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Stone káže o politice. Bushe by poslal do
vězení, kritizuje Česko za vstup do NATO

Jindřiška Bláhová
redaktorka

Čtěte více o: Stone Oliver | MFF KV 2013

Do vězení patří Bush a Cheney, ne Snowden. To je hrdina,
protože odhalil tajemství, která by nás měla zajímat všechny,
káže Oliver Stone na fetsivalu v Karlových Varech. Oscarový
režisér je přesvědčený o své pravdě a moc rád se
poslouchá.
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Kdo měl do letošního festivalu v Karlových Varech
mezery v historii studené války a nevěděl zcela detailně,
co se to dělo na globální politické scéně v roce 1947, jak
to bylo s převratem v Řecku, jak Amerika ekonomicky
udolala Sověty nebo neznal každý detail výprav
Alexandera Velikého, nemusí to už nikde dohánět.
Americký režisér, scenárista a producent Oliver Stone
přišel, viděl a nezvítězil, ale vše objasnil.

Jeho tisková konference se proměnila v přednášku
z politické historie. V přednášku, jakkoliv třeba zajímavou,
ale s jednou podstatnou vadou – nejhorší přednášky
dávají ti, kdo se ze všeho nejraději poslouchají.

„Američané jsou tak naivní, že se nechali přesvědčit, že jsou vždy pozadu a
že se musí bránit, ať už to byla studená válka a zbrojení, nebo kybernetická
válka s Čínou. Amerika špehuje globálně všechny a není možné k tomu
zůstat netečný. Já sám nic nezmůžu,“ řekl například.

Tón udala už první odpověď. Trvala dvanáct minut a trojnásobný držitel
Oscara (za Četu, Narozen 4. července a za scénář k Půlnočnímu kovboji) v ní
detailně popisoval tažení Alexandera Velikého, jeho politiku, motivace a
rodinné vztahy. Vlastně laskavě, jak podotkl pro ty, kdo nejsou zcela zběhlí
v historii starověku a Alexandrových vizích verze „Spojených národů“. Nebyly
vizí diktátora a ani se nepodobaly tomu, co dnes dělají Spojené státy –
Alexander neraboval, nelikvidoval kulturu na dobytých územích, ale dobyté
spravoval s vidinou „impéria ducha“.

Čtvrtá přestříhaná verze snímku Alexander Veliký, kterou ve středu Stone
uvedl, podle něj „nejlépe ukazuje Alexanderovy ambice. A zároveň jeho
tragický rodinný život, který ho poznamenal.“ Stone oproti původní verzi
rozvinul hlavně rodinnou linii vojevůdce, jak říkal „taťku a mamku“, jejich činy,
občanskou válku, kterou rozpoutali a jejich vliv na makedonského vůdce.

Veterán z Vietnamu Oliver Stone bojuje filmy za levicovou Ameriku - čtěte
ZDE
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VIDEO: Češi přetočili slavné filmy.
Americkou krásu nebo Titanic vměstnali do
minuty

Všiváci s Vetchým a Langmajerem
kombinují drama i komedii, podívejte se na
ukázky

