Kratká retrospektiva k úmrtí Miloše Formana
Miloš Forman se narodil v Časlavi v roce 1932. Vyrůstal v domově mladeže v
Poděbradech, protože jeho rodiče zahynuli během valky. Vystudoval FAMU a v roce
1963 debutoval jako režisér snímkem KONKURS, což byly dvě povidky (Konkurs a
Kdyby ty muziky nebyly). V tomtéž roce natočil svůj prvni film ČERNÝ PETR, který
získal mnoho zahraničních ocenění. Velice známým se stal snímek z roku 1965
LÁSKY JEDNÉ PLAVOVLÁSKY. O dva roky později natočil jeden z nejznamějšich
českých filmů, vypovidajici o nešvarech české společnosti HOŘÍ MÁ PANENKO.
Od roku 1968 žil v USA, kde získal cenu britské akademie BAFTA (nejlepší režie) a
také cenu na MFF v Cannes hned za svůj prvni film TAKING OFF, ve kterém si
zahrála dokonce i Tina Turner.
Asi nejlepším filmem Miloše Formana, je PŘELET NAD KUKAČČIM HNIZDEM z
roku 1975. Ten byl oceněn Oscarem za nejlepší režii, film, scénář atd. a ziskal i řadu
dalších ocenění (Cena amerických kritiků, 4 Zlate globy atd.)
Dalšího Oscara za nejlepši režii obdržel v roce 1985 za film AMADEUS, ktery získal
celkem 8 Oscarů a byl nominován ve 13 kategoriich.
Po neúspěšném filmu VALMONt se na nějaký čas odmlčel.
V roce 1996 natočil film LID VS. LARRY FLINT za ktery byl nominovan na Oscara a
ziskal Zlaty Globus a cenu na MFF v Berlině.
Na tomto festivalu byl oceněn i v roce 1999 za film MUŽ NA MĚSICI*, ve kterém si
zahráli takové hvězdy jako Jim Carrey a Danny DeVito.
Z dalšich Formanovych snimků můžeme jmenovat např. VIDENO OSMI (1973) nebo
muzikal VLASY, orig. HAIR (1979).
Miloš Forman se kromě režie věnoval take herectvi. Hrál např. ve filmech:
STŘIBRNY VITR (1954), HOŘKOST (1986), RABIN, KNĚZ A KRASNA BLONDŸNA
(2000), WHY HAVEL? (1991) nebo MUŽ NA MĚSICI (1999).
Miloš Forman ma z manželstvi se zpěvačkou Věrou Křesadlovoudvojčata Matěje a
Petra (nar. 1964) a s herečkou Martinou Zbořilovou dvojčata Jima a Andyho (nar.
1998). Pozoruhodné je, že tato dvojčata prý neumí vůbec česky
* Der Mondmann (Originaltitel: Man on the Moon) ist ein Spielfilm von Miloš Forman
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