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AMERIKA
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Eli pracuje jako plavecký trenér v Chicagu a až zpráva o smrti otce jej donutí vrátit se do rodného

Izraele. Rozhodnutí kontaktovat kamaráda z dětství spustí sérii událostí, které všem

zúčastněným navždy změní život. Láskyplná pocta kinematografii 60. a 70. let i úchvatný příběh

o lásce a přátelství, tím vším je snímek Amerika.



Originální název: America

Rok premiéry: 2022

Používaný jazyk: hebrejština

Verze: originální znění s českými titulky
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SYNOPSE

Eli pracuje jako plavecký trenér v Chicagu a až zpráva o smrti otce jej donutí vrátit se do rodného

Izraele. Zdá se, že si ke své minulosti chová odstup, ale i přes to se rozhodne kontaktovat

kamaráda z dětství Jotama. Ten teď vede malé květinářství společně se svou snoubenkou Iris.

Obnovení starého přátelství spustí sérii událostí, které všem zúčastněným navždy změní život…

Po úspěchu filmu Cukrář se Ofir Raul Graizer vrací na MFF Karlovy Vary se snímkem, jenž skládá

láskyplnou poctu kinematografii 60. a 70. let. Se snímkem plným emocí, barev a vůní, který

vyzdvihuje hodnoty, jako jsou přátelství, láska a morální zodpovědnost.
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ROZHOVOR S REŽISÉREM Ofirem Raulem Graizerem

O čem Amerika pojednává – co podle vás tvoří jádro filmu?
To je obtížná otázka, protože Amerika pro mě pojednává o mnoha různých věcech. Když jsem
tento film natáčel, měl jsem pocit, jako bych psal román. V jádru příběhu je pro mě silné a
téměř metafyzické přátelství či souputnictví. Ale věřím a doufám, že každý, kdo se na film
podívá, v něm najde něco jiného, protože vypráví různé příběhy. O tom, jak se život náhle
mění, o tom, jak se naše sny a aspirace náhle přizpůsobují nové skutečnosti, která nás nutí
vypořádat se s minulostí a přehodnotit své místo ve světě. Je to příběh o nalézání či
znovuobjevování pojmu „domov“. Také je to příběh o dospívání. O volbě mezi těmi, které
milujeme, a těmi, po nichž toužíme. Amerika se dotýká mnoha věcí. Stejně jako život.

Časopis Variety popsal váš první film, Cukrář, jako „něžný, taktilní a lidský“, a zdá se, že vše
z toho platí i pro Ameriku: v celém filmu hrají výraznou roli barvy, vůně a zvuky. Označil byste
se za smyslově orientovaného filmaře?
Nevím, jestli jsem smyslově orientovaný filmař, ale doufám, že jsem smyslově orientovaný
člověk… Kinematografie je pro mě uměním smyslů: barvy a zvuky nám dovolují zaostřit na
skryté aspekty každodenního života a prozkoumat je, abychom se dozvěděli něco nového. Tím
dává životu nový význam. A nemyslím tím estetické důvody, nýbrž nezbytnost smyslů. Smysly
jsou zásadní pro naše přežití, fyzické i emocionální. Člověk může být naživu, když má možnost
něco cítit, něčeho se dotýkat, k něčemu čichat, jako když Iris voní k šalvěji v květináči, který
našla v Eliho zahradě. Tyto drobnosti jsou nezbytné a plné významu a doufám, že má práce
odráží jejich důležitost.

