O Vozkovi však psát nebudu, zejména proto, ţe se domnívám, ţe toto 

výjimečné, klasické dílo bylo jiţ rozebráno opravdu důkladně. Pokud bych však psala 

bakalářskou práci výhradně o Juliu Jaenzonovi nebo o motivu vody ve skandinávském filmu, 

popřípadě o motivu magična, nemohla bych jej vyloučit15./. Zde jsem se však snaţila dát 

prostor spíše méně známým snímkům. Mrzí mě, ţe se mi nepodařilo sehnat Zkoušku 

ohněm /Vem dömer, 1922/, film o pálení domnělých čarodějnic na hranici v 17. století. 

Viděla jsem pouze ukázku právě z nočního shromáţdění kolem hranice, v níţ kombinace 

světla ohně a záře desítek loučí působila velice sugestivně.  

   Vozka smrti je nejen nejslavnějším filmem Sjöströmovy a Jaenzonovy kariéry, ale i 

švédského němého filmu. Na takový triumf uţ pak bylo obtíţné navázat. Navzdory jeho 

mezinárodnímu úspěchu nebyla situace v tehdejším švédském filmu jednoduchá. Poválečná 

léta s sebou přinesla hospodářskou nejistotu a diváci poţadovali vidět odlehčenější a 

veselejší produkci, potřebovali se v kině odreagovat. Charles Magnusson čelil obtíţnému 

úkolu, jak udrţet návštěvnost a zároveň se nezpronevěřit svému záměru vytvářet umělecky 

hodnotné filmy. 

   Julius Jaenzon tedy poté natočil ještě Zkoušku ohněm a se Stillerem Ságu o Gunnarovi 

Hedem a Göstu Berlinga. Vypadalo to, jako by Sjöström a Stiller byli jiţ poněkud unavení a 

potřebovali nový impuls. Kdyţ je pak Magnusson vyslal pracovat do Hollywoodu, aby zde 

načerpali novou inspiraci a trochu se tam přiučili produkovat divácky vděčnější tvorbu, 

Jaenzon je odmítl následovat. Začal se věnovat vzdělávání mladé generace kameramanů a 

spolupracovat s reţisérem Gustafem Molanderem. Posledním snímkem, který natočil se 

Sjöströmem, byli Markullerové z Wadköpingu /Markullers i Wadköping, 1931/ o boji dvou 

maloměšťáckých rodin opět podle stejnojmenného románu Hjalmara Bergmana. 

 
14./

 Thein, Karel: Sluneční pierot. O světlech a stínech Henri Alekana. Iluminace, 1999, č.2, str.25.  

15./
 O natáčení Vozky smrti pojednává televizní film Tvůrci obrazu /Bildmakarna, 2000/ reţiséra Ingmara 

Bergmana. 
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      Kapitola švédského němého filmu se tak pomalu, ale jistě uzavřela, coţ byl nevyhnutelný 

vývoj nejen z důvodu nástupu zvuku. Magnusson, Sjöström, Stiller a Jaenzonovi byli pionýři 

začínající s filmem v době, kdy teprve získával svou tvář. Jejich význam spočívá právě 

v tom, jakou podobu mu jiţ v těchto prvních létech dokázali vtisknout tím, ţe dělali věci jinak, 

nebáli se experimentovat, byli kreativní a natáčeli to, co zajímalo je, a ne to, co si ţádalo 

publikum. Pracovali v naprosté tvůrčí svobodě, v podmínkách, jaké se později uţ nikdy 

neopakovaly. Přesunem z ateliérů do přírodních lokalit obohatili tehdejší mezinárodní 

kinematografii o zcela nový rozměr, o další nesmírně tvárný námět filmového obrazu, jehoţ 

moţnosti pak v dobovém kontextu prozkoumávali a zobrazovali na nevídané úrovni. 

Uvědomovali si, ţe jedno z nejdůleţitějších témat vůbec je právě téma přírody a vztah 

člověka k ní. Přenesli na plátno krásu a jedinečnost severské krajiny, včetně jejího 

specifického světla, rozvíjeli jeho vizuální moţnosti a objevili jeho narativní potenciál. Na 

rozdíl od některých jiných dobových snímků, jejichţ význam spočívá především v jejich 

historické hodnotě a svědectví o dané době, jsou nejlepší filmy švédského němého filmu 

svým obsahem i ztvárněním nadčasové, moderní a oslovují dnešního diváka stejně silně 

jako před téměř sto lety.  
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JÖRGEN PERSSON 

 

   Jörgen Persson je kameramanem, jehoţ jsem v této práci stěţí mohla vynechat. Jeho cit 

pro severské světlo a pro barvy skandinávské krajiny je výjimečný. V kaţdé Severské zemi1./ 

je úplně jiný typ krajiny a Persson výborně vystihl jak světlo švédského venkova, tak i 

specifické světlo a jedinečnost dánské krajiny. V Dánsku natáčel hned svůj debut, Elvíru 

Madiganovou /1967/, o 20 let později Pelleho dobyvatele /1988/ Bille Augusta, Sofii /1990/ 

Liv Ullmannové a také Augustovy Stopy ve sněhu /1996/. Ten se navíc částečně natáčel 

také v Grónsku, takţe se zde nabízí příleţitost ke srovnání s Nejsilnějším Alfa Sjöberga, o 

němţ jsem psala v předchozí kapitole, a způsobem, jak bylo arktické světlo tentokrát 

zachyceno na barevný materiál. Jeho nejlepší filmy natáčené ve Skandinávii, za něţ povaţuji 

Elvíru Madiganovou, Pelleho Dobyvatele nebo také Nejlepší úmysly /1992/ Billeho Augusta, 

se vyznačují barevnou stylizací vystihující charakter krajiny a jejího světla. Kromě práce 

s přirozeným světlem v krajině klade Persson velký důraz na jeho pronikání do interiérů a 

stejně tak na efekt světla umělého. Vzhledem k tomu, ţe s výjimkou Stop ve sněhu se 

ostatní filmy, které jsem pro tuto kapitolu vybrala, odehrávají mezi lety 1880 – 1918,  se 

jedná především o světlo svíček, petrolejových a plynových lamp. 

   Stejně jako v případě Svena Nykvista i jeho kariéra je velmi pestrá, od komorních filmů 

jako Sofie po mezinárodní vysokorozpočtové produkce, jakou byly Stopy ve sněhu či 

americký Dům duchů natáčený v Portugalsku. 

   Persson se narodil 10.září 1936 v Helsinborgu a jiţ coby teenager se věnoval 

amatérskému filmování.  V roce 1964 byla ve Stockholmu zaloţena Filmová škola a Persson 

patřil mezi první generaci studentů. Zde se také seznámil s reţisérem Bo Widebergem, 

s nímţ nejdřív natočil  Jeď Rolande ! /Heja Roland !, 1966/ a o rok později svůj první barevný 

film Elvíru Madiganovou. Tragický příběh lásky švédského armádního dezertéra, ţenatého 

hraběte Sixtena Sparreho, a dánské provazolezkyně Hedvig Jensenové alias Elvíry 

Madiganové se odehrával v Dánsku roku 1889. Wideberg a Persson byli v době natáčení 

ovlivněni francouzskou novou vlnou, nikoli však co se týká pojetí světla. Jak píše Karel Thein 

v článku o knize Henri Alekana O světle a stínech, z níţ uţ jsem citovala v předchozí 

kapitole, „Nová vlna světlo prostě opomíjí“2./. Elvíra Madiganová je naopak film na světle 

postavený. Světlo je zde pouţito ve stylu impresionismu, nikoli však ortodoxně, naopak je 

různě variováno a má  více rolí. Je mimo jiné ukázkou toho, jak se film můţe inspirovat ma - 

 

1./ 
Označení Severské země je oficiální označení pro skupinu států severní Evropy jako Norsko, Švédsko, 

Dánsko, Finsko, Faerské ostrovy a Island. Za skandinávské státy je povaţováno pouze Norsko, Dánsko a 

Švédsko. 
2
./ Thein, Karel: Sluneční pierot. „O světlech a stínech Henri Alekana“. Iluminace 1999, č.2, str. 21. 
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lířstvím a dál jeho ideu rozvíjet a přizpůsobovat svým potřebám, jak lze pomocí světla 

vyjádřit základní myšlenku filmu a  jak obrazy na plátně odhmotnit, vnést do nich průzračnost 

a dát tak kontinuálně vyprávěnému příběhu v autentických lokalitách povahu snu a moţná i 

otisk lidské duše, lidského nitra, jak o tom ve své knize hovořil právě Alekan.  

 

                            Elvíra Madiganová – světlo jako láska. Láska jako sen.  

   Widebergův film je příběhem zakázané a z morálního hlediska i značně problematické 

lásky, která vzhledem k dobovým okolnostem nevyhnutelně skončí tragicky.  

Svým vizuálním zobrazením má láska Elvíry a Sixtena dlouho povahu okouzlujícího, 

mámivého snu. Zprvu to vypadá, ţe se hrdinům naopak podařilo jejich sen proměnit ve 

skutečnost tím, ţe našli odvahu opustit své dosavadní ţivoty, uprchnout spolu a uprostřed 

letní přírody se plně oddat svým citům. Toto opojení láskou, euforie a pocity absolutního 

štěstí jsou vyjádřeny právě opulentním světlem vrcholícího léta. Teplé, sálající, intenzivní 

světlo prostupující malebnou dánskou krajinu září stejně jako sami zamilovaní hrdinové, 

jejichţ tváře se koupou ve slunečním světle a zároveň samy vyzařují světlo vnitřní. 

Filosofická, religiózní a mystická idea světla coby lásky a naplnění ţivota je zde tudíţ 

redukována na lásku partnerskou. Vnější světlo přírody a vnitřní světlo hrdinů se zde spojují 

a násobí. Teplé světlo ovšem není pouze metaforou jejich emocí, ale zároveň poskytuje také  

„optimální podnebné podmínky“ k tomu, aby se jejich romance proţívaná uprostřed rozkvetlé 

přírody mohla naplno rozvinout. Jakmile totiţ s blíţícím se podzimem začne slunečních 

paprsků postupně ubývat, slábne i víra postav ve společnou šťastnou budoucnost. Jestliţe 

předtím narušovalo jejich idylu „pouze“ špatné svědomí, jelikoţ Sixten opustil kromě armády 

také své malé děti, nyní uţ je to navíc i chladné počasí a absence peněz. Ukazuje se, ţe 

proţité štěstí bylo skutečně pouhým snem, z něhoţ se začínají probouzet, ţe jejich láska je 

sice stále pevná, ale ţe si „s ní chleba nenamaţou“, jak konstatuje Elvíra. Ukončit fyzické 

strádání a bezvýchodnou situaci vlastní rukou se pak hrdinům zdá jako jediné moţné řešení. 

Elvíra se Sixtenem jsou tak o něco modernější variantou Hally a Káriho z Sjöströmových 

Psanců. Přesto však obě tragické romance vyznívají trochu jinak, jak bude ještě poukázáno. 

   Elvíra je dalším z řady melodramat, v nichţ letní světlo tradičním způsobem ilustruje 

šťastné chvíle, přičemţ jeho úbytek či přímo nepřítomnost signalizují těţké časy. Jeho 

změna zde však není tak razantní, jako byla třeba právě v Psancích, ale jak jsem jiţ psala, 

velmi postupná.  

V souladu se rčením, ţe „štěstí je muška jenom zlatá“, i světlo a tedy štěstí mají 

v Perssonově a Widebergově pojetí nazlátlý odstín. Ať uţ v podobě světla, které zalévá 

rovinatou krajinu porostlou okrově ţlutou trávou, prostupuje koruny dubů, pod nimiţ hrdinové 

odpočívají, a pozlacuje jejich husté listoví, proniká tenkou látkou Elvířina slunečníku i jejími 
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světle ţlutými šaty. Je to zároveň také barva jejích dlouhých vlasů majících podobný odstín 

jako vedrem seţehlá louka, na níţ se Sixtenem chytají motýly. Zlaté jsou také knoflíky, které 

si Sixten odpáře z uniformy, čímţ symbolicky dokončí svoji nelegální přeměnu v civilistu, a 

teplými tóny je vyplněn také pokoj v hotelu, kde se pár společně ubytuje. Zde ostatně ještě 

vše nasvědčovalo tomu, ţe společný útěk byl správným rozhodnutím. Nejdřív pár falešných 

manţelů působí v pokoji přece jen poněkud nejistě, ale poté co Elvíra vstoupí na balkón, se 

rázem ocitá se v záplavě světleţlutého světla, které ještě posílí dojem euforie ze 

začátku nového ţivota a ujištění, ţe to byl krok správným směrem. Letní světlo zde má 

doslova opojnou funkci, sálající slunce noří krajinu do zlatého oparu a uprostřed vší té letní 

nádhery a hojnosti se nacházejí hrdinové opilí svou čerstvou láskou a intenzivně proţívaným 

štěstím. Výborně zvolená hudba, Mozartův Klavírní koncert č.21, je neodmyslitelnou součástí 

těchto kouzelných obrazů, jejichţ působivost maximálně umocňuje. 

   Zmínila jsem, ţe Persson zde pouţívá světlo částečně v konceptu malířského 

impresionismu, který se ostatně rozvíjel ve stejné době, do níţ je děj filmu zasazen. Světlo 

zde má hlubší význam, ale jeho proměny zároveň také poukazují na prchavost okamţiku, na 

skutečnost, ţe svět je takový, jakýma očima se na něj právě díváme. Láska totiţ hrdinům 

nezatemnila mysl, nemají pořád, jak se říká, „oči jenom pro sebe“. Naopak probudila v nich 

schopnost intenzivního proţívání daného okamţiku, uvědomění si jeho výjimečnosti i 

výjimečnosti okolního světa. Podnítila v nich radost z jeho vnímání skrze smysly, ať uţ je to 

piknik ve stínu dubu, chytání motýlů, hra s beruškou, procházka lesem, siesta na prosluněné 

louce nebo rybaření na jezeře. Příroda je proţívána z nejrůznějších úhlů, pohledem vzhůru 

do koruny stromu, z pohledu vleţe při plazení se vysokou trávou, patří sem i záběr sedícího 

Sixtena z podhledu, v němţ se mu poté, co se skloní, slunce náhle ocitá přímo nad hlavou. 

   Často se objevující silně rozostřené pozadí, které připomíná barevné skvrny 

impresionistických maleb, zdůrazňuje význam jedinečnosti okamţiku, jeho neopakovatelnosti 

a atmosféry. Nejedná se však o  impresionistické obrazy v pravém slova smyslu, neboť zcela 

rozostřené je pouze pozadí, v prvním plánu se většinou nacházejí hlavní protagonisté, na 

jejichţ počínání je zaostřením kamery zaměřena veškerá pozornost. Zároveň je zcela 

rozostřené pozadí občas pouţívané ve scénách, kdy postavy pro změnu mají oči pouze 

jeden pro druhého a okolní svět se rozplývá. Naopak ve scéně, kdy se v objetí kutálejí 

v trávě směrem od kamery, celý obraz se postupně rozostří a promění v kaleidoskop 

barevných a světelných plošek, se jedná o vyjádření čisté radosti. Kromě všudypřítomné 

luminosity je dojem prchavosti a snu podporován také útrţkovitostí záběrů i jejich 

formátováním. Patří sem krátký detail obruče kutálející se po cestičce, postava běţícího 

Sixtena v podobě světlé šmouhy, detail části Elvířina klobouku a Sixtenova zátylku poté, co 

k dívce doběhne a obejme ji. Touha zastavit čas, nenechat krásný okamţik odejít a 

vychutnat si ho, je potom vyjádřena stop záběry. 
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   Perssonův koncept zobrazování přírodního světla v exteriérech spočíval v absenci 

pouţívání světla umělého, přisvěcování atp., jak bylo při tehdejším pouţívání Technicoloru 

kvůli jeho křiklavým barvám běţné. Místo toho natáčel kamerou 50 ISO, tedy stejnou, jakou 

filmovali tvůrci němého filmu, jelikoţ umoţňovala pouţití filtrů, a tudíţ práci v různých 

světelných podmínkách.   

   Jak jsem uvedla, také v tomto filmu chladnější světlo a tím pádem i studená barevnost 

obvyklým způsobem charakterizují napětí a váţnější situace. Ty se po počáteční idyle 

začínají objevovat stále častěji, aţ nakonec v ději zcela převáţí. První záblesk se objeví 

hned v úvodní sekvenci se Sixtenem a Elvírou oddávajících se uprostřed slunečného 

dopoledne sladkému nicnedělání. Jejich bujarý smích je přerušen prostřihem do šedého 

kasárenského dvora zaplněného vojáky v tmavých uniformách, kteří právě zjistí, ţe 

plukovník Sparre chybí. Elvíra pojednává také o nesmyslnosti války a s příchodem hrdinova 

kamaráda z armády, který se rozhodl jej vyhledat a přivést zpět k rozumu, začínají získávat 

záběry čím dál studenější podtón. Uţ ve scéně, kdy Sixten vášnivě mluví o absurditě války a 

vojenských rituálů a staví je do kontrastu se skutečně důleţitými věcmi, jako je třeba láska, 

jeho tvář zabíraná v protisvětle doslova září, zatímco pochybující výraz jeho přítele 

Kristoffera nacházejícího se ve stínu, dává jasně najevo, kde kaţdý z nich v ţivotě stojí. 