Glosa: Karel Gott si s publikem Rock for
People předával pozitivní energii

Oliver Stone káže ve Varech. A moc rád se
poslouchá
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http://art.ihned.cz/?article[comment][ukaz_vsechny]=1&article[comment][art_id]=60196240&p=071000_d&article[id]=60196240#comm
http://art.ihned.cz/hudba/c1-60198020-glosa-karel-gott-si-s-publikem-rock-for-people-predaval-pozitivni-energii
http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-60171070-vsivaci-s-vetchym-a-langmajerem-kombinuji-drama-i-komedii-podivejte-se-na-ukazky
http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-60193110-video-cesi-pretocili-slavne-filmy-americkou-krasu-nebo-titanic-vmestnali-do-minuty
http://c.imedia.cz/click?adurl=http://www.centralnews.cz/email-marketing/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dsklik-centralnews&c=BHCGBYY5GAK66H3CWC6WAWSRURMKJ7CGXV7TWDDGWCKKVIFEYZXPCCA2PSFR4PUKFEJNCQJXX5WIW4HBQX9V7KAVSFQGFZ7XHRANMJQ7NK3CDH9AZQF86UP9MBACN6K86BC7RNSWQAY3Y6U9T6QZ92R2W7SE98GFKF6FDWX9TK6XPT5FYUVSZK7JNCGANCD6ECXDMDVV46KEC6GZKZPNIEGRTH7EIAWA5JMHU2RZZ6BCGH4VPQB3VXKHBVR3MHPXI5SXBIVDSRSJPF8YBC5XM4P3VSETDCFXK7Y6BKR4JDVIW66S8RGWGM87DCKRUNRDE6XF4MIGSH7HBB9M73YE2877U97227FGFHBZ6FY6RCY2TQP879EMR2AD9F2FD9HWQ7I93JWBJUH9HBRVQB5VINKAHPTA
http://c.imedia.cz/click?adurl=http://www.blades.cz/&c=UKP7JK38G6HDGJWKKMESTB6TTPT6VS6RM4ZQV3WGIJ8Y5QMTWKDCISTUA6QJIXSUCPXYY8WSVRNI4PYN4TN2JZFHRR5I9STXDTMY9YK6XJDVEHZMX6H6QPQJII3XJIYVKACVXXYUS4YV9JBHFR43MCGJNZ5AREEEZU9NF2TAYGF2J27G53H93K9NED4D96DUKCCVZ2IDDJ2SE8TANUYU4A22QIHHU7P54EKBDT3U3ID3NC8NVJ576ZJ3P67R8VTC87X7Q42RAB7CHAWKSKU8X5DJXKU6MEBCG3D3E6RWWHCVV6TF2PBBADN74UA2TAXFSM4HQUP7AFQHBFJNHMS63ADK7QWAWDHSGW6YJZJHU6HZJIA493WQ9FZ9HVXPWSQZAVJI3IJSGG7TEJ2YSSUDG9FTEG4BINIF
http://c.imedia.cz/click?adurl=http://www.blades.cz/&c=UKP7JK38G6HDGJWKKMESTB6TTPT6VS6RM4ZQV3WGIJ8Y5QMTWKDCISTUA6QJIXSUCPXYY8WSVRNI4PYN4TN2JZFHRR5I9STXDTMY9YK6XJDVEHZMX6H6QPQJII3XJIYVKACVXXYUS4YV9JBHFR43MCGJNZ5AREEEZU9NF2TAYGF2J27G53H93K9NED4D96DUKCCVZ2IDDJ2SE8TANUYU4A22QIHHU7P54EKBDT3U3ID3NC8NVJ576ZJ3P67R8VTC87X7Q42RAB7CHAWKSKU8X5DJXKU6MEBCG3D3E6RWWHCVV6TF2PBBADN74UA2TAXFSM4HQUP7AFQHBFJNHMS63ADK7QWAWDHSGW6YJZJHU6HZJIA493WQ9FZ9HVXPWSQZAVJI3IJSGG7TEJ2YSSUDG9FTEG4BINIF
http://c.imedia.cz/click?adurl=http://www.iqtest-on-line.com/cs-CZ/%3Fwm%3DCZ_sklik&c=CBTV6CDWQN7NGSVQZ2DDVPHSSSMQ3NQ525WQZGNSBQU43ET9665N7FZF8N5P67G8CICUJS99Z5K8EKYYE2EVS762VIEI39HQDQENT3Y5JKX2M8PQM6CYQ3R4M4S8AGMVWWYUM676B7BF2BQ864X9G47HZN6P5S76FF3HNZQ5A2FDVE6N5EHDNKAI73TBPA64XPKVKWW4B5Q7QVB2UKJUFVTNGJQPIJG56H336H7Y8S8HJN8QPUE22VIUCCUQSZRTE7JH9FEKAB7C7JFXKUNFZKVEV5N3XIHSRV8KXBRIQZQD78MUW9QRA7BU2IVWNWAWTVSG9X8JA9XRJAG4NCZ7FV8WPUNJKHQ9NT92W2KHZXBEPU4MFCKEHZTWIP98FF8R9YH3AJVNTEJ2PIMVCFSYZQ4I4DDBSTWI
http://c.imedia.cz/click?adurl=http://www.iqtest-on-line.com/cs-CZ/%3Fwm%3DCZ_sklik&c=CBTV6CDWQN7NGSVQZ2DDVPHSSSMQ3NQ525WQZGNSBQU43ET9665N7FZF8N5P67G8CICUJS99Z5K8EKYYE2EVS762VIEI39HQDQENT3Y5JKX2M8PQM6CYQ3R4M4S8AGMVWWYUM676B7BF2BQ864X9G47HZN6P5S76FF3HNZQ5A2FDVE6N5EHDNKAI73TBPA64XPKVKWW4B5Q7QVB2UKJUFVTNGJQPIJG56H336H7Y8S8HJN8QPUE22VIUCCUQSZRTE7JH9FEKAB7C7JFXKUNFZKVEV5N3XIHSRV8KXBRIQZQD78MUW9QRA7BU2IVWNWAWTVSG9X8JA9XRJAG4NCZ7FV8WPUNJKHQ9NT92W2KHZXBEPU4MFCKEHZTWIP98FF8R9YH3AJVNTEJ2PIMVCFSYZQ4I4DDBSTWI
http://go.ihned.bbelements.com/please/redirect/2059/10/8/7/!uwi=1280;uhe=1024;uce=0;ibbid=;param=395849/373160_1_?
http://go.ihned.bbelements.com/please/redirect/2059/10/7/7/!uwi=1280;uhe=1024;uce=0;ibbid=;param=256302/285490_1_?
http://art.ihned.cz/c1-57681810-veteran-z-vietnamu-oliver-stone-bojuje-filmy-za-levicovou-ameriku
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fart.ihned.cz%2ffilm-a-televize%2fc1-60196240-stone-kaze-o-politice-bushe-by-poslal-do-vezeni-kritizuje-cesko-za-vstup-do-nato&id=ma-130706040259-0c4cb1ec
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Na festival do Varů přijede oscarový Oliver Stone, porotu povede
Hollandová - čtěte ZDE

