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Zde mÛÏe b˘t ‰títek s va‰im jménem,
 pokud si na‰e noviny objednáte!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.
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FINÁLE: Realistická ostravská poezie
Martina ·ulíka porazila na body âesk˘ sen

Patfiím ke generaci, která si pfii slovû Festival vybaví spí‰e Woodstock neÏ Mezinárodní festivaly mládeÏe a studentstva. Pfii festivalu má ãlovûk dost ãasu, aby se
soustfiedil na jednu vûc a nechal se jí uná‰et. Chvíli se neohlíÏel na to, co se dûje kolem a soustfiedil se na hudbu, film, divadlo. Hovofiil o tom s lidmi, které zná i s tûmi,
které nezná. Posedûl s pfiáteli dlouho do noci a pokud takov˘ festival trvá dost dlouho, vydrÏí i to, co se mu jindy nepodafií, sledovat fiadu filmÛ s rozliãnou tématikou
dlouhé hodiny za sebou. Pfiekonává únavu, nûkdy i spánek, kter˘ se oz˘vá pravidelnû okolo páté odpoledne a kupodivu nejãilej‰í je v okamÏiku, kdy má jít spát. Veãer
se mu jaksi nechce usnout a tak pokud není je‰tû nûjaké noãní pfiedstavení, rozebírají se opût dojmy z pfiedchozího dne.
PlzeÀsk˘ filmov˘ festival Finále nepatfií k velk˘m festivalÛm, coÏ není nev˘hodou, ale spí‰e pfiedností. Nemusíte Ïádat vedení, aby vám sjednalo interview s pfiedním
hercem, hereãkou ãi reÏisérem. Staãí za nimi zajít po pfiedstavení a sednout si na okamÏik na schody kina. Pfii tom bûhem t˘dne máte prakticky moÏnost shlédnout v‰e,
co se v âechách a na Slovensku natoãilo. Není v˘jimkou, Ïe v ãeském filmu hrají sloven‰tí herci a naopak. Co v‰ak bylo novinkou hned v úvodu, Ïe pfieváÏnû cizinci
Ïijící v Praze udûlají ãesk˘ film. Bylo-li to Siln˘ kafe, jak se film jmenoval, je otázkou, ale byl to zajímav˘ film, kter˘ bylo moÏno vidût jako rozjezd je‰tû pfied oficiálním
zahájením festivalu.

Siln˘ kafe
V Praze Ïijící islandsk˘ spisovatel Börkur Gunarsson
napsal tfii romány, vystudoval FAMU a v tomto filmu se
pfiedstavil jako debutující reÏisér. Dûj se odehrává v
Praze a pak v âeském ·temberku, kam vûãnû
rozhádaná dvojice Chorvata Tomislava a jeho finsko-
egyptské pfiítelkynû Mayi odjíÏdí na v˘let, spolu s dvojicí
filmafiÛ, reÏiséra Davida a hereãky Renáty. Na filmu je
vidût, Ïe Gunarsson je spisovatel a dokáÏe aÏ
neobyãejnû pfiesnû pracovat s ãesk˘m slangem, kter˘

je v tomto filmu nejen funkãní, ale kdyÏ ho pouÏívají
cizinci i sv˘m zpÛsobem poetick˘. To, Ïe se Renáta
zamiluje na venkovû do jakéhosi uzavfieného
odepsaného dospívajícího filosofického samouka trochu
pfiipomíná Starce na chmelu. Kdyby film byl udûlán v
island‰tinû asi by nikoho toto pfiirovnání nenapadlo a
otázkou je, jestli islandsk˘ reÏisér tento film zná.
Rozhodnû ho neovlivnil tak jako na‰i generaci, která
film Starce na chmelu vidûla nesãetnûkrát neÏ ‰el do
trezoru.
Byl to dobr˘ úvod na zaãátek festivalu, kter˘ konãil
pÛlnoãním promítáním Formanova Taking off.

Sluneãní stát/Sluneãn˘ ‰tát
Druhému dni dominoval nov˘ film Martina ·ulíka,
kterému pfiedcházely pomûrnû velké reklamy v televizi.
Nûkdy taková reklama spí‰e filmu u‰kodí neÏ mu
pomÛÏe, obzvlá‰tû kdyÏ je do upoutávky vybrána vût‰ina
pfiekvapujících a humorn˘ch scén, takÏe mizí velice
ãasto moment pfiekvapení. Dát ãeskoslovensk˘ ãi
slovensko-ãesk˘ film do ãeského mûsta, kde je
nejsilnûj‰í slovenská men‰ina, do mûsta, které má svÛj
zvlá‰tní charakter a lidi mají svoji specifickou vitalitu,
ale i víru, do místa kontrastÛ, kde se kfiíÏí zboÏnost s
hornickou tvrdostí, nûkdy aÏ brutalitou, bylo rizikem. Do
jaké míry se v tomto experimentu mohlo jít dál, aby
Ostrava nezÛstala jen jako kulisa je otázkou. Skuteãností
je, Ïe Ostrava má v sobû nûco, co je tûÏko pfienosné na

plátno nebo do literatury, navíc Ostrava se hodnû
zmûnila od doby, kdy se drancovala zemû, aÏ se ulice
propadaly. Pfiíbûh ãtyfi kumpánÛ, ktefií se snaÏí fie‰it
svou situaci tím, Ïe se pokou‰ejí podnikat s náklaìákem,
kter˘ jim nakonec nûkdo ukradne, vykresluje jejich

charaktery v krizov˘ch situacích. Zatímco skupina se
nedá prakticky niãím rozdûlit, jejich manÏelky zÛstávají
osamûlé, bez pfiátel. Festival je právû jedineãn˘ tím, Ïe
témûfi po kaÏdém filmu jsme mûli moÏnost s tvÛrci
pohovofiit. Nejprve jsem se tedy zeptal slovenského
reÏiséra Martina ·ulíka, kdy a jak vznikla my‰lenka
natoãit Sluneãní stát v Ostravû.

Oldfiich Kaiser ve filmu Marie Procházkové
ÎRALOK V HLAVù

B. Gunarsson -SILN¯ KAFE

M. ·ulík - Sluneãní stát aneb hrdinové dûlnické tfiídy
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