Rovněţ společný oběd Elvíry, Sixtena a Kristoffera ve venkovní restauraci na břehu moře, 

plný vzájemného napětí, uţ probíhá za chladného počasí. Elvířiny šaty jiţ také nemají ţlutou, 

ale světlounce tyrkysovou barvu. Moře je skoro bílé a očividně studené, stejně jako obloha. 

Na mořské pobřeţí jsou situovány i další dramatičtější situace, útěk na koních písečnými 

dunami poté, co byl pár v prvním hotelu odhalen, Sixtenův úprk na podvečerní pláţ, kdyţ 

náhle neunese vzpomínku na děti, které opustil, či jeho hádka s Elvírou kvůli jejímu 

rozhodnutí vydělat nějaké peníze tancem pro pánské publikum.  

   Béţové písčité duny se světlefialovými měkkými stíny a modrofialové moře splývající 

s oblohou v tzv.“modré hodince“, pastelové barvy a bleděţluté světlo letní pláţe, to jsou 

obrazy dánského pobřeţí, které najdeme jak v Elvíře, tak v Augustově Pellem dobyvateli, tak 

na plátnech příslušníků dánské malířské kolonie ze Skagen na Jutském poloostrově. Jednalo 

se o skupinu dánských a norských malířů, včetně Christiana Krohga, zmiňovaného jiţ 

v kapitole o Terje Vigenovi, kteří zde od konce 70.let 19.století malovali různé přírodní i 

rodinné výjevy. Byli ovlivněni jak barbizonskou školou a jejím konceptem malby přímo 

v plenéru, tak francouzským impresionismem. Vzhledem k výše popsané barevné 

specifičnosti dánského pobřeţí, typickému pastelově ţlutému světlu a otevřenému prostoru 

moře, zde měli ideální podmínky pro studování světla a vytvoření vlastní školy. Mezi její 

nejznámější představitele  patří Anna a Michael Ancherovi, Viggo Johansen, Peder Severin 

KrØyer a jeho ţena Marie KrØyereová, o jejímţ komplikovaném ţivotě s psychicky 

nemocným manţelem natočil v roce 2012 film Bille August. Skagenští malíři ukázali různé 
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podoby dánské přírody této oblasti, jako jsou pastelové odstíny písečných dun a moře a 

teplé syté tóny nízkých listnatých lesů a rozkvetlých luk, viz obrazová příloha č.8. Všechny 

tyto motivy se objevují i v Elvíře. Právě pomocí širokých, šikmo rostlých kmenů zdejších 

dubů buduje Persson působivé kompozice obrazu. Horizontální charakter rovinaté krajiny je 

narušen diagonálou tmavého stromu v popředí, popřípadě dvou kmenů rozevřených do tvaru 

„V“, tvořících tak přírodní rám pro výjev dvojice sedící v pozadí. Duby zde zároveň figurují 

coby mlčenliví svědci jejich příběhu.  

    S příchodem podzimu se barevná paleta přirozeně mění a převaţují studené tóny 

tmavozelené, zelené, modré a bílé. Hrdinové začínají ţivořit a jejich bledé tváře vidíme stále 

častěji na tmavém pozadí, v potemnělém pokoji penzionu, v putyce, kde Sixten hraje páku o 

víno, u kartářky, kam si Elvíra přišla pro radu, či v zastavárně. Světlo osamělé petrolejky 

nedodává potemnělým interiérům ani tak útulnost, jako spíš upozorňuje na fakt, jaký je ho 

nedostatek. 

   V závěru, kdy se po společné „snídani v trávě“ rozhodne dvojice spáchat sebevraţdu, je uţ 

světlo tak bledé, ţe písčité duny, kterými prorůstá podzimní tráva, mají téměř stejný odstín 

jako pleť hlady vysílené Elvíry. Je to také typ světla pouţitý v závěrečné sekvenci, který 

určuje vyznění filmu a zároveň jej tím odlišuje od jiného příběhu na podobné téma, 

Sjöströmových Psanců. Navzdory předchozím studeným záběrům z písečných dun se 

hrdinové náhle opět ocitají uprostřed prosluněné krajiny se zelenými stromy a růţovou 

oblohou, halící celé pozadí do narůţovělého závoje. Je to v podstatě úplně táţ samá krajina, 

jakou zamilovaní hrdinové procházeli v úvodu, a je dost dobře moţné, ţe úvodní i závěrečná 

sekvence byly natočeny ve stejný den. Zatímco v Psancích umírali hrdinové uprostřed noci a 

sněhové bouře, aniţ by něco z toho odkazovalo na jejich šťastnou minulost, návratem Elvíry 

se Sixtenem do krajiny z počátku příběhu jako by chtěli tvůrci říct, ţe jejich láska sice byla 

jen snem o lásce, ovšem  snem, který se zároveň stal.  

   Jak to někdy bývá, Perssonův barevný debut je zároveň moţná jeho vůbec nejlepší film. 

Spolu s Widerbergem se mu podařilo zachytit na plátně něco tak prchavého, 

neuchopitelného, neskutečného a nehmotného jako je povaha snu, opojení, zpostředkovat 

proţitek hrdinů z něj a dát jim, a moţná i některým divákům, na chvíli doslova křídla.   

 

  

                 

                   Stopy ve sněhu a Pelle dobyvatel – studená verze dánského světla 

 

   Augustovy filmy Pelle dobyvatel /Pelle erobreren, 1987/ a Stopy ve sněhu /Smilla´s 

Sense of Snow, 1996/ jsou příběhy, v nichţ zcela převaţuje to nejstudenější severské světlo. 

Oba byly natočeny podle stejnojmenných úspěšných románů dánských autorů Martina 
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Andersena NexØ /1869 - 1954/ a Petera Høega /1956/. Pelle se odehrává na dánském 

ostrově Bornholm, Stopy ve sněhu v Kodani a v Grónsku.  

   Persson v těchto snímcích získal moţnost rozvíjet zcela opačný typ světla, neţ bylo 

mámivé světlo severského léta, které dominovalo v Elvíře. Zároveň právě v Elvíře, jak jsem 

popsala v předchozí kapitole, měl ve druhé části děje příleţitost pracovat s chladnějším 

světlem a způsobem, jakým ovlivňuje barvy přímořské dánské krajiny. Bledé světlo se 

objevuje i v Augustově dalším filmu Nejlepší úmysly, k nimţ se dostanu v následující 

kapitole. 

   Pelle dobyvatel je drsným příběhem zhruba dvanáctiletého švédského chlapce Pelleho, 

který se svým starým otcem, vdovcem Lassem /Max von Sydow/, přijede koncem 19. století 

do Dánska za prací a lepším ţivotem. Práci najdou, ale jinak je jejich ţivot na nevlídné farmě 

na pobřeţí především nevolnictví, nekončící dřina a ústrky. Přestoţe je celý film protkán 

Pelleho nadějí na únik z neutěšené bídy do Ameriky a jeho mladickým elánem kontrastujícím 

s rezignací slábnoucího Lasseho, jedná se o příběh o těţkém, nespravedlivém přeţívání 

plném strádání, v němţ radostí je pomálu a cesta z něj doslova v nedohlednu. Charakteru 

příběhu pak odpovídá nejen zádumčivá aţ posmutnělá hudba, ale stejnou měrou také 

melancholická barevnost s převahou modrých, fialových a modrofialových odstínů a jak jiţ 

bylo uvedeno, to nejstudenější světlo. Zmíněné barvy mohou  připomenout plátna malířů ze 

Skagen, avšak podoba je to pouze částečná. Je pravda, ţe také oni tíhli k pouţívání 

nejrůznějších odstínů modré, modrofialové a světle fialové, ovšem zároveň začleňovali i syté 

okry a něţné pastelové barvy, které příměsí krémového či naţloutlého odstínu nepůsobily 

unyle, ale obsahovaly jas typický pro skupinu takzvaných jarních barev. Právě pouţitím 

zpravidla naţloutlého světla /nejpřiléhavější přirovnání je odstín neapolské ţluti/ projasňovali 

přímořské výjevy malované jinak škálou studených barev, přičemţ pouţití komplementárních 

ţlutých, béţových a lososových odstínů  vyrovnávalo barevnou kompozici tak, ţe případný 

dojem melancholie, chladu či smutku byl předem vyloučen. 

   Skutečnost, ţe se v celém filmu objevuje výhradně studené světlo, a to v kaţdé denní 

době, ročním období, počasí a dokonce i v případě umělého světla v interiérech, svědčí o 

tom, ţe světlo zde opět hraje jednu z klíčových rolí. Necharakterizuje jednotlivé scény či 

epizody, ale celý příběh, jelikoţ je pořád stejné, stejně chladné a toto počáteční nastavení se 

aţ do konce filmu nezmění. Respektive světlo v úvodní scéně z přístavu má ještě perleťový 

nádech, s příjezdem otce a syna na statek však veškerý lesk zmizí a uţ se nikdy neobjeví.  

Bledé, matné světlo vystihuje podstatu ţivota v tomto kraji, na „prokleté farmě“, jak ji 

zaměstnanci nazývají, a moţná i v této době, jelikoţ Pelleho příběh nepostrádá určité 

dickensovské rysy. Přesto je film svým způsobem světlu, povaze bledého světla a desítkám 

jeho odstínů zasvěcen. Tak jako malíř posedlý barvami, i Persson z něj destiluje jeden valér 

za druhým v závislosti na tonalitě záběru. Ultramarín, modrofialová, fialová, růţovofialová, 
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modrohnědá, tmavětyrkysová, nahnědlá, šedá, šedohnědá, modrošedá, studeně béţová, ty 

všechny se ve stopovém mnoţství objevují i ve světle, které se odráţí na tvářích, 

na mořských vlnách, jezeře, proniká v noci okénkem do chléva, kde chlapec s otcem 

spí, nafialovělý tón má i ranní mlha nebo kouř na dvoře. I v létě za jasného dne, kdy je 

evidentně horko, protoţe chlapci jsou zpocení a koupou se v jezeře, má obraz našedlý 

nádech, jako kdybychom scénu sledovali přes neumyté okno. Podobně třeba scény z pole 

nebo z farmy působí, ţe se na objektivu kamery objevila vrstvička toho typu špinavého 

prachu, jaký bývá na cestách. Bohuţel nedokáţu poznat, zda zde Persson, podobně jako 

v Elvíře, pouţil i nějaké filtry, anebo je tonalita Pelleho výsledkem postprodukčních úprav 

v laboratoři.  

Augustův film je kromě jiného příběhem o chudobě. Nikoli té úplně extrémní, hrdinové 

nehladoví, mají práci i jakous takous střechu nad hlavou, Pelle můţe chodit do školy a 

v případě potřeby je k dispozici i lékař, ovšem neţijí důstojný ţivot. Studené a vybledlé barvy 

symbolizují úděl zaměstnanců farmy, jejich odevzdanost, únavu ze ţivota znamenajícího aţ 

na výjimky jen těţkou práci, z něhoţ se vytratily skutečné barvy a energie, a zůstala z toho 

jen troška potřebná k přeţívání. I pokusy ostatních postav se vzepřít /Erik/ nebo proţít lásku 

/děvečka Anna/ končí tragicky. 

Přestoţe to nakonec vypadá, ţe by Pelle mohl na statku udělat slibnou kariéru, rozhodne se 

farmu i otce opustit. Díky udrţení studené barevné tonality aţ do samého konce a 

závěrečnému dlouhému, z nadledu snímanému záběru Pelleho utíkajícího po zasněţené 

pláţi do vysněné Ameriky, však nevyznívá film jednoznačně optimisticky. Převaţující světle 

fialové barvy a světlo mrazivého zimního dne jsme v tomto filmu viděli jiţ mnohokrát, takţe 

co se  Pelleho vítězství týče, máme sice naději, nikoli však jistotu.  

 

  Zatímco Pelle dobyvatel znamenal pro tvůrce jednoznačný úspěch a získal Oscara za 

nejlepší zahraniční film, netrpělivě očekávaná adaptace Høegova bestselleru Stopy ve 

sněhu3./
 o svérázné Smille, odbornici na morfologii arktických ledovců, byla spíše zklamáním.  

HØegovo/Smillino originální  vyjadřování a pohled na ţivot ostatně nebylo snadné převést na  

plátno. Výsledkem je thriller, v němţ se Smillinu oprávněnou, avšak nevšední fascinaci 

sněhem a ledem nepodařilo uspokojivě rozvinout. Hlavními klady je tak Perssonova kamera, 

šedé záběry zimní Kodaně a scény z Grónska. Jedná se tedy o další film, v němţ měl opět 

moţnost rozvíjet studenou variantu severského světla, podobně jako v o čtyři roky starších 

Nejlepších úmyslech. 

 
3./

HØegův román i Augustův film se jmenují Cit slečny Smilly pro sníh, čeští distributoři z neznámého důvodu 

zvolili název Stopy ve sněhu.  
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   Paleta barev je zde velmi podobná jako v Pellem – bílá, modrofialové tóny, tmavěšedá, 

modrošedé stíny, obloha v tom nejsvětlejším lila odstínu. Vzhledem k tomu, ţe se jedna část 

odehrává na moři, na lodi plující do Grónska, objevuje se navíc také ocelově modrá mořská 

hladina a další tmavošedé tóny. Rozdíl je v povaze zde pouţitého světla. Je sice také 

studené, ale vzhledem k odlišnému tématu a ţánru má především posilovat atmosféru 

„tajemného thrilleru z ledového Severu“, jak snímek označuje jeho reklamní slogan. Postrádá 

onu příměs ţivotní únavy a vyčerpanosti, jaká byla v Pellem. Ve scénách z Grónska má 

potom díky zdejšímu ledu občas i vyloţeně luminózní charakter. Rovněţ pár záběrů ze zimní 

Kodaně neukazuje tuto metropoli výhradně v nevlídných  barvách. Pohledy na tmavošedé 

město a sivou oblohu nad ním sice převaţují, nidméně první předznamenání bílé barvy, 

která dominuje poslední části filmu, se objevuje uţ zde. Jedná se o scénu, v níţ Smilla 

navštíví bíle zařízenou domácnost účetní Lübingové /Vanessa Redgraveová/, oděné rovněţ 

do bílé barvy. Velkorysý výhled z bytu na celou Kodaň působí díky slunečné bílé obloze 

prosincového dne a paprskům pronikajících okny skoro jako výhled z letadla.  

   V závěrečné části z Grónska je arktická krajina, podobně jako v Sjöbergově Nejsilnějším, 

částečně vyuţita coby atraktivní pozadí pro napínavou akci. Určitý prostor je však vyčleněn i 

samostatným záběrům scenerie zdejších ledovců a moře s plovoucími krami. Stejně jako 

kameraman Nejsilnějšího Axel Lindblom i Persson se snaţí postihnout její minimalistický, 

asketický ráz variováním odstínů bílé barvy tak, jak mu to na rozdíl od Lindbloma umoţnil 

barevný materiál a jak částečně učinil jiţ v Pellem. Tam se ovšem nejednalo tak úplně o 

bílou barvu, ale o barvu světla jako té nejsvětlejší barvy z celého obrazu. V případě Smilly uţ 

se však o bílou jedná, konkrétně doslova o „sněhově bílou“ barvu sněhu a ledu a její 

nejrůznější odstíny. Je to opět světlo, které jednotvárnou krajinu ledu variuje a modeluje tak, 

ţe pokaţdé vyznívá jinak. Stíny na ledových masivech mohou být jen o půl tónu tmavší neţ 

bílá barva ledovců a mít stejný odstín jako lila obloha, takţe pásmo ledovců získává vzhled 

měkké bílé deky. Jindy pouţitím  tmavších a studenějších tónů modré naopak tesají stíny do 

ledu ostré hrany a rýhy, měkkost zcela mizí a v obraze převládají tvary jako kvádry a hranoly.  

Rovněţ bílá obloha prosvícená arktickým světlem, zcela splývající s okolním ledem a rušící 

tak jakýkoli horizont, je jevem, s nímţ se setkáme pouze v tomto typu krajiny. Barvu ledovců, 

oblohy a světla Persson střídá, takţe obloha je zataţená nebo má naţloutlý odstín 

přecházející aţ do meruňkové, ledovce mají špinavě hnědou barvu, tyrkysovou, nafialovělou, 

namodralou, šedou. Někdy je jejich povrch matný, ale v následujícím záběru uţ doslova 

hraje duhovými barvami modré a světle fialové a svým leskem a odstíny připomíná opál. 

Hladina moře pokrytá krami, mezi nimiţ prosvítají škvíry jeho tmavomodré hladiny, je potom 

„krajinou“ sama o sobě. Prosvítající voda tvoří v bílé ploše cestičky, říčky a jezírka a vypadá 

jako zasněţená krajina při pohledu z letadla. Horizontální ráz grónské scenerie Persson ještě 

umocňuje zařazením záběru tenkého světleţlutého souvislého pruhu světla na jednolitě 
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modré obloze, jindy má podmračená obloha se šmouhou mraků svou „rozpitostí“ zase 

naopak blízko k technice akvarelu. Voda taky ostatně je hlavní sloţkou zdejší krajiny. 

