Co ví o Oldřichu
Novém?
Ze světa hvězd

Björk

Byl to zeť Oldřicha Nového Josef Včelák, kdo mi před lety
řekl: „Víš, že ve filmu Tanec v temnotách, kde hraje hlavní
roli slavná islandská zpěvačka Björk, jedna ze slavných
hudebních osobností 21. století, je jejím údajným otcem
bývalý filmový herec a tanečník, který se jmenuje Oldřich Nový?“
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Ježkové, české emigrantky, a později i její vyšetřovatel, vyslovovali
Nového jméno lépe.
V závěru filmu se »Oldřich Nový«
objeví, aby u soudu potvrdil, že není
zpěvaččin otec. Starého šedovlasého pána s knírkem, údajně Čecho
američana, nehrál nikdo jiný než
Joel Grey, držitel Oscara za postavu
konferenciéra v proslulém filmovém muzikálu Kabaret. Ve filmu
Tanec v temnotách byl o něco málo
starší než třiašedesátiletý pravý
Oldřich Nový, se kterým jsem se
poznal při natáčení hudební komedie Dva z onoho světa (Nový tu hrál
dvojroli, mimochodem také Čechoameričana, který se jmenoval Peter Ford).

Na otázky zatím neodpověděla
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Joel Grey
si jako starý zahrál Old
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T

o jsem nevěděl, a tak jsem
se na ten film, ověnčený
v roce 2000 mnoha filmovými cenami (především Zlatou
palmou na festivalu v Cannes, kde
byl oceněn i herecký výkon samotné Björk) podíval a žasl jsem.
Druhá hvězda filmu, francouzská
herečka Catherine Deneuve, vyslovovala jméno našeho herce jako
»Oldryč Nóvy«; Björk v roli Salmy
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Když jsem zjistil na webu
Björk následující informaci
(cituji doslova): „Polož Björk
otázku. Björk je pravidelně čte a odpovídá na ně. Odpovědi jsou pak
zveřejněny na této stránce dole,“
napadlo mě položit jí hned otázky
tři: Viděla jste někdy fotografii nebo
nějaký film s naším Oldřichem Novým? Znáte důvod, proč si tvůrci
filmu vybrali právě jeho jméno?
A stalo se, že vám někdy nějací
diváci řekli, kdo Oldřich Nový
ve skutečnosti byl?
To, že Björk dosud neodpověděla, si vysvětluji tím,
že nejspíš sama neví, jak
k »tatínkovi Oldryči Nóvemu« přišla. Anebo ví, ale
prozradí nám to třeba
až na letošním festivalu Colours of Ostrava, kde má být hlavní hvězdou. Kdo
■ Ondřej SUCHÝ
ví…

Björk zatím na dotazy
k Oldřichu Novému
nereaguje.

