Scéná

Stanislav Hrabí
P epadení (pracovní verze)

Postavy:
Mu - Nejmenovaný mu , libovolného veku. Musí vzbuzovat dojem p emý livého, citlivého
lov ka.
ena - Nejmenovaná ena, stejného v ku jako mu vý e. Na první pohled k ehká, zranitelná.
Násilník Silný, ale jinak spí e nevýrazný s výjimkou toho, e bude mít na sob n co
nep ehlédnutelného nap . tri ko s n jakým nápisem...
Pot ebné lokace:
nemocni ní jednotka intenzivní pé e - musí vypadat co mo ná nejvíce ponu e - tedy - málo
sv tla, jediný zvuk kolem je pípání r zných léka ských p ístroj
uli ka, na které dojde k p epadení - jakákoliv úzká málo osv tlená uli ka, p sobící stís ujícím
dojmem - nejlépe v n jaké zapadlé, pinavé tvrti
pár dal ích libovolných míst- nap íklad malebný les, i louka; proslun né nám stí p ekypující
ivotem; tramvaj...
Poznámka ke zp sobu ztvárn ní:
v celém filmu se nebude mluvit. Ve keré jednáni bude jasné z mimiky, gestikulace, z kontextu
a z vnit ního monologu Mu e.
v pozadí hudba (Ennio Morricone Chi Mai s potla enými basy na minimum, aby to nezn lo
tolik um le a s malinko sní enou rychlostí, aby bylo docíleno táhlého dojmu).
v pr hu filmu se prolíná retrospektiva se sou asností . Sou astnostní prost ihy budou
dopln ny na základ kone ného prost edí. Vesm s se bude jednat o paralely na základ
obrazové i významové podobnosti.
i zm
lokací se vkládají r zné zdánliv nesouvisející záb ry zále itost a na st
hlavní (a mo ná jediný) bude detailní záb r na mísu ovoce. Bude zabíraná v del ím asovém
úseku od erstvé po hnijící vyjad uje destrukci krásna...
Samotný scéná :
Pozn: kurzívou je psán Mu v vnit ní monolog
normálním písmem - jsou psány události, které se dejí a které zabírá kamera
(v závorkách) jsou psány poznámky pro kameru (C- celek, PC- polocelek, D- detail)
(v závorkách kurzívou) poznámka pro zp sob vnit ního monologu
erná obrazovka. Za íná hudba. Úvodní titulky. P i nich se objevují záb ry (fotky) nemocnice
(st ídání C jednotlivé lokace, PC-zvlá tní kouty ,D-p ístroje, nápisy), r zných
bezmocných lidí (PC,D), h bitov zapadaných listím (D-fotky u hrob , PC-vadnoucí
kv tiny...)
Skon í úvodní titulky. Mu sedí v místnosti JIP, dívá se p es zaml ené okno ven. Kamera
zabírá jeho (D, pak PC, pak C), pak celou místnost (C), která musí vypadat co mo ná nejvíce
ponu e jak to jen p jde. Detaily (PC,D) na p ístroje a na r zné nemocni ní vybavení. Nakonec
se kamera zastaví na posteli, v ní le í ena (PC,D). Vypadá jako kdy spí, ale na to má p íli
vybledlou barvu v obli eji a nehýbe se. Ve skute nosti je v kómatu. Mu dlouho ml í ne
za ne jeho vnit ní monolog, v n
mluví st ídav sám k sob a k nep ítomné osob ( en ).
Mezi v tnými úseky d lá výrazné pauzy.
Ka dý den je n co takového v novinách. Ka dý den a d láme, e to nevidíme. Vra dy,