Všechna její tři pásma – moře, vrstva ker a pás ledovců, popřípadě ještě oblaků nad nimi -  

jsou nějakou formou vody. Podle počasí a světla můţe mít tudíţ jak výrazně hmotný, tak i 

odhmotněný charakter. Se všemi těmito jevy Persson pracuje. 

   Přesto si myslím, ţe ve Stopách ve sněhu mohlo být sněhu daleko víc. Navzdory výše 

uvedenému jsou totiţ popsané záběry z velké části pouţity především jako pozadí úvodních i 

závěrečných titulků. Zbytek tvoří záběry Smilly putující k ledové jeskyni a krátký 

retrospektivní záběr z jejího dětství proţitého s matkou lovkyní v Grónsku, natočený domácí 

kamerou. Film tedy není filmem o sněhu, fascinující látce, ambivalentní, jedinečné a 

zajímavé, stejně jako v knize popsaná postava Smilly a jako mnoho dalších věcí v ţivotě. 

Augustova filmová verze, velmi pravděpodobně i vlivem zahraničních producentů, se ale 

soustředí především na hrdinčino vyšetřovaní záhadné vraţdy jejího kamaráda, malého 

grónského chlapce, s nímţ sdílela právě mimořádný cit pro sníh. Film ukazuje, jak je někdy  

obtíţné a snad i nemoţné převést určitý typ literatury na plátno. Nicméně i tak doufám, ţe se 

časem o adaptaci Høegova románu nějaký filmař přece jen opět pokusí. A ţe její kameraman 

bude mít větší prostor skutečné téma příběhu hlouběji rozvinout. 

 

 

                          Sofie – interiéry jako mikrosvět i makrosvět  

 

   Hrdinkou reţijního debutu Liv Ullmannové Sofie /Sofie, 1992/ je devětadvacetiletá  

ţidovská dívka ţijící se svými milovanými a milujícími se rodiči v Kodani na konci 19.století. 

Sofie je obklopena láskou rodičů, babičky a svých tří neprovdaných tet a zároveň sní o tom, 

ţe sama co nejdříve lásku potká. Silné milostné vzplanutí mezi ní a malířem Hojbym však 

nemá dlouhého trvání, neboť ji rodiče provdají za bratrance Jonase ţijícího v menším městě 

Fredericie. V nenaplněném manţelství s laskavým a citlivým, ale bohuţel psychicky 

nemocným muţem, je Sofiiným smyslem ţivota syn Aron. Kdyţ se však po smrti Jonase 

přestěhují k rodině zpátky do Kodaně, dospělý Aron se osamostatní, odmítne omezující 

pravidla ţidovské víry a odjíţdí do světa. Stárnoucí Sofie, kterou mezitím opustili všichni 

blízcí, dospívá k odpuštění, vyrovnanosti i ke smíření s některými nenaplněnými sny. 

Co se týče spolupráce Ullmannové a Perssona na tomto filmu, reţisérka se ve vzpomínkové 

knize Ketila BjØrnstada Liv Ullmanová. Cesty života 4./ bohuţel omezila pouze na stručné 

konstatování, ţe se spolu hádali po celé natáčení a ţe odsouhlasila záběry z podivných úhlů, 

 

 
4./

 BjØrnstand, Ketil: Liv Ullmannová. Cesty života. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007, str.252. 



42 
 

 o nichţ věděla, ţe se nikdy nepouţijí. Stejně jako při vzpomínání na její pozdější film 

Kristinu Vavřincovou, natočenou se S. Nykvistem, se tedy Ullmannová soustředila spíše na 

to, jak natáčení proţívala, a nikoli jak technicky probíhalo. Persson nahradil původně 

osloveného Svena Nykvista, který z důvodu natáčení jiného filmu odmítl.  

   Sofie je komorní film z velké části situovaný do interiérů. Exteriéry se omezují na úzké 

kodaňské uličky, zápraţí a dvorek fredericijského domu, park a ţidovský hřbitov. Ullmannové 

adaptace románu Henriho Nathansena /1868-1944/ Mendel Philipsen a syn je příběhem o 

lidech a jejich domovech, jelikoţ jejich osudy se odehrávají právě tam. Místnosti 

rodičovského bytu a fredericijského domu jsou zde - řečeno slovy Gastona Bachelarda -  

„skutečným kosmem. Kosmem ve všech významech slova“ 5./. Zdejší domácnosti jsou malé 

vesmíry, kterými postavy proplouvají jako planety, miniaturní světy, v nichţ hrdinové proţijí 

celý svůj ţivot. Ojediněle zde dojde k explozi citů, k výbuchu supernovy, ale pak zase vše 

pohasne, postavy se vrátí na svou oběţnou dráhu a vše se točí jako doposud. „Ţivot mezi 

stěnami“, stejně jako ţivot podle ţidovských tradic, přináší pocit bezpečí, jistoty a rodinné 

pospolitosti, ale samozřejmě má své hranice a omezení. Zdi dávají pocit stability, zároveň je 

těţké je prorazit. Prostor uvnitř stěn je dostatečně velký na to, aby se v něm dalo snít, ale 

malý na to, aby se později všechny sny vyplnily. Pokoje jsou nabity energií lidí, kteří zde roky 

ţijí, jejich touhami, nadějemi, zklamáním, rezignací i smířením, a tato energie je ztělesněna 

ve světle, kterým je prostor více či méně vyplněn.  

   Světlo zde určují postavy. Svým vnitřním stavem i jeho čistě fyzickou regulací – umělým 

světlem svíček, svíčkových lustrů, petrolejových lamp a lampiček, záclonkami a barvou 

závěsů i velikostí oken. Rodný byt ve vyšším patře kodaňského domu má daleko větší okna 

neţ skromný přízemní domek ve Fredericii, do něhoţ se Sofie provdá. Denní světlo v bytě 

rodičů je většinou vlídné, mírumilovné, „nekomplikované“. Jedná se o spokojené a velkorysé 

lidi, „lidi velkých oken“, jimţ bylo dáno umět se těšit z radostí ţivota, otevřít jim svá okna 

dokořán. Výjimečná manţelská láska rodičů je také tím, co Sofii prozařuje ţivot, ale co jí 

samotné  paradoxně právě rodiče nedopřáli, kdyţ jí nedovolili provdat se za muţe 

neţidovského původu. 

   Navzdory těmto okolnostem zde ale denní světlo není nějak zvlášť výrazné. Je podobně 

studené jako v Pellem dobyvateli, ale jeho bledost a zastřenost tentokrát znamená spíše 

smířenost a u váţnějších epizod, jako je například Jonasovo doţití v ústavu pro duševně 

choré laděné do studených šedých tónů či postupné odcházení Sofiiných příbuzných, je 

dramatičnost tlumena právě pouţitím rozptýleného světla. Sofie, alespoň navenek, totiţ 

přijímá ţivot tak, jak je jí předkládán. Rozptýlené světlo v té nejkoncentrovanější podobě,   

 

 
5./ 

Bachelard, Gaston: Poetika prostoru. Praha: Malvern, 2009, str. 30. 
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charakteristické pro scény z lokálu, kam si Sofiin otec po léta chodí uţít svůj rituál čtení 

novin, zde potom ilustruje doznívající idylu „fin de siècle“.   

   Světlo svíček a lamp u společných rodinných večeří a oslav nebo v loţnici rodičů pak jejich 

domácnost především zútulňuje, podobně jako domácnost babičky a Sofiiných 

zboţňovaných tet. Pokoje nového domova ve Fredericii, v nichţ se Sofiiny sny proţívané 

v posledním patře kodaňského činţovního domu srazí na úroveň přízemí skromného domku 

v ospalé maloměstské ulici, jsou o něco temnější. Zastřené světlo, do něhoţ jsou zdejší 

místnosti někdy zcela ponořeny, vyvolává aţ dusivý dojem neprodyšnosti, těţké sedliny, 

v níţ je Sofie zakonzervována. Dům a jeho světlo jsou ţivotem, jenţ jí byl určen, ţivotem 

v němţ musí bydlet. Jeho světlo je matné a jediný lesk v něm představuje malý Aron. 

Návratem zpátky domů, do svého „prvního vesmíru“, jak domov dětství nazývá Bachelard a 

do něhoţ se po léta manţelství ve vzpomínkách stále vracela, se pak hrdinčin ţivot završuje. 

Je opět obklopena vřelostí a nezničitelnou pospolitostí rodiny a zároveň je schopna odpustit 

rodičům jejich tehdejší „nejlepší úmysly“ a své zmařené štěstí, kdyţ byla před lety nucena 

vzdát se muţe, v němţ našla spřízněnou duši. Ţe hrdinčin ţivot byl takový, jaký byl a ne 

takový jaký mohl být, symbolizuje závěrečný pohled Sofie do prázdného bytu, vesmíru, 

v němţ zůstala sama spolu se vzpomínkami na své dívčí sny. Retrospektivní stop záběr 

mladé Sofie tančící uprostřed pokoje v ranním světle pak naznačuje, ţe  na splnění snů 

někdy nestačí světlo z okna, ţe je potřeba, tak jak to učinil Aron, vyjít z domu ven. A ţe splnit 

si sny vyţaduje odvahu a smířit se s tím, ţe nevyšly, zase ţivotní moudrost.  

   Ve skandinávském malířství jsou dva malíři, jejichţ námětem byly často právě interiéry. 

Prvním z nich je Švéd Carl Larsson /1853-1919/, druhým Dán Vilhelm HammershØi /1864-

1916/. Navzdory právě probíhajícímu impresionismu si oba vytvořili naprosto originální styl 

s velkým důrazem na rovné, zejména vertikální  linie. Ty se objevují na dveřních a okenních 

rámech, interiérových štukách a nábytku. Oba malovali interiéry svých domácností, jinak jsou 

ovšem jejich výtvarné styly zcela odlišné, /viz obrazová příloha č.6 a č.7/. Larsson maloval 

roztomilé akvarely ze svého spokojeného rodinného ţivota v domě v dalarnském regionu, 

jehoţ interiéry navrhla jeho ţena, malířka a bytová architektka. Pokoje jsou často zaplněny 

dětmi /malíř jich měl osm/ a náměty obrazů jsou veskrze pozitivní – výjevy běţných denních 

činností  i oslav. Někdy jsou však místnosti prázdné, jako např. obraz malířova ateliéru či 

obývacího pokoje, anebo je v nich vidět pouze kousíček postavy ukryté např. za vysokou 

postelí s nebesy. Světlo je zcela jasné, aby všechny detaily interiéru vynikly. Naprostým 

opakem jsou pak melancholické, do šedých tónů laděné „portréty místností“ kodaňského 

bytu Vilhelma HammershØie. Z počátku do něj včleňoval ţenské postavy stojící většinou 

zády, takţe nebyla jasná povaha jejich činnosti, a stejně nejasná byla i jejich přítomnost 

v obraze. Později jiţ maloval jen prázdné pokoje, často s otevřenými dveřmi, kterými byly 

vidět další průchozí pokoje s otevřenými dveřmi. HammershØi byl silně ovlivněn Vermeerem 
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a jeho světlem přicházejícím z okna na stěně z levé strany, které však v jeho případě 

neosvětlovalo postavy a bohatá zátiší, ale pouze protější stěnu, pohovku, stůl s jedinou 

mísou apod. Navíc maloval okna také z pohledu zepředu, tedy z anfasu, jejichţ silné světlo 

dopadá pouze na podlahu. Interpretace těchto prázdných, tichých pokojů  pak jednoznačně 

záleţí na povaze diváků, jelikoţ mohou vyvolávat zcela protichůdné dojmy: klid, smutek, 

napětí, očekávání, samotu, vnitřní prázdnotu, nicotu, tajemství. Divákovi se nabízí jedinečná 

příleţitost dosadit do nich jakýkoli obsah, příběh nebo myšlenku, anebo je ponechat tak, jak 

jsou. Vedle HammershØiových záhadných prázdných místnosti pak působí ty Larssonovy 

jako kýčovitá selanka. Zde je ovšem potřeba vědět, ţe na rozdíl od HammershØie pocházel 

Larsson z nesmírně chudých poměrů. Jeho rodina dokonce ţila v jedné místnosti se 

třemi dalšími rodinami. Místnosti byly plné špíny a podle Larssona i neřesti, a tak není divu, 

ţe jeho pozdější prostorná domácnost zařízená v typickém severském stylu – hodně světla, 

chladné barvy a dřevo, byla jeho splněným snem. Štěstí, které v ní s manţelkou a početným 

potomstvem proţíval, měl potřebu vyjádřit a tím znásobit i ve svých obrazech. Larssonovy 

akvarely, kromě výtvarných kvalit a poutavého zobrazení tehdejšího venkovského ţivota, 

mají svou hodnotu i v tom, ţe se jedná o malířskou verzi filmového happy endu, v tomto 

případě malířova předchozího těţkého ţivota. Jeho verze prázdných místností, např. ateliéru 

či obývacího pokoje, na jehoţ podlaze spí spokojeně pouze pes, byly snahou navţdy 

zachytit vlastní soukromý prostor, k jehoţ získání vedla dlouhá cesta, a uţít si jej coby malíř 

ještě i tímto způsobem. Pokoje v Sofii pak obsahují něco z obou, z Larssonovy rodinné idyly i 

ticha HammershØiových prázdných pokojů, v nichţ se Sofie ocitá v samém závěru všemi 

opuštěna. Do interiérů zařízených ve podobném stylu jako domácnosti v Sofii či u Larssona 

je zasazena i první část Augustových Nejlepších úmyslů 6/. 

   Při psaní o filmu nemusí být návraty z „odskoků“ pro příklady do malířství či literárních děl 

vţdy snadné. Jen nerada jsem se z HammershØiových pokojů vracela zpátky do těch v Sofii 

a Nejlepších úmyslech, zaplněných postavami, dialogy či komentářem sdělujícím, co tyto cítí, 

co si myslí, co si přejí. Najednou bylo málo prostoru pro představivost, děj běţel a nebyl čas 

pro zastavení, pro moţnost ulpět na nějaké části tak, jak to umoţňuje právě jen obraz anebo 

kniha, jejíţ text čtenář vizuálně zhmotňuje ve své fantazii. Myslím, ţe zejména v Sofii se díky  

Perssonovu výmluvnému světlu a herectví představitelky hlavní role Karen – Lise 

Mynsterové mohla přinejmenším čtvrtina hrdinčina komentáře vypustit. 

 

   Rovněţ Nejlepší úmysly /Den goda viljan, 1992/ jsou příběhem o snech, tentokrát 

manţelské dvojice, které nevyšly tak, jak měly. Jedná se o vztah rodičů Ingmara Bergmana, 

Karin Akerblomové /ve filmu Anna/ pocházející z bohaté rozvětvené uppsalské rodiny a Hen- 

 
6./

A samozřejmě také Fanny a Alexander Ingmara Bergmana a Svena Nykvista. 
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rika Bergmana, váţného studenta teologie původem ze severu země, jenţ má naopak pouze 

chudou matku. Děj začíná jejich seznámením, po němţ následuje řada překáţek, které 

musejí překonat, aby se nakonec vzali a společný ţivot ukázal, ţe od něj kaţdý očekával 

něco jiného. Film končí před narozením druhého syna, tedy Ingmara Bergmana.  

   Detaily děje zde vynechám a budu se soustředit pouze na světlo, které v první části 

dokresluje zejména atmosféru luxusního bytu a letního domu Anniných rodičů a Henrikovy 

skromné garsonky, a ve druhé pozdější přesun novomanţelů na drsný sever. Tady uţ má 

světlo jiný ráz neţ na jihu v Uppsale, včetně světla v interiérech jejich skromné fary. Jeho 

odlišný charakter ve druhé části ještě více vynikl tím,  ţe se předchozí sekvence odehrávala 

na Amalfi v Itálii, kde se Anna léčila z tuberkulózy.  

   Rozdělení světla v interiérech z úvodní částí filmu odehrávající se v Uppsale je podobné 

jako v Sofii – příslušníci vyšší vrstvy mají větší okna a tím pádem více světla neţ ti méně 

movití nebo v případě Henrika zcela chudí. Jeho garsonka je v podstatě tmavá kobka, v jejíţ 

tmě, popřípadě slabém světle petrolejové lampy, se budoucí pastor kromě studia oddává 

svým mladickým pochybám a trápení. Prostorný byt Akerblomových, štukou zdobená, šedě 

vymalovaná jídelna, průchozí salony s naleštěnými parketami a  nábytkem a lustry přikrytými 

během léta bílými přehozy, dal Perssonovi příleţitost k vytvoření celé řady světelných 

kompozic vykreslujících atmosféru bohaté švédské domácnosti z počátku století. Denní 

světlo vyplňující jídelnu, v níţ rodina večeří, zatepluje její chladně šedé stěny tak, ţe 

výsledný dojem nevyznívá jinak neţ jako výjev šťastné rodinné pospolitosti, lidí, jimţ bylo ve 

všech ohledech dáno. Výrazná linearita místností, všudypřítomných rámů oken, dveří, 

zrcadel, obrazů, sloupů a štuk je kompozicí vertikálních linií světla, které na ně okny dopadá, 

rozptýleného světla na tmavé dřevěné podlaze a měkkých stínů na bílých přehozech. 

Místnosti jsou natolik působivě zařízené a nasvícené, ţe i bez přítomnosti postav by mohly 

existovat jako samostatné obrazy.  