Amerika se zabývá dialogem mezi protiklady, které působí velmi odlišně, ale jsou vzájemně
provázané: mezi ztrátou a ziskem. Eli ztrácí otce, avšak získává zpět svůj starý život a s ním
spojené vztahy, zejména přátelství s Jotamem. Jotam získává zpět přítele, avšak ztrácí
vědomí. Iris musí ztratit Jotama, aby se otevřela Elimu. Tento střídavý rytmus působí ve



vašem filmu jako kompenzace, jako něco nezvladatelného nebo dokonce nespravedlivého –
tedy v případě Eliho. Věříte, že v dialogu těchto dvou osudů existuje jakási přirozená
rovnováha?
Domnívám se, že pro některé lidi a v některých životních fázích platí, že jsme skutečně
výsledkem toho, odkud pocházíme – našich rodičů, domovů, zemí, náboženství. Tyto entity se
usilovně snaží definovat, kdo jsme. Eliho příběh vypráví o tom, že jeho jediná šance na
vykoupení spočívala v útěku, avšak nemohl uniknout tomu, kdo je – někdo, kdo vyrostl
v rodině, kde neexistovalo slitování. Eli má za sebou tragické dětství a dospívání v rodině, která
ho nemilovala a nepečovala o něj. Oproti tomu Jotam vyrůstal s láskou a podporou a za
podmínek, které mu umožňují se uzdravit. Je to jako s rostlinami, které zaléváte a dopřáváte jim
světlo, slunce anebo stín, když je potřebují. Když o ně pečujete, tak rostou, kvetou a nesou
ovoce. V tom pro mě spočívá hlavní rozdíl mezi Jotamem a Elim. Je nutné, aby měl někdo
tragické zázemí, aby někdo jiný mohl vyrůstat v dobrých podmínkách? Nejsem si tím jistý. Ale
v životě platí, že když člověk něco ztratí a už to nemá, pak po tom začne toužit, ale už je
pozdě, protože je to pryč. Možná je to drsný přístup, ale právě toto je sdělení Eliho příběh.

Většina filmu se odehrává v Izraeli, konkrétně v Tel Avivu, třebaže název Amerika by mohl
naznačovat něco jiného. K čemu tedy název odkazuje, pokud ne k dějišti filmu?
Amerika je místem, kam se Eli vydal, aby si vybudoval nový život, jeho cesta ke spasení. Pro Iris
a Jotama je Amerika místem, kde se rozhodl žít člověk, jehož milují, je to vzdálené místo za
mořem, na druhé straně světa. Je to místo toužení a ono toužení je součástí mého dětského
snu. Vyrůstal jsem v Izraeli v 80. letech a Amerika pro mě znamenala cosi dalekého, vzdálený
sen, nikoliv skutečné místo, nýbrž představu místa. Americké filmy, hudba a krajiny prostupovaly
mé sny. Hvězdy, které jsme obdivovali, byli Michael Jackson a Madonna, utíkali jsme se k filmům
jako Indiana Jones a Rošťáci… Všechno pocházelo z Ameriky. Já sám jsem se do Spojených
států poprvé dostal až v sedmatřiceti letech. Můj film Cukrář byl pozván na festival ve Spojených
státech, takže jsem se vydal do Chicaga, a právě v té doby jsem napsal první synopsi Ameriky.



Osudový milostný trojúhelník nepředstavuje v rámci kinematografie neobvyklou konstelaci.
Urazil byste se, kdyby tento prvek někdo označil jako klišé? Co vás na tom zajímalo? A co je
na vašem pojetí odlišného nebo nového?
Nepředstírám, že cokoliv pojímám nově. Nemyslím si, že kinematografie vůbec může
poskytnout cokoliv nového, všechno už bylo vyzkoušeno a provedeno před padesáti lety.
Chovám velkou lásku a úctu ke starým filmovým tradicím a myslím, že mé pojetí tohoto příběhu
spočívá v osobní perspektivě. Jestli je to originální nebo zajímavé, to popravdě nevím, ale je to
příběh, který jsem musel odvyprávět právě tímto způsobem. A jestli bych se urazil, kdyby můj
film někdo označil jako klišé? Právě naopak. Život je plný klišé. Všichni mají historky, které znějí
jako epizoda z telenovely, a pokud ne, tak mají štěstí (nebo možná smůlu). Klišé mohou někdy
obsahovat pravdu, která je upřímná, autentická a mnohem složitější, než bychom si mohli
myslet. Milostný trojúhelník tvoří jen malou součást příběhu. Pro mě je toho v něm mnohem
víc. Každý záběr obsahuje záhady, tajemství, skryté pravdy a významy.