„V roce 2004 jsem Alexanderův příběh napsal jako příběh muže, který jde na
konec světa, aby našel svoji ztracenou čest, o níž přišel kvůli smrti otce a
kvůli matce. V původní verzi jsem rodinný aspekt musel omezit na minimum.“

Z Alexandera Velikého má údajně komplex méněcennosti. „Když jsem stál
v době natáčení filmu před jeho hrobkou a došlo mi, že nikdy nebudu
Alexander, že je mi 50 a nic jsem v porovnání s ním nedokázal, tak mi to
zlomilo srdce,“ vyznal se.

Kdo vám řekl, abyste šli do NATO?
Scenáristovi Půlnočního kovboje nebo Zjizvené tváře se přitom podařilo
v jeho odpovědi zatoulat od původní otázky tak daleko, že na ni ani
neodpověděl. Ta totiž zněla, co si myslí o aktuálním případu Snowden a o
světě globálního špehování. Ke Snowdenovi se oklikou vrátil, když do detailů
popisoval mechanismy, jakými Spojené státy docílily globální dominance a jak
je svět, jemuž vládne jen jedna supervelmoc, špatný.

„Snowden je hrdina, protože odhalil tajemství, která by nás měla
zajímat všechny, protože ukázal, že Spojené státy porušovaly 4.
dodatek k ústavě,“ vysvětlil svůj postoj a dodal, že ve vězení a
stíhaní by měli být jiní lidé. Jako Dick Cheney nebo George W.
Bush.

„Zklamalo mě a překvapilo, jak rychle Brazílie Snowdena
odmítla. Se světem je něco špatně, když se nemá kde schovat
než v El Salvadoru a Ekvádoru, protože ostatní země se bojí
Spojených států,“ pokračoval tvůrce, který se jel podívat do
stanového městečka. Vzpomínal na 50. léta, kdy vyrůstal ve
Francii a prezident Charles de Gaulle oznámil, že Francie
vystoupila z NATO a postavila se USA jako neutrální stát.

„Dneska by si to Hollande nikdy nedovolil udělat a to se nazývá
socialistou. Ale odepře Snowdenovi azyl,“ vysvětloval zapáleně.
„Je Česká republika v NATO a bojovala česká armáda
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„Je Česká republika v NATO a bojovala česká armáda
v Afghánistánu?“ zeptal se v jeden moment. „Tak to jste správní
hoši. Kdo vám řekl, abyste se přidali? NATO mělo skončit
v roce 1991. Bush dal Gorbačovovi slovo, že se nebude
rozšiřovat a nedodržel to. Teď je NATO všude a Amerika
dominuje světu,“ pokáral Českou republiku.