   To uţ se tak úplně nedá říct o domově novomanţelů na severu, kde je světlo tak studené, 

jak jen můţe být, kde převládá v létě a na podzim chladné počasí a v zimě třeskutý mráz. 

Ţivot v tomto zapomenutém kraji přináší kromě kaţdodenní  tvrdé práce, která do určité doby 

dávala oběma hrdinům smysl a uspokojení, také četné záběry zdejší drsné krajiny a 

nejrůznější variace na její světlo. V třeskutých mrazech převládá bílé světlo a  typické syté 

barvy, jasně modrá obloha a křídově bílý sníh s měkkými bleděmodrými stíny. Zároveň je 

zde zimní krajina i zoufale šedivá a její bledé světlo působí sklíčeně a smutně. I během 

zbytku roku, včetně léta, přetrvávají v přírodě barvy modré a studeně zelené, a přestoţe na 

nebi se někdy objevuje ţluté aţ nazlátlé světlo, na proteplení záběrů to nestačí. Ostatně od 

té doby, co se hrdinové rozhodli pro společný ţivot, mizí teplé světlo typické pro byt 

Akerblomových i jejich letní dům a počínaje svatbou v uppsalské katedrále se uţ neobjeví.   
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   Výrazná je scéna ze skleníku, budoucí Henrikovy kaple, v němţ mezi snoubenci dojde 

k zásadnímu konfliktu předznamenávajícímu jejich budoucí rozepře. Sychravý podzimní den 

venku za prosklenými zdmi stavby je zrovna tak nepříjemný jako její interiér i ošklivá hádka 

poukazující na povahovou rozdílnost partnerů. Podlaha a vybavení stavby má stejně šedivé  

tóny jako obloha venku. Tato „rapsodie v šedém“ vystihuje jejich zklamání a deziluzi a 

současně vědomí nutnosti začít znovu, neboť oba jiţ svému vztahu mnoho obětovali. 

Zároveň naznačuje, ţe zdejší podnebí jim příliš energie nedodá, ţe ji odteď budou muset 

hledat jen sami v sobě a ve svém vzájemném poutu. 

    Světlo v Nejlepších úmyslech jemně dokresluje ústřední téma, vývoj vztahu dvou lidí a 

zároveň ukazuje kaţdodenní ţivot na severu země a jeho krajinu, v nichţ ne kaţdý musí 

nalézt zalíbení, tak jako je nenašla Anna.  

 

    Perssonova tvorba je jedním z nejvýznamnějších příspěvků k tématu severského světla ve 

skandinávské kinematografii, světla švédského, dánského i grónského. Stejně jako jeho 

předchůdci Julius Jaenzon a Gunnar Fischer a současník Sven Nykvist, vyuţíval při práci 

v exteriérech zejména přírodní světlo7./. Jeho rukopis se současně vyznačuje výraznou 

výtvarnou stylizací, upřednostňováním studené škály barev a bledého, často zastřeného 

světla tak, aby co nejvíce vystihl povahu snímané krajiny i podstatu příběhu. Jeho paleta 

desítek studených odstínů, včetně studených odstínů světla, je pozoruhodná.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7./ 

77 letý kameraman točí v posledních letech jiţ pouze sporadicky.  
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                                                           SVEN NYKVIST  

 

   O díle Svena Nykvista / 1922-2006/, jednoho z nejvýznamnějších kameramanů fiilmové 

historie, se toho napsalo uspokojivě hodně vzhledem ke skutečnosti, ţe literatury o 

kameramanech stále ještě není tolik, kolik by jí být mohlo. To se netýká jen jeho filmů 

natočených s Ingmarem Bergmanem, opomíjena není ani jeho spolupráce s dalšími 

známými reţiséry – Woody Allenem, Andrejem Tarkovským, Bobem Fossem, Normanem 

Jewissonem, Lassem Hällströmem, Louisem Mallem či Volkerem Schlöndörfem, a to 

především  na stránkách  kameramanských periodik.  

   V této práci se budu zabývat jeho ranou tvorbou, která se uţ tehdy vyznačovala osobitým 

stylem a důrazem na roli světla. Konkrétně se bude jednat o čtyři filmy z 50.let zahrnující 

stručnou zmínku o výtvarném experimentu Dívka ve fraku. Zbylé dva, Nykvistův reţijní debut 

Vůl a tříhodinová Kristina Vavřincova, se řadí do první poloviny 90. let, tedy do předposlední 

dekády jeho filmografie.  

   Co se týče ţivotopisných údajů, je k dispozici český překlad jeho vzpomínkové knihy Úcta 

ke světlu a rovněţ dokumentární film Světlo je mým společníkem natočený jeho synem, 

reţisérem Carlem-Gustafem Nykvistem. Proto se zde omezím pouze nezbytné informace, ţe 

tak jako mnoho kameramanů té doby, také Nykvist zprvu zamýšlel ţivit se jako fotograf, 

fotografickou školu však opustil, aby se mohl naplno věnovat povolání kameramana. Coby 

pomocný kameraman začínal u filmu jiţ jako devatenáctiletý. Z 50. let je významná zejména 

jeho spolupráce s Arne Mattssonem, s nímţ natočil mimo jiné snímky Salka Valka a Dívka ve 

fraku a především s Alfem Sjöbergem, jemuţ byla věnována pozornost v první kapitole 

v souvislosti s němým filmem Nejsilnější1./. Význam jejich setkání spatřoval Nykvist v důrazu, 

jaký Sjöberg kladl na význam světla, jelikoţ byl původně divadelní reţisér, tak jako např. 

Sjöström, Stiller anebo později třeba i Bergman.  

   Z filmů, které Nykvist natočil do roku 1954, kdy vznikla Salka Valka, adaptace 

stejnojmenného románu slavného islandského prozaika Halldóra Kiljana Laxnesse /1902-

1998/, jsem viděla pouze Večer kejklířů /1953/, coţ je ovšem ţánrově zcela jiný film. Nemám 

tudíţ přehled o tom, jak ve svých prvních sedmnácti filmech, na nichţ pracoval uţ jako hlavní 

kameraman, pouţíval světlo. V Salce Valce, natočené ještě na černobílý materiál, působí 

jeho kamera kaţdopádně sebejistě a výrazně se podílí na výsledku filmu.  

 

  

 
1./

 O Alfu Sjöbergovi napsal vzpomínku  také Ingmar Bergman. Ingmar Bergman: An Artist´s Journey. New York, 

Arcade Publishing, 1995, str.13-16.                             
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                               Mezi nebem a zemí: Salka Valka a  islandská krajina 

      

   Laxnessův román zasazený do islandské rybářské vesnice 20.let byl pro film atraktivním 

námětem. Obsahoval silnou hrdinku, exotické prostředí odlehlé severské země i silné 

politicko-sociální téma, včetně motivu ţenské emancipace. Hrdinkou je jedenáctiletá dívka 

Salgerdur alias Salka přijíţdějící sem se svou matkou Sigurlínou ze severu ostrova, ačkoli 

původně měly namířeno víc na jih. Brzy získají příbytek i práci v místní rybárně a mlékárně, 

nicméně jejich ţivot je velice těţký. Dívka musí čelit posměškům a útokům kvůli své chudobě 

a nemanţelskému původu, a kdyţ matčin snoubenec, který předtím její dceru znásilnil, 

uprchne v den svatby do Ameriky, spáchá nešťastná Sigurlína sebevraţdu v mořských 

vlnách. Se Salkou se poté setkáváme o deset let později, kdy uţ se jí vlastním přičiněním i 

díky finančnímu daru matčina bývalého snoubence vede o poznání lépe. Je stále stejně 

houţevnatá, odváţná a ještě větší samorost, neţ byla v dětství, zároveň se aktivně angaţuje 

ve zdejším socialistickém hnutí, v ţenském spolku a bojuje za lepší pracovní podmínky 

místních rybářů. Její osobní ţivot však uţ tak uspokojivý není. Jako po všech stránkách 

výjimečná osobnost je totiţ nejen fyzicky a psychicky nezdolná, ale také velkorysá, takţe 

přesvědčí svého přítele a lásku z dětství vyuţít příleţitosti odjet do ciziny a najít tam větší 

štěstí, neţ by pro něj mohla představovat ona. Navzdory sebevědomému chování a všemu, 

co dokázala, se totiţ stále povaţuje především „za nehodu, která se neměla stát“.  

   Mattsonovi s Nykvistem se zde z větší části podařilo převést na plátno hlavní témata knihy 

– bídu tehdejších Islanďanů ţivořících v tomto zapadlém koutu světa, rezignujících na dobré 

mravy a hledajících vysvobození v alkoholu, náboţenském fanatismu a politickém 

extremismu. Neodmyslitelnou roli zde má  samozřejmě dvojí ráz islandské krajiny, která 

působí jak nevlídně, beznadějně a opuštěně, tak okouzluje svojí nevšední drsnou krásou. 

Hornatý terén porostlý pouze trávou a osamělá poloha tohoto lávového ostrova má leccos 

společného s hlavní hrdinkou – není po chuti kaţdému. Ţivot zde je tvrdý, převládá 

existenční i morální bída a všeobecná zkaţenost. Film však nepředkládá tento marasmus 

v jeho plné podobě tak jako kniha. Z té je totiţ doslova cítit pach zdejší vesnice, „ryb, rybích 

hlav, jiker, rybího tuku a chaluh“2./, obyvatelé rovněţ páchnou, jsou zavšivení a jejich zuby 

zkaţené. Ale co snesou stránky knihy, by film v 50.letech evidentně ještě neunesl, a tak je 

divák ušetřen detailů vykuchaných ryb, které by zápach sugerovaly jistě snadno, pohledů na 

pahýly Sigurlíniných zubů či její paţe „připomínající kusy uzeného masa“.  

   I tak ovšem film charakterizuje těţkost a syrovost a to jak v exteriérových scénách, tak 

zejména v epizodách z místních neobvyklých příbytků. Zde Nykvist pouţil specifického  

 
2./ 

Laxness, Halldór-Kiljan: Salka Valka. Praha: Evropský literární klub, 1941, str.49. 



49 
 

osvětlení ostrovní architektury nikoli pouze k vykreslení atmosféry, ale coby základního 

stylotvorného i narativního prvku.  

   Islandský terén, kopce, mělké říčky plné kamení, vegetace omezující se na uschlou hustou 

trávu, kamenité pobřeţí a moře poskytly Nykvistovi vizuálně výjimečně originální a vděčné 

prostředí, podobně jako kdysi Jaenzonovi v Psancích. Ti se sice natáčeli v Laponsku,  

nicméně šlo o krajinu v podstatě totoţnou, jejíţ strohý ráz vybízel v černobílém filmu 

k podobnému pouţití světla v modelaci různorodých sloţek krajiny – hornin, trávy a travou 

porostlých domků, stejně jako začleňování vodopádů, gejzírů a páry termálních pramenů pro 

vytvoření světlých ploch v záběrech. Přestoţe se Sjöströmův film odehrával vysoko v horách 

a Salka na pobřeţí, jednoduchost zdejší scenérie sloţené pouze z několika pásem: země, 

vrstvy trávy, moře, pásu kopců a nebe, jí dává stejnou povahu prazákladu, prapůvodní 

krajiny a příleţitost k variacím na téma země-nebe a člověk někde mezi tím.  

   Nykvist tradičně ukazuje obě její tváře – vlídnou i nehostinnou. Její prostorová otevřenost, 

hladké oblázky, šikmé střechy domků, jezírka a širé moře jsou opět vděčným zrcadlem světla 

naplno svícítícího slunce. Tyto „turistické“ záběry /ve filmu se ostatně postavy turistů 

skutečně objevují/ mají spojitost, opět zcela tradičně, zejména s pocitem radosti. Například 

scény mezi Salkou a jejím přítelem Arnem, a to v jejich dětském i dospělém věku, se 

odehrávají většinou za plného slunce uprostřed typické islandské přírody, u vodopádu, 

horských jezírek, na prosluněných vrcholcích kopců. Ranní slunce také na začátku filmu  

vyláká dívku ven z útrob tmavého domku, aby se jen v pyţamu vydala potěšit k třpytícímu se 

potůčku, odkud si odnáší zatoulané jehně. Radost jí však zkazí návrat domů, kde objeví 

matku v posteli s obhroublým námořníkem, pozdějším snoubencem. Šťastné okamţiky 

ostatně nemají v Salčině ţivotě nikdy dlouhého trvání.  

   Zamračené nebe, déšť a mlha jsou typické pro scény z přístavu, jako je noční příjezd Salky 

a Sigurlíny za vydatného deště, jehoţ proud je ozářen světlem lodní lucerny, čímţ ukazuje 

momentální slotu v celé její bídě. Rovněţ odjezdy Arneho coby chlapce i později v dospělém 

věku, provází zataţená obloha. Naopak jasná obloha prozařující i zemi pod sebou dává 

islandské krajině onen jiţ v Psancích popisovaný dojem „země v blízkosti nebe“, 

exkluzívnost izolovaného kousku světa, ráje, klidu a nadčasové krásy. Za špatného počasí 

se však tyto klady mění v negativa, kdy má odříznutost od světa za následek zároveň také 

zaostalost, bídu, omezenost a jednotvárnost zdejšího ţivota, z něhoţ mají šanci odejít jen ti, 

kdo mají peníze na lodní lístek. Civilizace se tu, jak ukazuje Nykvist, omezuje především na 

nevlídný přístav, ošklivé baráky a zablácené dvorky obehnané ostnatými dráty. V těchto 

záběrech negativní „lidské stopy v krajině“ přirozeně převaţuje pošmourné počasí. Šedivé 

tóny a splihlé vlasy hrdinů dotvářejí pocit všudypřítomné vlhkosti, lezavosti a nepohodlí. 

Výjimkou je  epizoda stávky rybářského spolku, v níţ rybáři vylijí na protest do oceánu 
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benzín, čímţ způsobí uhynutí mnoha ryb i ptáků. Jasná obloha s obláčky odráţejícími se na 

hladině, na níţ plavou těla mrtvých zvířat, poukazuje na absurditu takového vítězství.  

   Světlo v exteriéru je tedy zachyceno víceméně tak, jak by se dalo očekávat. Také zde, 

podobně jako Jaenzon v Terje Vigenovi a Psancích, vyuţil Nykvist obrysů tmavých skal na 

světlém pozadí oblohy k tomu, aby do nich zakomponoval siluety postav v témţ tónu a 

vytvořil tak dvojbarevný záběr člověka spojeného se zemí, nabízející kromě vizuální 

působivosti i jeho různé výklady. Skalnaté kamenité pobřeţí se objevuje i v dalších 

kameramanových filmech natočených s Bergmanem, jako Hodina vlků, Persona či 

Dokument o Fårö, kde se pokaţdé jednalo o zcela jiný ţánr, a tím pádem se zde lišila i jejich 

úloha. V noční scéně Sigurlíniny sebevraţdy snímá Nykvist skaliska jako jednolitou černou 

masu, v jiných záběrech je zase modeluje různou intenzitou světla, od jasného po tlumené. 

Kdyţ je později Sigurlínino tělo vytaţeno na břeh, musí dcera čelit pohledu na její bezvládné, 

chaluhami obalené tělo v nemilosrdném světle jasného dne, které ji ničeho neušetří a má 

tedy tentokrát výjimečně spíše negativní účinek. 

   Pro Nykvistovu kameru na tomto filmu jsou typické také jízdy a časté pouţívání extrémních 

úhlů záběru, zejména podhledů a nadhledů. V knize Úcta ke světlu Nykvist vzpomíná, ţe 

reţisérovi Mattssonovi přezdíval „Arne Kolej“3./ a domníval se, ţe je v hornatém terénu 

nechal stavět, aby tím získal více času na přemýšlení o záběru, podobně jako to dělají i jiní 

reţiséři. Kaţdopádně se domnívám, ţe horizontální ráz islandské krajiny k jízdám a 

panorámování doslova vybízí a  právě tak vznikl i jeden z nejzajímavějších záběrů filmu, 

v němţ je na scénu poprvé uvedena Salka v dospělém věku. Dlouhá, nepřerušená jízda 

sleduje ţenu jdoucí podél kamenitého pobřeţí. Nejdřív zabírá celou postavu, potom na ni 

během jízdy najíţdí, tím pádem mizí ze záběru cesta, po které kráčí, načeţ se od hrdinky 

kamera zase vzdaluje, ta pokračuje v chůzi uţ zády ke kameře, kamenitého terénu ubývá a 

naopak přibývá oblačné oblohy, která nakonec vyplňuje většinu záběru. Nebe, na němţ mezi 

mraky prosvítá slunce, tvoří spolu s mořem v obraze nejsvětlejší plochu. Jejich velikost i 

mnoţství světla se vlivem jízdy kamery a jejímu přibliţování a vzdalování postupně mění. Na 

začátku záběru zabírá obloha polovinu, poté necelou čtvrtinu, aţ z ní zbude tenký prouţek, 

aby nakonec, daleko světlejší, jelikoţ na východě uţ se mraky protrhaly, záběru dominovala. 