epadení, znásiln ní. Myslíme si, e my jsme ti, které to nem e potkat. Ani na e blízké. Taky
jsem si to myslel. A ona tu te le í. Bez pohybu. A podle t ch lidí v bílém, pro n za íná být
ít í i bez nad je. Pro ? Pro to musela být zrovna ona?...
Nyní se pou ije retrospektivní pohled, komentá Mu e je ale stále ze stejného asu . Mu jede
v tramvaji (C- lidi v tramvaji, PC- zvlá tní osoby, Mu , D obli eje), dívá se p es zaml ené
okénko ven (C- okolí, PC- kalu e i odpadky u cesty) pozoruje lidi (PC,C podle toho, co na
nich bude zajímavé p edev ím obli eje..) a vypadá smutn . Celá atmosféra vypadá smutn .
Mu kreslí na zaml ené sklo prstem (D- prst, PC- p ihlí ející lidé, D- op t prst) co ho zrovna
napadne.
Jak to v echno za alo? Zrovna jsem se dozv l od svojí tehdej í holky, e mi dává kopa ky.
Ani jsem ji nestál za to, aby mi to eka do o í. Stejn jsem pro ni nikdy nic neznamenal, jen
jsem si to neuv domoval. Ona za to nemohla. Prost jsem ji p estal bavit. Kdy o tom tak
emý lím, je
e tak. Lep í ne kdybych si ji vzal a pak se musel tahat po rozvodech...
Mu vylézá z tramvaje (D- nápis vystupovat, PC- socha T.G.M) a vstupuje do studovny (Cidentifikace na pípátku ) na léka ské. Sedá k po íta i a zapíná n jaký obecn známý, studenty
nenávid ný program (C- letmý záb r lidí, kte í tam sedí
ena se na n ho podívá, pak se
nuje dál práci, D-obrazovky, PC- prsty bu ící do klávesnice, D- op t obrazovka)(zobrazen je
nap . grafický re im editoru vim pro syntaxi jazyka C i n co podobn známého).
Jo v echno tehdy vypadalo hrozn , ale pak se to zm nilo, proto e jsem potkal ji.
(p i tom se smutn zasm je)
Na rameno mu jemn za uká ena, která z ejm sedí u vedlej ího po íta e ve studovn a
pot ebuje s n ím poradit. Kamera je zabírá oba, pak i jejich okolí. Ze záb a gestikulace
obou dvou je jasné, e se seznámili a u se nezajímají o svou práci na PC ale o sebe na vzájem.
Potkat takovou krásnou, milou holku zrovna kdy se chlap rozejde. M l jsem pocit, e to je
snad n jaké znamení i co...
Ukázáno, jak si m ní navzájem ísla a na n em se domlouvají. Dále n jaké ty sch zky (jejich
esná forma bude provedena po konzultaci s dal ími lidmi a mo ná i herci pro dosa ení co
nejv í reálnosti a romanti nosti rozhodn se budou objevovat záb ry D-o í, rukou, PCgesta, C- Mu e a eny; po vymý lení této ásti si nejspí e je se enu externí
spolupracovníky )
echno tehdy vypadalo ... jako pohádka.
Záb r (C, následn PC na výrazná zákoutí, D na nádobí, kv tiny i sví ky) n jakého vysoce
romantického místa nap íklad n jaké posh restaurace... Mu dává en prstýnek, ona si ho
radostn bere (PC p edávání, D- bere ho do rukou) zbytek po rozmluv s teamem...
Jo jen e ivot nebývá pohádkou (ho ký, velmi suchý polo-smích). D ív nebo pozd ji se
echno pod lá. V inou tehdy, kdy to lov k nejmén eká.
St ih na temnou uli ku n kdy ve er (C- celá uli ka, D- pouli ní lampa). Mu dává najevo, e
co zapomn l (PC- ruce)(m e být zd razn no prost ihem na danou zapomenutou v c
nap . pen enku), dává najevo en , a chvilku jde nap ed a sám b í do jejich nyní zjevn
spole né domácnosti.
Cht li jsme spolu a s pár p áteli na ku elky. Kdybych si tehdy nezapomn l ten mobil.