Jak vznikla píseň, již zpívá Iris u Jotamova lůžka?
Napsal jsem ji pro Oshrat Ingedashet, která Iris hraje, zatímco jsme pracovali na zkouškách, což
byl krásný a intimní proces. V původním scénáři se objevovala pasáž popisující seznámení Iris a
Jotama na zemědělské škole. On ji slyšel zpívat a zamiloval se, takže jsem věděl, že ona musí
zpívat jemu. Dozvěděl jsem se, že Oshrat je také zpěvačka, takže jsem pro ni složil a otextoval
píseň. Je to píseň o hledání domova, což je téma spojující všechny tři postavy. Jejich potřebu
domova a potřebu si domov definovat. Pro Eliho je to útěk z domova a následně skutečnost, že
je nucen se tam vrátit, a dokonce tento domov obnovit. Pro Iris je to vyrůstání bez domova a
možnost si domov vytvořit skrze lásku k Jotamovi. Pro Jotama je cesta domů významnou
součástí procesu uzdravování, jak jsem to slyšel od lidí zotavujících se po poškození mozku,
s nimiž jsem mluvil. Cesta domů je jedním z nejvýznamnějších symbolů návratu do života.
Většinu písně jsme z filmu museli vystřihnout, ale doufáme, že ji vydáme v rámci soundtracku.

Jak jste našel filmové lokace – obchod, vodopád a starobylou jeskyni s hroby?
Nemohli jsme najít žádné květinářství, které by odpovídalo našim představám, takže jsme si ho
od základu postavili. Výtvarníka filmu dělal můj manžel Daniel Kossow, který se zároveň věnuje



floristice, takže květinářství je inspirováno jeho prací. Mám velkou radost, že jsme ho navrhli
tak, jak jsem si ho od začátku představoval. A ta jeskyně, to byl zázrak. Původně jsem měl
vyhlédnutou jinou jeskyni, ale ta se dva týdny před začátkem natáčení propadla, takže jsme se
jedné soboty vydali do té, která se ve filmu nakonec objeví. Byl jsem tam v dětství na výletě a
pamatoval jsem si na ni, ale zprvu jsem byl skeptický. Na ten průzkum se s námi vydala i
umělecká ředitelka Nitzan Zifrut a prohlásila: „Dneska najdeme tu jeskyni.“ A opravdu se to
stalo! Měl jsem obrovskou radost. Ta scéna pro mě byla velmi důležitá. Největší výzvu
představoval vodopád. Navštívili jsme šest nebo sedm lokací, přičemž některé byly vyhovující
z hlediska produkce, ale neodpovídaly filmu. Když jsme se já a kameraman Omri Aloni vypravili
k Bílému vodopádu, měl jsem dojem, že je to to pravé. Nicméně tam nevede žádná přístupová
cesta, po níž by projelo jakékoliv vozidlo, dostat se tam lze jen pěšky a všemi směry to znamená
hodinový výšlap přes hory. A museli jsme tam dostat dvacet členů štábů, vybavení, elektřinu…
Avšak když Itai (Tamir, producent) viděl fotografie z průzkumu, konstatoval: „Mám dojem, že
tohle je to pravé místo, takže to prostě pojďme udělat.“ A také jsme to udělali. Bylo to pořádné
dobrodružství, ale stálo to zato.