Nykvist zde předvedl na svou dobu zajímavou ukázku, jak lze měnit uvnitř záběru světlo 

v krajině pomocí jízdy kamery měnící velikost oblohy. Podobnou scénou Salky odcházející 

po pobřeţí pryč ze záběru i z příběhu, film také končí. Její postava se opět vzdaluje a ztrácí 

v moři černého kamení, a stejně tak se od ní vzdaluje i kamera, jejíţ pohled naopak začíná 

stoupat výš a výš k nebi. Salka se nakonec vynořuje na horizontu coby maličká černá silueta  

 

 
3./

 Nykvist, Sven: Úcta ke světlu. Praha: Paseka Litomyšl, 1999, str.36. 
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na pozadí bílé oblohy, tvořící nyní 90% záběru. Skulpturní ráz terénu, mám na mysli 

plasticitu ztuhlé lávy a černého kamení, zde kontrastuje s transparentností oblohy a jejích 

nehmotných obláčků. Podle toho, co má v záběru zrovna navrch, zda země či obloha, lze 

potom pochopit i jeho vyznění. 

   Začleňování nadhledů a podhledů se objevuje především v interiérech, ale občas i ve 

venkovních scénách, na mole v přístavu a dále zákonitě často ve scénách, v nichţ jsou 

postavy zasazeny do typického „kopečkovitého“ terénu, přičemţ jejich umístění jeden nahoře 

druhý dole občas odkazuje na jejich vzájemný vztah. 

    Samostatnou kapitolou jsou pak zdejší tradiční domky s malými okénky propouštějícími  

dovnitř pouze minimum světla. Nízké chaloupky s trávou porostlými střechami představují 

jakousi islandskou verzi zemljanek vykopaných do země, do nichţ se sestupuje po vysokých 

příkrých schodech. Okénka jsou natolik malá, ţe jejich skromně vybavené interiéry zůstávají 

ponořeny do permanentního přítmí aţ tmy. Tím se Salka liší od světla v interiérech 

v Psancích, kde byla Hallina farma umístěna do totoţných domků, letní slunce, které 

pronikalo malými okny, však bylo natolik prudké, ţe v jejích místnostech bylo světla dost.  

V Salce Valce pak vytváří  tento typ bydlení zajímavý kontrast ke zdejšímu venkovnímu 

ţivotu pod otevřeným nebem. Domky působí spíše jako nory, do nichţ lidé zalézají jako 

svišti. V epizodách z těchto podzemních kobek musel Nykvist vystačit skutečně s minimem 

světla, ať uţ se jednalo o denní či noční scény. Byly to buď různé variace denního světla 

propouštěného špinavými okenními tabulkami, popřípadě světlo svíček, neboť tyto příbytky 

pro chudé neměly elektřinu.  

   Povaha epizod z útrob Sigurlíniny domácnosti se liší právě podle typu a mnoţství uţ tak 

omezeného světla dopadajícího z vysoko posazených okének na dřevěné schody, trámy a 

zdi v šikmých paprscích. Světlo je někdy natolik rozptýlené, ţe se v něm postavy ztrácí, 

podobně jako za spletí rozvěšených rybářských sítí. Opar světla, v němţ je vidět stejně málo, 

jako v záběrech, kdy místnostech převládá tma, tu nemá pozitivní nádech, spolu s šerem 

naopak dokresluje nezdravou atmosféru Salčina domova i Sigurlíninu letargii. V ostatních 

záběrech dopadá světlo na tváře nájemníků ponořených do tmy pouze v úzkých prouţcích, 

místnosti jsou členěny stíny sítí, schodiště, trámů a rámů oken dopadajících na strop. Tím je 

prostor rozdělen do různě odstínovaných částí, v nichţ hrdinové mizí a zase se vynořují. 

Díky jeho rozbití do jednotlivých více či méně tmavých ploch a plošek je výsledným dojmem 

nepřehlednost a ţivot kdesi v podzemí, doslova na společenském dně. Hrou se stíny 

zároveň Nykvist docílil i zlověstné atmosféry ve scénách, kdy se v domácnosti pohybuje 

Sigurlínin odporný opilý milenec.  

   Rovněţ epizody z budovy Armády spásy, v níţ se konají také náboţenské večery a později 

i politické schůze, se často odvíjejí téměř ve tmě. Jednak uţ je večer, jednak se zdroj 
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elektrického světla omezuje pouze na pár lamp. Ty jsou ovšem důleţitou součástí kompozic 

záběrů, snímaných jak uţ jsem psala, často z podhledu. Účastníci stojící na schodech či 

ochozech do nich občas strčí, takţe se jejich stínítka rozkývají ze strany na stranu nebo se 

točí v kruhu, čímţ vzniká nejen nečekaný světelný efekt, ale rovněţ je posílena dramatická 

atmosféra politických schůzí a vzrušených debat. Sem patří i záběr Arnaldura zabíraného 

z podhledu, takţe má lampu přímo vedle obličeje a světlo ozařující mu tvář ještě posiluje 

jeho plamenný projev o budoucnosti socialismu.  

   Koncept světla v Salce Valce je postaven na kontrastu. Jednak na kontrastu aţ absurdně 

tmavých domovů působících spíše jako lodní kajuty nebo vězeňské kobky, v protikladu 

k otevřenému prostoru islandské krajiny, která vzbuzuje naopak pocit svobody a 

neomezeného pohybu. Dále je zde vyuţita také dualita vzhledu krajiny v závislosti na počasí. 

Světlo v této minimalistické krajině tvořené dvěma základními prvky, vodou a kameny, jí pak 

dává i dvě základní struktury: hladkou plochu třpytící se vodní hladiny a hrubý povrch 

kamenů, kamení a skal. Jednoduchost a nekomplikovanost islandské krajiny  působí za 

příznivého počasí stejně podmanivě a nadčasově, jako působí za studených a deštivých dnů 

téměř odpudivě, jako poslední myslitelné místo k ţivotu.  

   Přestoţe zde Nykvist podlehl nadměrnému pouţívání podhledů, které v některých scénách 

působí příliš prvoplánově, obsáhl pomocí různé intenzity a typu světla ambivalentnost 

islandské scenerie, jejímţ symbolem je právě Salka. Nepřístupnost, nezávislost, 

samostatnost, kouzlo i nevzhlednost, svobodnou duši a současně osamocenost této země 

nacházíme i v jeho záběrech dívčiny tváře. Navzdory jejímu častému vzdorovitému výrazu 

dokázal zachytit také smutek v jejích očích a v rozporu s drsností jejího ţivota i stále ještě 

přetrvávající dětskou nevinnost. Jako například v záběru třpytících se jezírek, na jejichţ 

pozadí daruje ještě malý Arnaldur Salce přívěsek. Ta se sice pouze neznatelně usměje, na 

její tvář však v tom okamţiku zároveň dopadnou paprsky letního slunce a celou jí prozáří.  

Ve scéně, v níţ sedí jiţ dospělý pár na kopci, zase Nykvist hrdinčinu zamyšlenou tvář 

zabíranou v polocelku náhle zcela zatemní a promění ji tak v pouhou siluetu, poté stín zase 

zmizí. O změně světla v krajině pomocí pohybu kamery, která tak vytváří vyznění celého 

záběru, jsem jiţ psala. Mám na mysli závěrečný záběr Salčiny chůze po pobřeţí, kdy Salka 

vyprovodí Arnaldura na loď do Ameriky a poté odchází po nehostinném kamenitém pobřeţí, 

jeţ odkazuje na její opuštěnost a těţký úděl. Čím víc však začíná v obraze převládat světlé 

nebe, tím rychleji se vytrácí dojem její odevzdanosti osudu a převaha světlé oblohy 

naznačuje víru v Salčinu nezdolnost. 
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Nykvistovy první barevné filmy - Dívka ve fraku, SynnØve ze Slunečního návrší a Laila 

 

   Všechny tři filmy z této kapitoly natočil Nykvist v rozmezí let 1956-1958, tedy v období, kdy 

se ve švédském filmu začínalo točit na barevný film. Dívka ve fraku  je na svou dobu 

zajímavým experimentem, jak vyuţít barvy ve filmové stylizaci. SynnØve ze Slunečního 

návrší natočená v Norsku a Laila, v Laponsku se odehrávající příběh o sámské dívce, uţ 

jsou naproti tomu vcelku průměrná melodramata zasazená do půvabné přírody. Zařadila 

jsem je sem proto, ţe dokazují, jak si Nykvist jiţ v těchto raných letech dokázal poradit 

s barvou na úrovni a bez toho, aby ji v obou filmech jakkoli předimenzoval, jak bylo tehdy 

běţné.  

   Dívka ve fraku /Flickan i frack, 1955/ podle předlohy Hjalmara Bergmana byla další 

spoluprací Nykvista s reţisérem Arne Mattssonem. Zápletka je prostá, otec hlavní hrdince 

odmítne koupit šaty na ples, zatímco jejímu bratrovi je ochoten frak koupit. Na protest jde 

dívka na bál rovněţ ve fraku, kouří, chová se jako muţ, čímţ ztropí ve společnosti skandál. 

Je vyhozena z domu a dostává se do komunity místních feministek. 

   Děj se odehrává v létě a dominuje mu intenzivní bílé a světleţluté světlo ve stylu 

impresionismu a velmi pečlivě promyšlené barevné kompozice. V podstatě co záběr, to 

malířský obraz. Světlým barevným tónováním a častým pouţitím pastelových tónů a různých 

odstínů modrofialové opět připomíná díla malířů ze Skagen. Příběh situovaný v malém 

městě na sklonku 19.století poskytl moţnost zapojit do obrazů kostýmy navrţené Magem 

/Max Goldstein/, německým výtvarníkem proslaveným spoluprací s I.Bergmanem a designy 

kočárů. Právě černé a tmavomodře zbarvené kočáry tvoří ve skladbě pastelových barev 

výrazný prvek. Světlo v exteriérech buď dopadá na scénu ve velkých ohraničených plochách, 

nebo se naopak objevuje ve formě třpytu v listí stromů, ve vlasech a na vodě a spolu 

s kouřem lokomotivy rozptyluje i barvy, takţe se v některých záběrech jedná o barevné 

skvrny. Kombinací výrazně stylotvorného světla a barev se Nykvistovi s Mattssonem podařilo 

vytvořit okouzlující podívanou. 

   Barvy, z nichţ se obrazy skládají, jsou sice často pastelové, krémově ţluté, meruňkové, 

bleděmodré, lila atd., ale jsou velice syté a ve spojení s ostře fialovou, tmavěfialovou 

tmavomodrou, bílou či černou vytvářejí velmi zajímavé barevné kompozice. Světlo mívá 

rovněţ pastelový odstín, kromě uvedené světleţluté také lehce narůţovělý, anebo je prostě 

bílé. Působivě řešená je scéna z tovární haly částečně vyuţívající efektu komplementárních 

barev. Na oranţovou budovu dopadá narůţovělé světlo, prostranství před ní má odstín 

fialového ultramarínu a rámují jej okrově zbarvené koleje. Uprostřed dvora pak stojí 

v ostrůvku téměř bílého světla hrdinka oděná do kobaltové blůzy a tmavomodré sukně a za 

ní se krčí postava ve světleţluté košili a hnědých kalhotách. Bílé světlo rozptylující se po 

modrofialové zemi sice vytváří kolem ústřední bílé plochy jemné světlefialové valéry, ovšem i 
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tak působí velmi překvapivě. Kontrast oranţovo-fialové se objevuje i v interiéru černého, 

oranţově vypolstrovaného kočáru, v němţ sedí Naima Wifstrandová /herečka známá 

z Bergmanových Lesních jahod či Hodiny vlků/ v jedovatě fialových šatech a slunečníku. I 

další záběry jsou silně barevně stylizované, fialově kobaltové stíny na blankytně modré 

cestě, modrá zákoutí plesového sálu se světle zelenými stěnami a sirnatě ţlutým světlem 

lustrů či záběr tmavočerveného domu obklopeného zelenými stromy a bílými koňmi 

zapřaţenými do černého kočáru, který vrhá na pískovou cestu šedobéţové stíny. Do 

odpoledního slunce zalitý výjev kávového dýchánku v zahradě, v němţ je na pozadí zeleně 

rozmístěn bleděmodrý zahradní nábytek a hosté v námořnických šatech, je v mnohém 

reminiscencí na Renoirovy či Manetovy obrazy.  

   Dívka ve fraku byla ve své době skutečně ojedinělý výtvarný filmový počin. První švédské 

barevné filmy točené od poloviny 50.let na Kodak Eastmancolor se vyznačovaly buď 

křiklavými, naddimenzovanými barvami, anebo naopak jejich vybledlostí. Švédské 

maloměsto konce 19.století nahlíţené spisovatelovým typicky ironickým pohledem, výtvarná 

nadsázka v podobě palety pouţitých barev a převaha intenzivního světla potom povyšují 

snímek z pouhého formálního experimentu na velice vydařenou hru, v níţ všechno funguje.  

Časté přesvětlení, odvaha a originalita v pouţití barev společně s komediálním ţánrem a 

hravým tónem snímku zde působí kompaktně a přesvědčivě. Coţ se nedá říci o Nykvistově 

podobném experimentu, o komedii A co všechny ty ženy I.Bergmana, kde byl autorem 

kostýmů opět Mago.    

   

    Film SynnØve ze Slunečního návrší /SynnØve Solbakken, 1957/ je adaptací románu 

slavného norského spisovatele a laureáta Nobelovy ceny BjØrnstjerne BjØrnsona /1832-

1910/. Jedná se o milostný příběh dvou mladých lidí odehrávající se na norském venkově 

19.století. Natáčelo se v Gundbrandsdalu na severovýchodě Norska v nádherné hormaté 

krajině s hlubokými údolími a modrými fjordy. Do jedné z rolí byla obsazena Harriet 

Anderssonová, reţii měl Gunnar Hellström. Venkovský ţivot, včetně vykreslení norského 

folkloru, oslav, krojů a interiérů chalup, je zde víceméně líčen jako bukolická idyla, coţ ještě 

podporuje roční období, uprostřed něhoţ se romance odehrává. Ostré světlo 

skandinávského léta včetně světla jeho nocí samozřejmě romantickou povahu snímku ještě 

umocňuje. Jasně modrá obloha dává vyniknout barvám v krajině – tmavozeleným horám a 

jehličí borovic často rámujících záběr, modrým fjordům, ţlutozeleným pastvinám, bílé barvě 

horského kvítí, bříz a pasoucích se koz. Světlo je intenzivní, barvy jsou však tlumené. 

Zajímavou studií přírodního světla v interiéru je scéna z dřevníku, jehoţ pravou stěnu tvoří 

klády, zadní stěnu řady nasekaných kulatých polínek, uprostřed stojí špalek se zaťatou 

sekerou a podlaha je plná polínek, třísek, a pilin. Různé tvary a struktury dřeva jsou ozářeny 

prudkým světlem pronikajícím dovnitř širokými škvírami v trámech pravé zdi. Zatímco v rohu 
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dřevníku je téměř úplná tma mající tmavohnědý odstín, světlo které dopadá na boční stranu 

špalku, hrany polínek, ţluté třísky na zemi a topůrko sekery v popředí má světleţlutý odstín. 

Výrazně ohraničené plochy a obrysy světla a teplé odstíny hnědé připomínají šerosvit a 

tonalitu Rembrandtových pláten, kterého ostatně Nykvist obdivoval. V případě podmračené 

oblohy a nedostatku světla vyuţil pro změnu efektu mraků vrhajících na petrolejově zelené 

hory tmavošedé stíny a v nočních, sytě modrých venkovních záběrech zase tmavomodré 

stíny. Co se týče srovnání snímku s o téměř čtyřicet let starší Kristinou Vavřincovou, rovněţ 

natočenou v Gundbrandsdalu, je SynnØve co se týče sytosti barev mnohem tlumenější. 

Důvodem je pravděpodobně skutečnost, ţe pouţitím výrazných barev by venkovské 

melodrama snadno sklouzlo do kýčovitosti, zatímco v gotické Kristině měly naopak přirozené 

opodstatnění.  

    

   Následující rok natočil Nykvist s reţisérem Rolfem Husbergem v norské části Laponska 

Lailu, zasazenou do sámské vesnice, v níţ se mísí moderní způsob ţivota s tradičním. 