Svět podle něho potřebuje silnou Brazílii, Čínu, Turecko, Egypt, Ekvádor....
Zdravější je takový, kterému nedominuje jen jedna supervelmoc. Onou
supervelmocí, jíž systematicky kritizoval, byly přirozeně Spojené státy.

Komunismus nepropaguji
Spojené státy jako „globální šikanér“, jsou hlavním hrdinou jeho posledního
projektu, dokumentárního cyklu Nevyřčené dějiny Spojených států.
Připravoval ho sedm let a projekt mapuje období od roku 1945 do
současnosti až k vládě Baracka Obamy, který podle Stonea rozhodně není
„tou nadějí pro Ameriku, jakou doufali, že bude“. Sleduje systematickou cestu
americké vlády ke světové dominanci.

Zdůraznil přitom, že není ideolog, ale že je vypravěč a že jeho
dokument je vyprávěním jednoho fascinujícího příběhu. Je
„příběhem země, jež sešla z vlastní cesty, tragickým příběhem
paranoii a posedlosti národní bezpečností.“ Za jeden
z nejodpudivějších případů, kdy se USA chovaly jako světový
tyran, označil jejich postoj vůči Sovětskému svazu po 2. světové
válce.

„Američané se chovali velmi zle k chudému a zdevastovanému
SSSR. Odsekli jej od ekonomické pomoci, kterou slíbil
Roosevelt. Kdyby Roosevelt nezemřel a na jeho místo
nenastoupil Truman, byl by svět zcela jiný.“

„Nemyslete si, že propaguji komunismus oproti kapitalismu. Byl jsem v 70.
letech v Československu a bylo to strašné. Ale mě zajímají začátky, ono
rozdělení mezi komunismem a kapitalismem a fakt, že by mohla existovat
nějaká třetí cesta mezi nimi, v níž se bude žít lépe.“

Za největší lež a lživý mýtus amerických dějin pak označil nutnost shodit

- Zkoušel prý sedm let udělat film
o Evě Peronové, ale nikdy se
nepovedl realizovat. Do hlavní
role chtěl obsadit Meryl
Streepovou.

Redakční speciál IHNED.cz k
festivalu v Karlových Varech až do
6. července přináší aktuální
zprávy z festivalu i reportáže z
tiskových konferencí, tiskne
rozhovory či blogy redaktorů,
kriticky hodnotí soutěžní filmy a
nabízí každodenní fotoreportáže i
výběry ze společenských sítí.
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Tweet
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atomové bomby na Nagasaki a Hirošimu, mýtus, kterému dodnes věří většina
Američanů, a který se „učí jeho sedmnáctiletá dcera ve škole“. Ideálně by se
na amerických středních mělo vyučovat podle jeho knihy, která mu vyšla
současně se seriálem, jenž odvysílala americká televize od loňského
listopadu do letošního ledna.

Po pětatřiceti minutách bylo jedno jasné – kdyby nebyl Oliver Stone režisér,
byl by skvělý kazatel.

Nevyřčené dějiny Spojených států - trailer

Je Váš partner ten pravý?
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Fotogalerie

Americký filmař Oliver Stone ve Varech pózoval
fotografům. Podívejte se

Fotogalerie

Oliver Stone uvedl ve Varech čtvrtou verzi
Alexandra Velikého. Podívejte se
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levicaci nejradeji naslouchaji alkoholikum  (anonym)
Stone ma jeste proti alkoholikovi bonus drogove zavislosti. Kdo...

Stone káže o politice. Bushe by poslal do vězení, kritizuje Česko za vstup do NATO (anonym)
NA diskuzi je krasne videt, ze jak nekdo rekne negativni slovo...
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Stone káže o politice. Bushe by poslal do vězení, kritizuje Česko za vstup do NATO (anonym)
A jeje, nekdo se dovolil otrit a hanlive vyjadrit k modle nejvyssi,...

a co váš poskytovatel internetu, ten vám nevadí? (vadí vám šmírování vlády?)
že si kdejaký cvnkálista do ikon v PC může odchytit co píšete,...

Jak začal o politice, měli ho hned vypískat. Jde o zneužití situace. Ať má pravdu nebo ne. (měli ho hned
vypískat)
Zneužívat kulturu k jakémukoliv osobímu zájmu je podlé. Pokud...
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