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Modﬁe oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pﬁedplatné!

Pﬁedplatné na jeden rok je
38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08 (GST) = 1.70 dolaru.

Datum, dokdy jsou
noviny pﬁedplacené,
je v pravém horním
rohu ‰títku!
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Finále jako vymûnûné
Od loÀského jubilejního 20. roãníku nezÛstal v Plzni
kámen na kameni. V‰e bylo letos trochu jinak. Staré
útulné kino Elektra jiÏ není kinem, ale je z nûj trÏnice. Na
‰tûstí nedaleko od stﬁedu mûsta vyrostl nov˘ multiplex,
kde se prodává popcorn a hamburgery. To v‰ak
neovlivnilo náv‰tûvnost festivalu. Zatímco v Elektﬁe se
kaÏdou chvíli otevﬁely dveﬁe a plátno osvítil sluneãní
paprsek, multiplexu se sebemen‰í chyba neodpou‰tí.
Skuteãností ale je, Ïe pﬁi zahájení pﬁedpremiérového
filmu Olgy Dabrowské Kuliãky byl film mírnû rozostﬁen,
v závûru byl zvuk sveden pouze do levého kanálu a
bûhem závûreãn˘ch titulkÛ se rozsvítilo, aby se diváci
pﬁi odchodu nepﬁizabili, coÏ se na festivalech nedûlá.
Bûhem následujících dnÛ se promítání nûkdy zlep‰ilo,
ale jindy i nûkolik minut chybûla spodní nebo horní ãást
promítaného filmu. VÏdy v‰ak pﬁi závûreãn˘ch titulkách
bylo zatroubeno k odchodu, aãkoliv u nûkolika filmÛ se
po titulkách je‰tû objevil jak˘si doslov, o kter˘ spûchající
diváci pﬁi‰li a ti, kteﬁí zÛstali nevidûli pﬁes odcházející
diváky. Inu, automatika.
Prvním pﬁíjemn˘m pﬁekvapením v‰ak byl úvodní film.
Skládal se ze ãtyﬁech povídek, ze ãtyﬁ v˘povûdí o
Ïivotû. První pﬁíbûh je na pískovi‰ti, kde si malé dûti
hrají na svatbu. Holãiãka ukazuje chlapeãkovi, jak se
má pﬁi svatbû chovat, vymûní si prst˘nky a pokud
ãekáte nûco neslu‰ného, tak se nedoãkáte. Hra v tomto
momentû konãí. Nastává dal‰í hra, dûti jdou hledat
poklad. S nimi se rozbûhne za pokladem i chlapeãek,
jenÏe holãiãka ostﬁe zasáhne a ﬁekne: „Jsi teì Ïenat˘,
zÛstane‰ na pískovi‰ti!“ a je vymalováno. Chlapeãek s
kysel˘m obliãejem musí dûlat báboviãky.
A to byly za námi teprve asi první dvû minuty filmu a
je‰tû se neobjevily ani úvodní titulky. Radim Hladík pﬁed
ãasem ﬁekl: „My (generace narozená po válce) jsme
vûdûli, co chceme ﬁíci, ale nevûdûli jsme, jak to ﬁíci.
Dne‰ní generace ví, jak to ﬁíci, zná dokonale techniku,
v˘razové prostﬁedky, ale neví, co má ﬁíci.“ V tomhle
filmu v‰ak bylo vidût, Ïe autorka scénáﬁe a reÏisérka
vûdûla, co chce ﬁíci. Na plátnû se neobjevil ani jeden ze
sedmi znám˘ch hercÛ, kteﬁí se objevují v rÛzn˘ch
obmûnách témûﬁ v kaÏdém filmu, jako kdyby se
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Režisérka Olga Dabrowská a Jan Burián na festivalu Finále