Zdejší sympatičtí obyvatelé totiţ bydlí jak v typických červeně natřených dřevěných domech, 

tak v týpí a jezdí v saních taţených soby i na motorkách. Stejně jako v Dívce ve fraku a 

v SynnØve i zde má světlo a barvy jasně daný koncept. Zatímco norské léto se vyznačovalo 

intenzivním světlem a tlumenými barvami zelené, modré, hnědé a okrové, laponská zima 

rovná se přirozeně sníh. Lailu charakterizuje naprostá převaha bílé barvy v obraze, lehce 

namodralé či lila stíny na sněhové přikrývce a bílá či světlemodrá obloha. Světlo je studené a 

bledé a v tomto filmu se na sněhu nikdy neleskne ani netřpytí. Tato skutečnost však nijak 

nesouvisí s povahou příběhu, který je nekomplikovaný a veselý, jde čistě o realistické 

zobrazení laponského zimního slunce. Rovněţ interiéry domů mají stěny a nábytek z bílého 

dřeva a převaţuje v nich dojem čistoty a svěţesti, ve venkovních scénách ještě umocněné 

větrem a mrazivým vzduchem, který postavám zbarvuje tváře narůţovo. Do této bílé masy je 

potom začleněn nějaký výrazný barevný akcent, ať uţ jsou to hnědé sáně, červené domky 

anebo veselé modročervené sámské kroje. Popsané barevnosti se vymyká úchvatný záběr 

polární záře zhruba v polovině příběhu. V prvním plánu jedou sobí sáně po světlounce 

fialové zasněţené pláni s pruhem oranţového světla na horizontu, zatímco se na 

ţlutooranţové obloze míhá zelenofialová aurora borealis. Laponské jaro snímá Nykvist ve 

stejně bledém světle. Pláně s putujícími sobími stády mají tělovou, nazelenalou a béţovou 

barvu s občasnou bílou slézajícího sněhu, tající jezera jsou ocelově modrá a barevnost je 

opět celkově umírněná. Jejím ozvláštněním jsou potom scény z týpí, na jejichţ fialově a 

purpurově zbarvených stěnách se rýsují černé stíny, zatímco v popředí sedí u ohně červeně 

oděné sámské ţeny s oranţovými  odlesky ohně na tvářích. Za zmínku stojí také záběr lodě 

a jezera vklíněného do pásma okolních hor. Je celý laděný do modrých tónů, v němţ se 

jemně odstínované plochy slévají a vytvářejí tak rozpitý dojem inkoustem namalovaného 
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akvarelu, tedy další příklad Nykvistova invenčního vyuţití barevného materiálu a zároveň 

snahy jednoduchý příběh vizuálně ozvláštnit.  

   Laila4./ je dalším filmem, v němţ Nykvist uţ tehdy pochopil moţnosti barevného filmu a 

redukcí barevné škály si od začátku vytvořil vlastní umírněný styl, jímţ se odlišoval od zbytku 

tehdejší dobové produkce. Vedle své filosofie pouţívání co nejmenšího počtu světel 

v interiéru a maximálního vyuţití a rozvíjení přírodního světla v exteriérech, tak od té doby 

mohl své tvůrčí krédo „méně je více“ uplatňovat i v oblasti barev.                                   

 

                                     Vůl – Nykvistova variace na zimní světlo 

 

   Příběh muţe, který v 60.letech 19. století v období hladomoru ukradl a zabil vola svého 

hospodáře, aby nakrmil ţenu a čerstvě narozené dítě, a byl za to na několik let uvězněn, 

slyšel Nykvist v dětství a dlouho si jej přál natočit. Jeho reţisérský debut Vůl /Oxen, 1990/, 

na němţ se podílel i jako spoluscénárista, byl nominovaný na Oscara za nejlepší zahraniční 

film.  

   Svým námětem, to znamená nutností dopustit se zločinu a poté si odpykávat nepřiměřeně 

tvrdý trest, se Vůl řadí k filmům, jako je Terje Vigen a Psanci. Odehrává se z velké části v 

zimě a jeho světlo je vzhledem k námětu bídy a zoufalství zcela chladné a bez ţivota, a to i 

v jarních scénách. Světlu je pochopitelně podřízena i barevná škála omezující se téměř 

výhradně na studené, tlumené  barvy. Z hlediska děje i barevnosti jej lze rozdělit do několika 

částí. První se odehrává v zimě, kdy hlavní hrdna Helge zabije vola a několik týdnů se mu 

daří čin před hospodářem, vikářem, jeho ţenou a zbytkem vesničanů utajit. Spolu se svou 

ţenou Elfridou trpí strachem a výčitkami svědomí, a kdyţ se potom na jaře jeho zločin 

provalí, Helgemu se vlastně uleví.  

   Jako obvykle tuhá švédská zima se zde vyznačuje vybledlou tmavozelenou barvou 

zasněţených smrků obklopujících Helgeho chalupu, namodralým sněhem a světlou, lehce 

nafialovělou oblohou. Stejně studené barvy převládají také v domácnosti pastora, zelenkavé 

stěny mají odstín plísně, rámy oken a dveří jsou bílé a jediným zdrojem světla jsou svíčky 

nebo svíčkový lustr nad stolem, u něhoţ se farníci scházejí. Jejich ţlutooranţové plamínky, 

ojedinělý akcent teplé barvy, však nedokáţí místnost vizuálně jakkoli proteplit. Podobně je 

tomu v místnostech Helgeho spoře zařízené dřevěné chalupy. Ačkoli v ní převaţuje hnědé  

 

_________________________________________________________________________ 
4/ 

Lokalita Laponska, závody sobích spřeţení a kultura Sámů pak v lecčem připomínají o osm let starší finský film 

Bílý sob natočený  podle staré sámské legendy. Ţánrově i vizuálně jde však o úplně odlišné filmy. Černobílý Bílý 

sob je temný příběh s prvky nadpřirozena, zatímco Hosbergův film, ačkoli také obsahuje akční a nebezpečné 

scény, mimochodem výborně nasnímané, je milý hezký příběh s dobrým koncem. 
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dřevo na stěnách i nábytku a některé scény se odehrávají u zapáleného krbu, mají do 

útulnosti, obvykle spojované s teplými barvami, daleko. Převaţuje dojem tíhy a ponurosti, a 

dokonce ani kdyţ hrdinové sedí přímo u krbu, nejsou jejich tváře plameny nijak zvlášť 

ozářené. Kromě ohně, na němţ si manţelé v kotlíku vaří ukradeného vola, a ojedinělé svíčky 

na stole, je zde jediným zdrojem světla modré zimní světlo pronikající dovnitř skrz okenní 

tabulky pokryté jinovatkou. Různě odstínované tóny hnědé ve světnicích jsou ozvláštněny 

světlemodrým obdélníkem okna a nazelenalým tónem bíle natřeného krbu. Zelený nádech 

má někdy celý interiér včetně pokoţky hrdinů a svou tonalitou i obsahem zcela odpovídá 

raným dílům Vincenta van Gogha a jeho studiím holandských venkovanů ţivořících ve stejně 

tmavých chalupách.  

   Okna obecně zde hrají důleţitou roli. Záběrem okna film začíná i končí. Skrz jeho namrzlé 

sklo pozoruje v úvodu hlady a pláčem dítěte vystresovaný Helge vola, který se k nim zatoulal 

a jehoţ vzápětí zabije. Za oknem také spatří hospodáře přicházejícího právě ve chvíli, kdy 

Elfrida vaří maso, později psy dobývající se do venkovní spiţírny a rovněţ další postavy, 

vikář, Helgeho bývalý sok či vikářova ţena jsou zabíráni skrze okenní výplně. Okna zde taky 

poukazují na dva rozdílné světy – relativní pohodlí a teplo v domech a krutou zimu tam 

venku. Jinovatka na skle ještě tlumí uţ tak slabé venkovní světlo a zároveň mu dává ještě o 

odstín navíc. Netřpytí se, její povrch je matný, není tedy obvyklým okouzlujícím výjevem, 

nýbrţ je pouze dalším důkazem venkovního mrazu. Ve scéně, kdy uţ je muţ uvězněn, je 

zase  rozptýlené světlo dopadající do kobky skrz zamříţované okno, jediným odkazem na 

ţivot tam venku. Předposlední záběr dětí dívajících se z okna, v němţ se odráţejí jejich 

přicházející rodiče, propuštěný Helge a Elfrída, naproti tomu vyznívá poněkud sladkobolně. 

Naštěstí jej Nykvist částečně vykompenzoval závěrečným záběrem fotografie jiţ opět 

spokojené rodiny.  

   Jaro je zde zcela prosto jakékoli svěţesti a má špinavé šedé odstíny. Šedé jsou kmeny 

stromů, kamení v lese nebo chalupa, v níţ Helge ţádá o vodu, a rovněţ spadané ţluté listí 

má našedlý tón. Světlo je silně rozptýlené a ještě zvyšuje dojem prašnosti. Scény ze soudní 

síně a z  vězení se nesou ve zcela studených tónech modré, tmavomodré, šedé, fialové a 

černé, a to jak ve vězeňských celách, tak na galejích v areálu věznice. Dokonce i oheň 

v kobkách nebo v kovárně, kde vezeň Helge pracuje, je světlefialový. Světlo, kterého je 

samozřejmě minimum, má venku i vevnitř světlerůţový a světlefialový odstín. Zásluhou 

Nykvistovy invence je tak barevnost vězeňských scén různorodá a rozhodně se neomezuje 

pouze na obvyklou šedou barvu. Ta, jak jsem popsala, naopak patřila jarní přírodě, zatímco 

vězeňské prostory jsou barevně vysoce stylizované.  

   Pouze v závěru příběhu, kdy se osvobozený Helge vrací po letech jarní přírodou domů, 

poprvé spatříme náznak něţného jarního světla, které na rozdíl od zbytku filmu pouze 

neudrţuje při ţivotě, ale které přináší navíc radost, sílu a naději.  
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   Vůl je podle očekávání shrnutím Nykvistovy kameramanské filosofie, ţe co se týče barev i 

mnoţství zdrojů světla, pak „méně je více“. Námět, to znamená velké drama „malého 

člověka“ a jeho umístění na švédský venkov 19.století, tvůrci poskytl příleţitost rozvíjet 

moţnosti chladného severského světla v exteriérech i interiérech, pouţití jednoho či dvou 

zdrojů světla v interiéru a nasvícení tváří herců tak, aby co nejvíce umocnilo jejich výkony a 

zároveň korespondovalo s vizuálním konceptem filmu. Studené světlo venku a malé 

mnoţství světla uvnitř mu umoţnilo vytváření specifické palety barev: nevšedních odstínů 

světla a stínů, jemně odstínované barevné přechody a různé variace na kombinace 

studených barev i studených barev ve spojení s teplými s tím, ţe teplé odstíny zde mají 

studený nádech.  Chladné světlo, jeho zdroje, mnoţství, intenzita a způsob, jakým ovlivňuje 

barevnou tonalitu, zde má zásadní funkci v naraci a utváření atmosféry. 

                            

        

                                Kristina Vavřincova a světlo norského středověku 

 

   Kristina Vavřincova /Kristin Lavransdatter, 1995/ je jedním z posledních Nykvistových 

filmů. Film v reţii Liv Ullmannové je adaptací významného díla norské literatury, 

stejnojmenného románu Sigrid Undsetové /1882-1949/, jehoţ tři díly vyšly v letech 1920-

1922. Film ovšem vypráví pouze události prvního dílu, v němţ je hlavní hrdinka Kristina, ţijící 

s rodiči a sestrou na selském dvoře v severním Norsku 14.století, ještě mladá dívka. Rodiče 

jí vyberou ţenicha, dívka však předtím odchází do kláštera a potkává svého osudového 

muţe, Arneho. Navzdory odporu rodičů, jelikoţ vyvolený právem nemá v kraji nejlepší 

pověst, si sňatek s ním doslova vyvzdoruje. Scénou svatby film začíná i končí. To, ţe se 

Ullmannová rozhodla začít vyprávění svatbou a odhalit hned v úvodu závěr prvního dílu 

knihy, je zároveň jediná změna oproti Undsetové předloze. Jinak se drţela originálu a film je 

věrným přepisem většiny scén tak, jak byly v románu popsány, díky čemuţ také trvá tři 

hodiny.  

   Na této časové ploše měl potom Nykvist dostatek prostoru na to, aby obsáhl podstatu 

severského světla v závislosti na ročním období, různé podoby zdejší přírody, středověkého 

křesťanského světla, panteismus, děj příběhu, v němţ postupně přibývá konfliktů, stejně jako 

různorodá prostředí, v nichţ se odehrává /statek, klášter, příroda/. To vše samozřejmě nejen 

pomocí světla, ale také barev. 

   Období středověku bývá povaţováno za temné a je k tomu důvod. Kdyţ pomineme války, 

bídu, epidemie a hladomory, lidé skutečně fyzicky ţili ve tmě. Světla bylo málo, o to 

významnější roli mělo světlo duchovní. Pozemský ţivot byl především přípravou na ţivot 

v Království boţím, přičemţ na zemi byl Bůh přítomen ve všem.  
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Ţivot ve středověku v horách severního Norska ovšem obsahoval světla dostatek, alespoň 

tedy v tomto filmu. Kristina není temný příběh, jeho první část líčí spokojený ţivot na statku, 

kdy je Kristina ještě poslušná, nezkušená dívka ţijící podle zásad, jeţ jí byly doma vštípeny, 

a stejně tak spokojená je i v klášteře. Do druhé části se potom promítá odraz „světla“ euforie 

její lásky k Arnemu. Teprve postupně, jak přicházejí překáţky, se typ světla lehce mění, ale 

skutečně pouze nepatrně. 

   Celý film charakterizuje teplé světlo, vevnitř i venku. Jeho volba je vyjádřením podstaty 

středověkého světla i zde proţívaných mezilidských vztahů: lásky uvnitř rodiny, tehdejší  

lidské pospolitosti v rámci komunity, osady či kláštera, lásky partnerské, vášně, nenávisti, 

jednoduše řečeno silných emocí. V neposlední řadě pak také lásky k Bohu a naopak Boţí 

lásky tak, jak ji tehdejší lidé vnímali.  

   V domácnosti Kristininých rodičů a léčitelky paní Ashild se jedná o teplé domácí světlo, 

zatímco v klášteře, katedrále, poutním kostele a přírodě, včetně té zimní, je přítomné světlo 

Boţí. Světlo zde má vţdy naţloutlý, oranţový či dokonce červený odstín. I v samém závěru, 

kdyţ kostel v rodné osadě zasáhne „boţí hněv“ v podobě blesku, má ohnivé běsnění sytě 

oranţový odstín. Středověké světlo bylo zářivé, pozitivní, plné lesku a třpytu a jeho 

zosobněním bylo zlato coby nejvyšší koncentrace světla slunce. Bylo chápáno jako zdroj 

bytí, jako přítomnost Boha ve světě i jako zdroj krásy. Boţí přítomnost v podobě světla byla 

tím, co lidem zkrášlovalo i usnadňovalo ţivot, jelikoţ jim dělalo společnost, dávalo naději, 

popřípadě jistotu, ţe nejsou sami, ţe je s nimi Bůh, a to ať uţ v podobě denního světla, ohně, 

měsíce či hvězd. Jako spolehlivého a inspirujícího společníka, u nějţ je záruka, ţe se kaţdý 

den objeví a svými proměnami nikdy neomrzí, chápe světlo i Nykvist, byť nikoli 

v náboţenském smyslu.  

   Světlo bylo spatřováno jako největší hodnota sestupující z nejvyšších bytostí na ty nejniţší 

a zároveň zůstávající nad nimi. Tak je také pojato v Kristině. Obloha je jasná a světlo 

naţloutlé, ať uţ se jedná o léto, jaro nebo mrazivou zimu. Kdyţ jede Kristinin otec Vavřinec 

s Kristinou zasněţenými pláněmi do katedrály prosit Boha za uzdravení Kristininy mladší 

sestry Ulvhild nebo kdyţ Arne rovněţ uprostřed zimy absolvuje kajícnou pouť do téhoţ 

svatostánku, mají sluneční paprsky za horami podobu zářivé duhové hvězdy, jakéhosi 

boţího pozdravu. Přátelské světlo propůjčuje zimní krajině jasné barvy a zároveň navozuje 

dojem všudypřítomné svěţesti ostrého studeného vzduchu, jeho průzračnosti, claritas. Ani 

noci nejsou tak docela zbaveny světla. V létě mají modrou barvu, přičemţ měsíční světlo 

ozařuje tmavozelenou louku, na níţ malá Kristin s paní Ashvild sbírají před úsvitem byliny 

pro zraněnou Ulvhild, osvětluje venkovní kříţ, k němuţ se dospělá Kristina utíká modlit, či 

otce Vavřince zoufale sekajícího do klády, která mu toho dne zmrzačila mladší dcerku. Noc 

zde nerovná se temnota, nebezpečí a strach. Světla je méně, ale stále je vidět. Za letních 

bílých nocí, během nichţ lidé tančí při oslavách slunovratu, má zcela opojný nádech, 
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objevuje se v odlescích v okolní přírodě i na postavách a zároveň zaplňuje celý obraz. Lidé 

tančící v jeho záři, opilí jeho intenzitou, se s ním spojují v jeden proud energie, a slavnosti 

slunovratu se tak stávají propojením středověkého člověka s energií celého vesmíru. Rovněţ 

Arneho a Kristinina první společně strávená noc, kdy dívka po předchozím skupinovém tanci 

na louce usne vsedě pod stromy sadu v jeho náruči, se odehrává za bílé noci. Svou 

barevností je scéna typická pro Nykvistův barevný koncept v tomto filmu, jenţ zahrnuje 

kombinaci studených barev ve spojení s teplým světlem. V tomto záběru sedí dvojice opřena 

o zídku, jejíţ šedé kameny jsou modelovány světlem bílé noci, stejně jako záhyby Arneho 

modrého pláště, kterým zahalil spící Kristinu. Studené barvy doplňuje zeleň korun stromů 

nad nimi, za zídkou však jako plástev medu sálá čtverec okrově ţlutého světla. Světlo zde 

zkrátka nikdy není studené, a to ani v prostředích, kterým dominují zcela chladné barvy – 

modrá, šedá, sivá, bílá. Kromě jiţ zmíněných zimních scenérií ani tak chladně působící 

interiéry jako je vnitřek šedé katedrály či sály, chodby a loţnice kláštera, jehoţ opukové zdi 

jsou buď v odstínu holubičí šedi nebo bíle vymalované, nikdy nevyznívají studeně. Například 

šedá masa hlavní lodi katedrály je narušena teple hnědým světlem z chodby boční kaple a 

sytě ţlutým světlem svící, podobně jako namodralé sály společené loţnice a koupelny 

schovanek kláštera. Kontrast studeného interiéru a teplého bodového světla svící či plamenů 

z krbu se ve scénách z religiózních budov objevuje opakovaně. V hlavní místnosti kláštera, 

kde se jeho obyvatelky oděné do šedých šatů scházejí a malují na stěnách fresky, zase 

proniká okny do jeho modrošedého prostoru světleţluté teplé světlo, jehoţ nejpřesnější 

označení je odstín neapolská ţluť. Rovněţ scéna z podloubí, kdy si do kláštera přijede pro 

Kristinu snoubenec Simon, kterého ona kvůli Arnemu odmítá, se vyznačuje stejnou barevnou 

kombinací. Kristina se poté kaje před otcem Edvinem leţíc na podlaze v té samé místnosti, 

stále vyplněné oním nadpozemským světlem, Boţím světlem, které je všudypřítomné, Bůh 

se stále dívá.  