Byla právě scéna u vodopádu v rámci natáčení nejnáročnější?
Nabízelo by se odpovědět, že ano. Byla to náročná scéna, která vyžadovala zvláštní maskérské
efekty, zapojení kaskadérů a velmi fyzické a emocionální herectví. Nicméně hlavní obtíž
spočívala v tom, že jsme museli změnit harmonogram kvůli dalšímu lockdownu, takže jsme
natáčení přesunuli na konec jednoho skutečně šíleného týdne. Bylo to těžké, ale mnohem
větší výzvu představovaly scény v nemocnici. To bylo velmi emocionální. Právě tam totiž
zemřela má babička. Byt, kde žijí Iris a Jotam, se zas nachází v domě, kde vyrůstala má matka,
což je další zvláštní náhoda (a já si vlastně ani nemyslím, že šlo o náhodu). Bylo to velmi osobní
a emocionální. Miluji svou práci, ale už jsem si návštěv v nemocnici užil hodně, a jakkoliv
lékaře, sestry a veškerý zdravotnický personál obdivuji, je pro mě těžké do nemocnic chodit.
Také jsme točili v noci, což vám uprostřed natáčení naruší spánek ještě víc než obvykle.



Natáčení se rovněž odkládalo a pak zase obnovovalo kvůli covidu. Jak jste se vypořádali
s těmito překážkami?
Nějak se nám to povedlo. Měl jsem neuvěřitelný štáb a producenty a prostě jsme udělali, co
bylo potřeba. Mám nesmírné štěstí a čest pracovat s úžasnými lidmi, kteří vznik tohoto filmu
umožnili, navzdory šíleným a bizarním podmínkám. Nakonec jsme dokázali dodržet natáčení
harmonogram (ještě nám jeden den zbyl) a podařilo se nám zařídit vše tak, aby to co nejlépe
fungovalo. Ale nepochybně to bylo naprosto šílené. A podstoupil bych to zas.

Prozraďte nám něco víc o obsazení. Jak jste našel hlavní herečku a dva hlavní herce?
Na Michaela Moshonova jsme si mysleli od začátku, nicméně napřed jsme ho chtěli obsadit do
role Jotama. Avšak když jsme začali s castingem, uvědomil jsem si, že se dokonale hodí pro roli
Eliho. A co se týče Iris, jako první jsem se setkal právě s Oshrat, již jsem viděl v malé roli v jiném
filmu. Neznal jsem ji, ale její energie mě čímsi okouzlila. Takže jsme se sešli na kávu a pak na
konkurz. Viděl jsem ještě čtyřicet dalších hereček, ale během celého toho procesu jsem měl
pořád pocit, že Oshrat je ta pravá. A totéž se stalo s Ofrim – viděl jsem ho v jednom showreelu
a pozval jsem ho na konkurz. Když vešel do místnosti, pohlédl jsem na Liu (Goldfine,
castingovou ředitelku), ona pohlédla na mě a bum, měli jsme jasno. Samozřejmě jsme
absolvovali dlouhý proces párování a zkoušeli jsme i jiné herce, ale nakonec naše konečná volba
odpovídala tomu, co nám radil instinkt.

Se svým nejnovějším filmem jste se vrátil na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Jaké
to ve vás vyvolalo vzpomínky?
Vzpomínám si na uvítání, jakého se nám dostalo. Personál karlovarského festivalu se k nám
choval jako k milovaným hostům, což je největší pocta, jaké se může filmařům a jejich týmu
dostat. Člověk nikdy neví, jakým životem bude jeho film žít, jestli ho někdo uvidí a jestli se
bude promítat, zejména v dnešní době. Takže jsem velice vděčný, že jsem se na festival mohl
vrátit. Na karlovarském festivalu mám rád zejména to, že se jedná o festival pro skutečné diváky.
Návštěvníci se festivalu účastní ze správných důvodů – kvůli své vášni pro kinematografii.
Nejedná se o festival pro lidi z oboru, kde člověk musí zaprodat duši, aby dostal lístek.
Karlovarský festival slouží skutečnému publiku a já točím filmy, které chci tomuto publiku
ukázat. Mé filmy jsou takovému publiku věnované. A kromě toho je prostě krásné procházet se
podél řeky kolem všech těch pěkných domů, a já mám krásné věci rád. Zajít si pro premiéře do
lázní a na masáž. Vím, že je to klišé, ale na tom není nic špatného.

Rozhovor s režisérem vedla agentura Beta Cinema prostřednictvím e-mailu.