navazovalo na Milo‰e Formana ãi Du‰ana Hanáka,
kteﬁí se nebáli ‰áhnout po neznám˘ch hercích ãi dokonce
nehercích. Tehdy se objevily zázraãné osobnosti jako
Vladimír Pucholt v âerném Petrovi. Olga Dabrowská
ne‰la do tradiãních barrandovsk˘ch ateliérÛ, ale druhou
povídku toãí v rozpadlé, vytunelované kladenské
Poldovce. Nestává se ãasto, aby nás hned první
festivalov˘ film, vlastnû pﬁedpremiéra pﬁi zahájení tolik
oslovil, Ïe bychom interview natoãili právû s reÏisérem
ãi reÏisérkou filmu, kter˘ byl pﬁi slavnostním zahájení.
V˘hodou Finále bylo v minulosti právû to, Ïe s reÏisérem
i s herci se dalo hovoﬁit pﬁímo na schodech starého kina
Elektra. Tím, Ïe zmizelo kino Elektra zmizely i schody,
které jsme museli nahradit útulnou kavárnou Mû‰Èanské
besedy, kde se v‰e s v˘jimkou promítání soutûÏních
filmÛ odehrávalo. Po veãerním pﬁedstavení jsme se
dohodli, Ïe nebudeme ranní ptáãata a Ïe se zde sejdeme
dopoledne, ãi spí‰e v poledne, o pÛl dvanácté. JenÏe
prostﬁedí v hotelu Rous bylo tak neuvûﬁitelnû pﬁíjemné
a internet s e-maily tak neuvûﬁitelnû nepﬁíjemn˘, Ïe
jsem najednou pohlédl na hodinky a zjistil, Ïe je tﬁi
minuty po dvanácté. Vypnul jsem poãítaã a vyrazil do
Mû‰Èanské besedy, ale nikdo tam nebyl. Posmutnûl
jsem, Ïe jsem propásl exkluzivní rozhovor a zaãal se
chystat na my‰lenku, co o filmu napí‰u. KdyÏ tak asi pÛl
hodinky medituji, najednou se objeví reÏisérka. Bylo
jasné, Ïe za chvíli odjíÏdí do Prahy. Neodjela v‰ak a my
jsme koneãnû pﬁi dobré vodû, která stála více neÏ kafe,
jeÏ bylo jako doprovod k té dobré vodû, mohli zapnout
magnetofon a zaãít si povídat. NeÏ jsme ho vypnuli,

ubûhlo dal‰ích ãtyﬁicet minut a bylo poﬁád o nûãem
hovoﬁit. Po chvíli si k nám pﬁisedly i hereãky, které hrály
v druhé povídce.
ABE: Olgo, jak dlouho jste dûlala tento film?
OD: Zaãala jsem ho dûlat asi pﬁed tﬁemi lety, kdy jsem
oslovila âestmíra Kopeckého, jestli by nechtûl se mnou
udûlat film. Pﬁíjemnû mne pﬁekvapilo, Ïe souhlasil. Je to
ãlovûk, kter˘ vás bûhem natáãení nesmírnû obohacuje.
TakÏe uÏ pﬁi tom prvním telefonátu mi dal stra‰nû moc
nápadÛ. Byl to nûkolikahodinov˘ telefonát. Najednou
jsem cítila, Ïe by to mohl b˘t hlub‰í film.
ABE: Byly tam ãtyﬁi povídky, mohla byste ﬁíci, o co
v nich jde?
OD: První snad ani není povídka, spí‰ je to skeã, která
se jmenuje Svatba. Holãiãka se na dûtském hﬁi‰ti vdá
za chlapeãka. Potom, kdyÏ se chlapeãek oÏení a chce
jít hledat poklad, protoÏe to bere jako hru a chce si hrát
na nûco jiného a dûti se rozebíhají, Ïe pÛjdou hledat
poklad, tak holãiãka mu ﬁekne: „Ne, ne, ty uÏ nikam
nepÛjde‰, jsi Ïenatej a zÛstane‰ tady se mnou.“ UÏ mu
to zaãalo.
Druhá povídka Maminãin andílek, to je o teenagerkách
a hlavní postava, ten andílek, je na pÛl dítû a na pÛl uÏ
Ïenská. Je to holka, která stra‰livû miluje a lpí na své
mamince. Tatínka nemá. Maminku chce jen pro sebe a
Ïárlí, kdyÏ má maminka nûkoho jiného ráda. V tom je
zcela dûtská, ale uÏ k tomu pouÏívá naprosto Ïenské
zbranû, takÏe vlastnû diskvalifikuje maminãina partnera
tím, Ïe ho svede a pak ho vlastnû vydírá, aby maminku
nechal a aby ji mûla jen pro sebe.
Pokračování na str. 6