   Světlo „shůry“ se odráţí také v tvářích „těch nejniţších“, tedy postav velmi často 

zabíraných v detailu, jak je pro Nykvista typické. Stejně tak se objevuje v celé přírodě, na 

náhorních plošinách i uvnitř nádherných hlubokých lesů. Ty jsou zcela prostoupeny letním 

světlem pronikajícím jimi vertikálně, takţe kmeny stromů a jejich stíny připomínají plasticitu 

sloupoví katedrály, vytvářejíce tak z lesa přírodní chrám. Díky hře světla a stínů, objevující 

se také na hrbolatém terénu lesních strání porostlých květinami a mechem, je diagonálními 

pruhy světla jednak rozbita horizontalita kmenů, jednak jí zdejší les zároveň získává také 

pohádkový, mytologický ráz severského hvozdu, v němţ ţijí víly, skřítkové a nejrůznější 

duchové. Les se tak stává prostředím, v němţ se pohanská víra mísí s křesťanskou.  

   Jasně panteistické vyznění má rovněţ scéna, v níţ Kristinina matka úpěnlivě prosí Boha o 

pomoc, po níţ následuje noční záběr hlubokého ztichlého údolí. Některé záběry norské 

přírody mají naopak podobu jakési archaické krajiny, třeba sekvence z kamenité mořské 
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zátoky, kde se Kristin setká s Arnem. Kamenitá pláţ s borovicí a postavou koně v popředí a 

tmavě modré moře dávají výjevu transcendentální charakter a dojem bezčasí, věčnosti.  

   Světlo coby ztělesnění Nejvyššího se ve středověku projevovalo jak v průzračnosti, 

claritas, vzduchu, jejţ prostupovalo, tak v barvě tvořené jeho odrazem na předmětu. Boţí 

světlo se odráţelo i v zářivosti a sytosti základních barev, červené, modré, zelené, ţluté, ale 

třeba také fialové a samozřejmě barvě zlaté5./. Ty se v Kristině objevují např. na oděvech 

nebo v sekvenci slavnosti na královském dvoře, jehoţ taneční sál je dekorován právě 

v jasných barvách zelené, červené, modré a zlaté, která se objevuje také na honosném 

nádobí a královských korunách. 

   Nykvist se však gotické estetiky barevnosti nedrţel dogmaticky a vytvořil si vlastní barevný 

koncept. V záběrech z přírody se objevují jasné barvy, ale často jsou pohlceny záplavou 

letního světla, včetně světla rozptýleného a silného světelného oparu, v nichţ se jejich 

barevnost ztrácí. Samostatnou kapitolou jsou potom interiéry statků, jejichţ dřevěné stěny, 

podlaha a nábytek mají teplý, načervenalý odstín, k němuţ se v mnoha záběrech přidává i 

nádech fialové, magenty, modré a tyrkysové a je doplněn o červenou, černou, zelenou a 

další barvy na pestrých kobercích rozvěšených po zdech. Navzdory malým okénkům 

nepůsobí tentokrát místnosti potemněle, ale naopak velice útulně, coţ je dáno zmíněnými 

barvami, jejichţ efekt je ještě znásoben nepřetrţitě hořícím ohněm v otvoru v podlaze 

uprostřed světnice. Večer a v noci se pak stíny jeho plamenů mihotají na stěnách i tvářích 

obyvatel Vavřincova statku a jejich záře se odráţí na jejich vlasech ve zlato-měděných 

odlescích. Zlatá je také Kristinina mohutná svatební koruna i světlo v loţnici, kde za bílé noci 

proběhne její svatební noc. Záběrem novomanţelů stojících u okna, jímţ do loţnice proudí 

záplava nadpozemské záře, symbolizující začátek nové etapy hrdinčina ţivota, film také 

končí.   

    Jeho hlavní nevýhodou je, ţe je adaptací pouze prvního dílu knihy. Jeho obsah – mládí 

hrdinky a její nevyzrálá umíněnost aţ sobeckost prosadit si za kaţdou cenu sňatek s muţem, 

který za to očividně nestojí, nemusí být pro některé diváky dostatečně nosný na to, aby chtěli 

u filmu strávit 180 minut. V knize jsou také oba hrdinové daleko mladší neţ jejich filmoví 

představitelé, Kristině je 20 a Arnemu teprve 28 let, coţ v lecčems vysvětluje a omlouvá 

jejich nezodpovědné chování. Zúţit Undsetové román pouze na hrdinčinu mladickou 

zamilovanost a krkolomnou cestu k vytouţenému sňatku byla jednoznačně chyba. 

Producenti měli buď rovnou naplánovat realizaci dalších dvou dílů, z nichţ ve druhém 

hrdinčino vysněné manţelství prochází těţkou krizí, aby se ve třetím vrátila zpět do kláštera  

a v jejím ţivotě převáţil duchovní rozměr, nebo spojit všechny tři do jednoho filmu. Nebo do 

dvou, přičemţ druhý díl by vylíčil Kristinino manţelství a pozdější odchod z něj do kláštera. 

 
5./

 Eco, Umberto: Dějiny krásy. Praha, Argo, 2005, str. 99. 
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Diváci, kteří předlohu neznají, tak na základě filmu získají z Unsetové ságy značně zkreslený 

dojem.    

   Rovněţ herecké výkony v hlavních rolí neshledávám vţdy úplně přesvědčivé, ne vţdy se 

hercům ztvárnění silných emocí dvou impulsivních lidí podařilo podat tak, aby nepůsobily 

křečovitě. Za největší klad Ullmannové „ţivotního filmu“ tedy povaţuji, pravděpodobně nikoli 

překvapivě, Nykvistovo pojetí světla a barevného konceptu tak, jak jej na tříhodinové ploše 

dokázal originálně rozvinout, variovat a rozplánovat. Našel osobité pojetí středověkého 

světla, aby vyjádřilo způsob vnímání, myšlení a víry tehdejších lidí, a zároveň do něj vnesl 

vlastní pohled. Docílil, aby současně souznělo s charakterem zdejší přírody v různých 

ročních obdobích a v neposlední řadě zprostředkovalo pocity a vývoj hlavních postav, včetně 

vztahu Kristininých rodičů a jejich vztahu k dceři. Zde mám na mysli scény z domácnosti paní 

Ashvild, kam za Arnem a Kristinou dorazí bývalá druţka a matka jeho dětí, kterou Arne 

v hádce nechtěně zabije. Umělé světlo v těchto scénách je sice stále to samé jako ve 

Vavřincově domově, tedy teplé světlo ohně, je ho však méně, není v místnosti tak 

rozptýlené, takţe postavy nabývají ostřejších kontur podle toho, jak se vyostřují  konflikty 

mezi nimi, a scény celkově působí temněji. Po předchozí idyle v nich totiţ Arne s Kristinou 

čelí odvrácené straně jejich vztahu, který se, jak se ukazuje, netýká pouze jich dvou. Rovněţ 

manţelství rodičů projde v závěru proměnou, kdyţ se Ragnfrid Vavřincovi svěří 

s celoţivotním břemenem viny, ţe jejich prvorozený zesnulý syn moţná nebyl jeho. Muţ jí 

odpustí a zároveň si poprvé sdělí, co pro sebe navzájem znamenají, čímţ jejich vztah získá 

hlubší rozměr, jak ilustruje i záběr jejich procházky ruku v ruce v ranním světle. I pro ně totiţ 

začíná v ţivotě nová kapitola.  

   Kristina je ukázkou Nykvistovy schopnosti brilantně pracovat se sytými, jasnými barvami, 

jak to dokládá kupříkladu také vynikající barevné pojetí v Bergmanově filmu Šepoty a výkřiky. 

Tam byla ovšem ústřední červená barva, vyjadřující barvu lidského nitra, zakomponována do 

více tlumených barev, kdeţto v Kristině se jednalo o pouţití primárních barev, včetně 

rozvinutí jejich dalších tónů.  

   

 

   Do kapitoly o nejznámějším švédském kameramanovi, jehoţ filmy natočené s Bergmanem 

jsou tématem závěrečných prací snad na všech filmových školách, jsem se snaţila vybrat 

takové filmy, které dohromady nejlépe demonstrují jeho názor na úlohu kameramana. Tím je 

přesvědčení, ţe jeho práce má slouţit především scénáři a vizi reţiséra a tyto co nejlépe a 

nejvěrněji přenést na plátno. Kameraman můţe mít svůj tvůrčí styl, ve finále se však 

nakonec stejně vše podřizuje dané látce. Nykvistova tvorba bývá do určité míry zcela právem 

spojována s jeho pracovním mottem „méně je více“, s pouţíváním subtilního světla a 

tlumenějších barev. To se týká především umělecky ambiciózních děl, jako byly filmy 
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Bergmanovy, Tarkovského Oběť, Allenova Jiná žena, Mallovo Děvčátko či Vůl, ale třeba i 

zde zmiňované jednoduché romance z 50.let, SynnØve ze Slunečního návrší a Laila. Stejně 

tak ovšem výborně zvládl kombinaci oslňujícího impresionistického světla a hutných 

pastelových barev ve výtvarně vysoce stylizované Dívce ve fraku a sytých jasných barev a 

teplého světla v Kristině Vavřincově. Salka Valka byla zařazena coby raná ukázka jeho 

schopnosti vyprávět děj a vystihnout charakter krajiny v černobílém filmu především pouţitím 

světla.  

Kameramanovy ryze komerční filmy, americké romantické komedie či dobrodruţný 

katastrofický film Hurikán pak pouze potvrzují jeho všestrannost. 

   Svou vášní pro světlo, schopností a potřebou vnímat, zkoumat a zachytit jeho nejrůznější 

aspekty, proměny, nuance i samotnou podstatu, obohatil Nykvist jak svůj ţivot, tak světový 

film. Nikdy si totiţ nepřestával uvědomovat, ţe světlo je podstata filmu i lidského ţivota.    
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                                                            ZÁVĚR 

   

   Světlo je jedním z nejvíce fascinujících jevů tohoto světa i našeho kaţdodenního ţivota. 

Jeho přítomnost nám neustále připomíná vznik ţivota na této planetě i vznik celého vesmíru, 

existenci pro člověka nejdůleţitějších nebeských těles naší galaxie, slunce a měsíce, jejich 

vliv na ţivot na zemi a potaţmo i na ţivot člověka. Světlo, součást našich těl, přírody a 

celého kosmu dává lidem moţnost permanentně si uvědomovat podstatu existence vesmíru, 

jehoţ jsme součástí, coţ je zcela fascinující skutečnost, kterou si však právě ne vţdy 

uvědomujeme. Světlo i jeho absence nepřetrţitě dávají kaţdému člověku moţnost vnímat 

svůj ţivot v širších souvislostech, uvědomit si a proţít zázrak své existence.     

   Téma severského světla jsem si vybrala právě proto, ţe Seveřani se svým silným vztahem 

k přírodě, jejíţ je světlo součástí, toto vše pochopili. Naučili se vnímat světlo stejně 

intenzivně jako tmu a jejich percepce a chápání světla, jeho proměn, koloběhu ročních 

období a uchvacující jedinečnosti a nenahraditelnosti přírody je tím, co si vţdy pěstovali, co 

nikdy neztratili a v čem jsou zdrojem inspirace.  

   Záměrem této práce pak bylo ukázat na co nejširším výběru ukázek, jakými všemi způsoby 

se tato vlastnost promítla do skandinávského filmu.  Světlo má ve filmu jednu z klíčových rolí 

ve vyprávění děje, tvorby atmosféry, vyjádření myšlenky díla, jeho povahy. Tím, ţe Švédové 

od počátku upřednostňovali přírodní světlo v exteriérech, slovy Arthura Zajonce pochopili, ţe 

„teprve v doteku přírody a vědomí lze pochopit ţivot světla“1./. Ţe pomyslné vnitřní světlo 

duše, které je potřeba si celý ţivot udrţovat, má svůj zdroj právě v přírodě, a ţe tato 

skutečnost je tím, co dává lidskému ţivotu hlubší smysl.  

  Proto jsem vymezila v první části práce velký prostor právě němému filmu, abych ukázala, 

ţe si  jeho tvůrci uvědomovali význam přírodního světla při vyprávění příběhu uţ v 10.letech. 

Rovněţ další dva kameramani z této práce, Jörgen Persson a Sven Nykvist, plynule navázali 

na tradici švédské přírodní školy a její vyuţívání především přirozeného světla, a to i 

v interiéru. Ukázali tak, jak specifické severské světlo ovlivňuje vzhled krajiny, osudy postav 

a obecně způsob ţivota na Severu a do jaké míry určuje charakter švédské, potaţmo 

skandinávské kinematografie.  

   Jeho výlučnost a zároveň mnohostrannost jsem se pokusila vystihnout na příkladu tvorby 

čtyř kameramanů různých generací a celkem 22 filmů, černobílých, barevných i němých, 

napříč ţánry, skandinávskými lokalitami i filmovou historií. Práce tudíţ zahrnuje filmy z 10., 

20., 30., 50., 60., 80. a 90.let, melodramata, komedie, thriller, dobrodruţný film, dramata, 

tragedii, sociální dramata i venkovské romance. Děj filmů je rovněţ zasazen do nejrůznějších  

historických období od středověku přes 16. a 19. století aţ po současnost, do všech ročních  

 
1./

Citováno na úvodní straně sborníku Ejhle světlo. Brno, Kant a Moravská galerie v Brně, 2004. 
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období a různých prostředí –  města, hor, na moře, na pobřeţí, na ostrov, za polární kruh. 

Příběhy se odehrávají na různých částech Švédska včetně Laponska, v Norsku, Dánsku, 

Grónsku a na Islandu. Jsou v nich zachyceny severské bílé letní noci, tuhé zimy, velmi 

pomalu se probouzející jaro i polární záře. Zvláštní pozornost jsem věnovala tématu sněhu a 

ledu coby další konsistence světla v obraze a způsobu, jakým s ním v černobílém i 

barevném filmu tvůrci pracovali. Zmínkami o tvorbě několika významných švédských, 

dánských, finských a norských malířů jsem upozornila také na tradici role severského světla i 

ve skandinávském malířství, tématu, o němţ se zde pořádají pravidelné výstavy. 

   Tím, ţe jsem se rozhodla psát o světle ve skandinávském filmu, jsem automaticky musela 

psát i o jeho tvůrcích, to jest kameramanech. Všechny zde probírané filmaře spojuje právě 

výjimečný cit pro světlo, zejména světlo přírodní, schopnost jej nejen vidět v jeho 

nejrůznějších aspektech a souvislostech, o nichţ jsem hovořila výše, ale umět jej takto i 

zobrazit na plátně, coţ není tak samozřejmé, jak by se mohlo na první pohled zdát.   

    

   Vytvářet vlastní vizi světla, kreativně s ním pracovat, rozpoznat a vyuţívat při vyprávění 

příběhů všechny jeho moţné vlastnosti a funkce a současně si stále uvědomovat tu 

nejzákladnější: ţe právě díky světlu je náš svět jaký je, jsou hodnoty, které jsem našla 

v tvorbě všech jmenovaných tvůrců. Jejich povolání, jakkoli závislé na technice, je pak 

vlastně velmi poetické: chytat a vytvářet světlo, zachovávat je v čase a jeho prostřednictvím i 

cokoli dalšího, co nám svět nabízí.     
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SEZNAM FILMŮ 

 

A co všechny ty ženy /För att inte tala om alla dessa kvinnor, 1964/, Švédsko, 80 minut 

Režie: Ingmar Bergman 

Scénář: Ingmar Bergman, Erland Josephson 

Kamera: Sven Nykvist 

Hrají: Bibi Anderssonová, Harriet Anderssonová, Eva Dahlbecková 

 

Barabáš /Barabbas, 1953/, Švédsko, 123 minut 

Režie: Alf Sjöberg 

Scénář: Alf Sjöberg podle románu Pära Lagerkvista 

Kamera: Sven Nykvist 

Hrají: Ulf Palme, Inge Waernová, Lissi Alandhová 

 

Černé masky /De svarta maskerna, 1912/, Švédsko, 60 minut 

Režie: Mauritz Stiller 

Scénář: Sigrid Calamnius, Charles Magnusson 

Kamera: Julius Jaenzon 

Hrají: Victor Sjöström, Lili Bechová, Gösta Ekman 

 

Dívka ve fraku /Flickan i frack, 1956/, Švédsko, 99 minut 

Režie: Arne Mattsson 

Scénář: Herbert Grevenius podle románu Hjalmara Bergmana 

Kamera: Sven Nykvist 

Hrají: Maj-Britt Nilssononová, Folke Sandquist, Sige Fürst 

 

Dívka z chalupy v mokřadu /Tösen från stormyrtorpet, 1917/, Švédsko, 74 min. 