(Podlomeným hlasem) Kdybych byl jen o n co více pozorný, mohlo být v echno jinak...
Mu se vrací do bytu (PC-dve e), dívá se na p edm t, pro který se vracel (D na daný p edm t),
najednou se zastaví a zarazí.
íká se, e kdy vám na n kom opravdu zále í, e ucítíte, kdy se mu n co stane...
Velmi temná uli ka, v ní se velmi plí iv zezadu blí í k ene násilník (C pak PC pak op t C
z pohledu násilníka). Dob hne k ní. Ucpává jí ústa (D na enin vystra ený obli ej). ena se
sna í vyprostit (PC-zápas) Násilník jí dá n pod krk (D- epel, D-slzící, vystra ené eniny o i),
za ne strhávat perky (D-krk, D-ruce obou dvou). Poté jí táhne o kus dál do bo ní uli ky, kde
jí povalí na zem (C-padající ena, jsou vid t záda Násilníka).
l jsem pocit, e je v nebezpe í. Tak silný. Tak zvlá tní...
(Stínové divadlo C na zdi je vid t stín) Násilník znásil uje enu, následn jí pod ízne. (D-na
kameru st íkne um lá krev). (C-záb r na Násilníka stojícího nad enou ta v záberu
není)Kopne do ní a jde pry .
(tuto scénu zám rn co nejsugestivn ji)
Mu b í ulicí (C- z boku), mine bo ní uli ku a dorazí k místu srazu (C-místo, PC-místa, kde
by ekal, e bude, D- n jaká zvlá tnost t eba zvlá tní lov k stojící opodál). Vidí, e ena
tam není, hledá ji okolo.
Nikde nebyla. Doufal jsem, e n kde potkala n jakou kamarádku a zakecala se jak to holky
mají ve zvyku...
Mu jde ulicí zp t a najde polomrtvou (D-Mu ovi o i nev ícný výraz) enu. Op e se o ze
(C-zep edu) a sjede do pod epu.
Nemohl jsem tomu uv it. Kdo by n co takového ud lal? Pro musí v echno krásné skon it?
Mu dr í hlavu v dlaních (PC-na hlavu a vr ek t la).
Zatm ní obrazovky. Záb ry nemocnice (C- nemocnice zvenku, PC- chodby s om elým
za ízením, PC- unavení lidé, ekající na vy et ení, D-na r zné nápisy)
Nyní se retrospektiva vrací do sou asnosti.
tu le í n kolik dní a ka dým dnem vypadá bled í a bled í. (Se zoufalstvím v hlase) Kdy
jsem se ptal léka i, jestli se z toho dostane, trvalo mu dlouho, ne odpov l. ekl, e má stále
anci. Ale jeho o i íkaly n co jiného.
Záb r na le ící enu a na místnost JIP(D- její bledý obli ej, PC- postel, v ní le í, D-Mu jí
hladí po ruce...).
Op t retrospektiva
Záb ry policejní stanice (PC-znak policie, nápis, C- chodba, PC- dve e kancelá e)
Mu do ní vstupuje a baví se s policistou (C-místnost oba v záb ru, PC- na policistu, pak na
Mu e). Na rozlou enou si podávají ruce (PC- ruce)
ed pár dny jsem se stavil za starým kamarádem na policii. íkal, e toho mejda najdou a
dostane, co zaslou í. (zlomen ) I kdy jí to nevrátí... Alespo to neud lá znova...

Zp t sou asnost.
Mu stále sedí u postele. Obdobné záb ry jako na za átku.
V jednom okam iku je ivot jako pohádka, vzáp tí jako no ní m ra. Nedoká u si p edstavit,
co si musela vytrp t. Dal bych cokoliv za to, aby se uzdravila. Cokoliv...
Záb r na dve e (PC) a na mu e jak odchází.
Musím u jít, milá ku. Zítra p ijdu zas. Myslím na tebe...
Mu odchází ve dve ích se je oto í a podívá se na ni (D-Mu ovy o i, D- ena v posteli).
Pak za sebou zavírá. Pípa ka (m
tepové frekvence) pípá. Stmívá se obrazovka (C-mu
odcházející chodbou). V posledních tónech písn se smívá rozdíl mezi zvukem orchestru a
pípa ky. V erné obrazovce se ozve záv re né pííííp .
KONEC