Režie: Victor Sjöström 

Scénář: Ester Julinová podle románu Selmy Lagerlöfové 

Kamera: Henrik Jaenzon 

Hrají: Greta Almrothová, Nils Alhrén, Karin Molanderová 

 

Dokument o Fårö /Fårö dokument, 1973/, Švédsko, 58 minut 

Režie: Ingmar Bergman 

Scénář: Ingmar Bergman 

Kamera: Sven Nykvist  
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Elvíra Madiganová /Elvira Madigan, 1967/, Švédsko, 91 min. 

Režie: Bo Widerberg 

Scénář: Bo Widerberg 

Kamera: Jörgen Persson 

Hrají: Thommy Berggren, Pia Degenmarková, Lennart Malmer 

 

Galoše štěstí /Kolingens galoscher, 1912/, Švédsko, 44 minut 

Režie: Eric Malmberg 

Scénář: na motivy stejnojmenné pohádky H.Ch.Andersena, autor scénáře není uveden 

Kamera: Julius Jaenzon 

Hrají: Victor Ardvison, Eric Malmberg, Eugen Nilsson 

 

Fanny a Alexander /Fanny och Alexander, 1982/, Švédsko, 188 minut 

Režie: Ingmar Bergman 

Scénář: Ingmar Bergman 

Kamera: Sven Nykvist 

Hrají: Bertil Guve, Pernilla Alwinová, Eva Fröligová 

 

Gösta Berling /Gösta Berling saga, 1924/, Švédsko, 183 min. 

Režie: Mauritz Stiller 

Scénář: Ragnar Hyltén-Cavallius podle románu Selmy Lagerlöfové 

Kamera: Julius Jaenzon 

Hrají: Lars Hanson, Greta Garbo, Sven Seholander 

 

Guvernérovy dcery /Landshövdingens dörttrar, 1915/, Švédsko, 55 minut 

Režie: Victor Sjöström 

Scénář: Victor Sjöström podle románu Mariky Stiernstedtové 

Kamera: Henrik Jaenzon 

Hrají: Lili Bechová, Stina Bergová, John Ekman 

 

Hodina vlků /Vargtimmen, 1968/, Švédsko, 91 minut 

Režie: Ingmar Bergman 

Scénář: Ingmar Bergman 

Kamera: Sven Nykvist 

Hrají: Max von Sydow, Liv Ullmannová, Gertrud Fridhová 
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Hurikán /Hurricane, 1979/, USA, 120 minut 

Režie: Jan Troell 

Scénář: Charles Nordhoff podle románu Jamese Normana 

Kamera: Sven Nykvist 

Hrají: Jason Robards, Mia Farowová, Timothy Bottoms 

 

Ingeborg Holmová /Ingeborg Holm, 1913/, Švédsko, 72 min. 

Režie: Victor Sjöström 

Scénář: Victor Sjöström podle románu Nilse Kroka 

Kamera: Henrik Jaenzon 

Hrají: Hilda Borgströmová, Aron Lindgren, Erik Lindeholm 

 

Ingmarovi synové /Ingmarssönnerna, 1919/, Švédsko, 207 minut 

Režie: Victor Sjöström 

Scénář: Victor Sjöström podle románu Selmy Lagerlöfové 

Kamera: Julius Jaenzon 

Hrají: Victor Sjöström, Harriet Bosseová, Tore Svennberg 

 

Intermezzo /1936/, Švédsko, 93 minut 

Režie: Gustaf Molander 

Scénář: Gösta Stevens, Gustaf Molander 

Kamera: Åke Dahlqvist 

Hrají: Ingrid Bergmanová, Gösta Ekman, Inga Tidbladová 

 

Jeď v noci ! /Ridd i natt !, 1942/, Švédsko, 106 minut 

Režie: Gustaf Molander 

Scénář: Vilhelm Molberg 

Kamera: Åke Dahl 

Hrají: Oscar Ljung, Eva Dahlbecková, Gerd Hagman 

 

Johan /1921/, Švédsko, 1921, 84 minut 

Režie: Mauritz Stiller 

Scénář: Mauritz Stiller podle románu Juhani Aha 

Kamera: Henrik Jaenzon 

Hrají: Jenny Hasselqvistová, Mathias Taube, Hildegard Haningová 

 

 



69 
 

Karin Månsova /Karin Månsdotter, 1954/, Švédsko, 108 minut 

Režie: Alf Sjöberg 

Scénář: Alf Sjöberg podle divadelní hry Erik XIV. Augusta Strinberga 

Kamera: Sven Nykvist 

Hrají: Ulla Jacobsonová, Jarl Kulle, Ulf Palme 

 

Kristina Vavřincova /Kristin Lavransdatter, 1995/, Německo, Norsko, Švédsko, 180 min. 

Režie: Liv Ullmannová 

Scénář: Liv Ullmannová podle románu Sigrid Undsetové 

Kamera: Sven Nykvist 

Hrají: Elisabeth Mathesonová, Erland Josephson, BjØrn Skagestad 

 

Laila /1958/, Švédsko, Německo, 100 minut 

Režie: Rolf Husberg 

Scénář: Jens Andreas Friis, Rolf Husberg 

Kamera: Sven Nykvist 

Hrají: Erika Rembergová, Edvin Adolphson, Isa Quenselová 

 

Markullerové z Wadköpingu /Markullers i Wadköping, 1931/, Švédsko, 96 minut 

Režie: Victor Sjöström 

Scénář: Hjalmar Bergman 

Kamera: Julius Jaenzon 

Hrají: Victor Sjöström, Pauline Bruniusová, Sture Lagervall 

 

Mästerman /1920/, Švédsko, 116 minut 

Režie: Victor Sjöström 

Scénář: Hjalmar Bergman 

Kamera: Julius Jaenzon 

Hrají: Victor Sjöström, Greta Almrothová, Concordia Selanderová 

 

Nanuk, člověk primitivní  /Nanook of the North, 1922/, USA, Francie, 79 minut 

Režie: Robert J.Flaherty 

Scénář: Robert J.Flaherty 

Kamera: Robert J.Flaherty 

Hrají: Allakalariallak, Nyla, Alle 
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Nebezpečný život rybářů /Fiskerlivets farer, 1907/, Norsko, 4 minuty 

Režie: Julius Jaenzon 

Kamera: Julius Jaenzon 

 

 

Nejlepší film Thomase Graala /Thomas Graals bästa film, 1917/, Švédsko,  

Režie: Mauritz Stiller 

Scénář: Gustaf Molander 

Kamera: Henrik Jaenzon 

Hrají: Tora Tejeová, Karin Molanderová, Albin Lavén 

 

Nejlepší úmysly /Den goda viljan, 1992/, Švédsko, Dánsko, Norsko, Finsko,  

Režie: Bille August 

Scénář: Ingmar Bergman 

Kamera: Jörgen Persson 

Hrají: Pernilla Augustová, Samuel Fröler, Ghita Nørbyová 

 

 

Pelle dobyvatel /Pelle erobreren, 1987/, Dánsko, Švédsko, 157 min. 

Režie: Bille August 

Scénář: Bille August podle románu Martina Andersena NexØ 

Kamera: Jörgen Persson 

Hrají: Pelle Hvenegaard, Max von Sydow, Erik Paaske 

 

 

Píseň o červeném květu /Sången om den elröda blomman, 1919/, Švédsko, 100 minut 

Režie: Mauritz Stiller 

Scénář: Gustaf Molander podle románu Johanna Linnankoskiho 

Kamera: Henrik Jaenzon 

Hrají: Greta Almrothová, John Ekman, Arvid Dahlberg 

 

Poklad pana Arna /Herr Arnes pengar, 1919/, Švédsko, 106 min. 

Režie: Mauritz Stiller 

Scénář: Gustaf Molander podle románu Selmy Lagerlöfové 

Kamera: Julius Jaenzon 

Hrají: Mary Johnsonová, Erik Stocklassa, Bror Borgen 
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Polibek smrti /Dödskyssen, 1916/, Švédsko, 60 minut 

Režie: Victor Sjöström 

Scénář: podle divadelní hry A.V.Samsjöa podle románu Sama Aska 

Kamera: Julius Jaenzon 

Hrají: Victor Sjöström, Albin Lavén, Mathias Taube 

 

Poslední vzdech /Sista skriket, 1995/, TV film, Švédsko, 60 minut 

Režie: Ingmar Bergman 

Scénář: Ingmar Bergman podle vlastní stejnojmenné divadelní hry 

Kamera: Per Morén 

Hrají: Ingvar Kjellson, Björn Granath, Anna von Rosenová 

 

Psanci /Berg Ejvind och hans hustru, 1918/, Švédsko, 138 minut 

Režie: Victor Sjöström 

Scénář: Sam Ask podle divadelní hry Jóhanna Sigurjónssona 

Kamera: Julius Jaenzon 

Hrají: Edith Erastoffová, Victor Sjöström, John Ekman 

 

Sága o Gunnarovi Hedem /Gunnar Hedes saga, 1923/, Švédsko, 71 minut 

Režie: Mauritz Stiller 

Scénář: Mauritz Stiller podle románu Selmy Lagerlöfové 

Kamera: Julius Jaenzon, Henrik Jaenzon 

Hrají: Mary Johnsonová, Gustaf Aronsen, Stina Bergová, Hugo Björne 

 

Salka Valka /1954/, Švédsko, Island, 132 minut 

Režie: Arne Mattsson 

Scénář: Arne Mattsson podle románu Háldora Kiljana Laxnesse 

Kamera: Sven Nykvist 

Hrají: Gunnel Bröströmová, Marghareta Krooková, Folke Sundquist 

 

Sofie /1992/, Dánsko, Švédsko, Norsko, 146 minut 

Režie: Liv Ullmannová 

Scénář: Peter Poulsen podle románu Henri Mathesona 

Kamera: Jörgen Persson 

Hrají: Karen-Lise Mynsterová, Erland Josephson, Ghita Nørbyová 
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Stopy ve sněhu /Smilla´s Sense of Snow, 1997/, Dánsko, Švédsko, Německo, 121 minut 

Režie: Bille August 

Scénář: Ann Bidermanová podle románu Petera Høega 

Kamera: Jörgen Persson 

Hrají: Julia Ormondová, Gabriel Byrne, Richard Harris 

 

SynnØve ze Slunečního návrší /SynnØve Solbakken, 1957/, Švédsko, 97 minut 

Režie: Gunnar Hellström 

Scénář: Gunnar Hellström podle románu BjØrnstjerne  BjØrnsona 

Kamera: Sven Nykvist 

Hrají: SynnØve Strigenová, Edvin Adolphson, Harriet Anderssonová 

 

Šepoty a výkřiky /Viskangar och rop, 1972/, Švédsko, 91 minut 

Režie: Ingmar Bergman 

Scénář: Ingmar Bergman 

Kamera: Sven Nykvist 

Hrají: Ingrid Thulinová, Liv Ullmannová, Erland Josephson 

 

Tajemství kláštera /Klostret i Sendomir, 1920/, Švédsko, 54 minut 

Režie: Victor Sjöström 

Scénář: Franz Grillparzer, Victor Sjöström 

Kamera: Henrik Jaenzon 

Hrají: Tore Svennberg, Tora Tejeová, Richard Lund 

 

Terje Vigen /1917/, Švédsko, 56 minut 

Režie: Victor Sjöström 

Scénář: Gustaf Molander podle básně Henrika Ibsena 

Kamera: Julius Jaenzon 

Hrají: Victor Sjöström, August Falck, Edith Erastoffová 

 

Tvůrci obrazu /Bildmakarna, 2000/, TV film, Švédsko, 99 minut 

Režie: Ingmar Bergman 

Scénář: Per Olov Enquist podle své stejnojmenné divadelní hry 

Kamera: Sofi Stridhová, Aven Åke Visén, Raymond Wemmenlöv 

Hrají: Anita Björková, Elin Klingaová, Lennart Hjuloström 
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Večer kejklířů /Gycklarnas afton, 1953/, Švédsko, 93 minut 

Režie: Ingmar Bergman 

Scénář: Ingmar Bergman 

Kamera: Sven Nykvist 

Hrají: Åke Grönberg, Harriet Anderssonová, Hasse Ekman 

 

 

Vozka smrti /Körkarlen, 1921/, Švédsko, 93 minut 

Režie: Victor Sjöström 

Scénář: Victor Sjöström podle románu Selmy Lagerlöfové 

Kamera: Julius Jaenzon 

Hrají: Vicor Sjöström, Hilda Bergströmová, Tore Svennberg 

 

Vůl /Oxen, 1991/, Švédsko, Dánsko, Norsko, 92 minut 

Režie: Sven Nykvist 

Scénář: Sven Nykvist a Lasse Summanen 

Kamera: Sven Nykvist 

Hrají: Stellan Skarsgård, Ewa Fröligová, Liv Ullmannová, Max von Sydow 

 

Za štěstím /Erotikon, 1920/, Švédsko, 97 minut 

Režie: Mauritz Stiller 

Scénář: Feenc Herczeg, Gustaf Molander 

Kamera: Henrik Jaenzon 

Hrají: Tora Tejeová, Anders de Wahl, Karin Molanderová 

 

Zahradník /Trädgårdmästeren, 1912/, Švédsko, 23 minut 

Režie: Victor Sjöström 

Scénář: Mauritz Stiller 

Kamera: Julius Jaenzon 

Hrají: Lili Bechová, Victor Sjöström, Gösta Ekman 

 

Zkouška ohněm /Vem dömer, 1922/, Švédsko, 93 minut 

Režie: Victor Sjöström 

Scénář: Hjalmar Bergman, Victor Sjöström 

Kamera: Julius Jaenzon 

Hrají: Jenny Hasselqvistová, Ivan Hedquist, Tore Lindberg 
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Gustav Cederström:                                                 Mauritz Stiller: Poklad pana Arna /1919/ 

Nesení těla krále Karla XII. zpátky domů /1878/                  
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Ch.Krohg: Ilustrace k Terie Vigenovi /1891/        Victor Sjöström: Terie Vigen /1917/ 
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Victor Sjöström: Terje Vigen /1917/                      Ch. Krohg: Ilustrace k Terje Vigenovi /1891/         

                                                                                         

      

 

 

 

 

 

 

 

                                    Jeff Prentice: Bez názvu /1969/, kresba tuţkou 
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Bo Wideberg: Elvíra Madiganová /1967/                    Bo Wideberg: Elvíra Madiganová /1967/ 
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Bo Wideberg: Elvíra Madiganová /1967/   P.S. KrØyer:  Umělec s manželkou /1899/
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Bo Wideberg: Elvíra Madiganová /1967/                    Bo Wideberg: Elvíra Madiganová /1967/ 

 První část filmu                                                           Závěrečná sekvence 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      Anders Zorn: Tanec slunovratu /1897/                 Ellen Thesleffová: Ozvěna /1891/

  

 

 

 

 

   

            Karl Nordström: Sousední farma /1894/ 
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Georg von Rosen: Průzkumník A.E. Nordenskiöld /1887/      August Strindberg: Město /1904/ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Princ Eugen: Klidná voda /1901/ 
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                    Vilhelm HammershØi: Smítka prachu tančící v paprscích světla /1897/ 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

              Carl Larsson: Odpočívadlo v salonku /1894/   
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Vilhelm HammershØi:     Vilhelm HammershØi:          

Ložnice, Strandgade 30 /1906/                                 Bílé dveře /1905/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilhelm HammershØi:                                                Vilhelm HammershØi:  

 Čtyři pokoje na Strandgade 25  /1914/                    Interiér, Strandgade 30 /1901/ 
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Michael Ancher: Procházka na pláži /1896/           Christian Blache: Šedý maják /1869/   

 

 

 

 

 

 

 

P.S.KrØyer: Studie k letnímu večeru /1893/         P.S.KrØyer:Letní večer na jižní pláži Skagen                             

                                                                                Anna Archeová s Marií  KrØyerovou /1893/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S.KrØyer:                                                             Holgar Drachman: Duny na Sonderstrande 

Marie KrØyerová v zahradě ve Skagen /1892/ 
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Albert Edelfelt: Chlapci hrající si na břehu /1884/          P.S. KrØyer: Chlapci na koupající se          

                                                                                        na pláži ve Skagen /1882/ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Albert Edelfelt: Letní večer  /1884/                            Albert Edelfelt: Malá loďka /1884/            
 
 

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

Albert Edelfelt: Lesní jahody, 1890        Anna Ancherová: Dívka u okna /1883/ 
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Viggo Johansen: V ložnici /1855/                              Viggo Johansen: Tichá noc /1891/ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anders Zorn: Vallkulla /1908/                                       Anders Zorn: Premiéra /1888/ 


