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Beata je hypersenzitivní na mikrodetaily, 
tvrdí herec Martin Finger

Ta ulička, ve které točíme, se 
do toho filmu určitě hodí, říká 
devětačtyřicetiletý divadelní a 
filmový herec Martin Finger, 
který hrál i ve filmu Chvilky, 
prvotině režisérky Beaty Parka-
nové. 
� Petr Klukan

Ve scéně, kterou jste v Třebíči 
točili, si dáváte zmrzlinu. Při řadě 
opakování jí slížete opravdu dost. 
Máte ji vůbec rád? 

To je právě to… (úsměv), ne že 
bych ji měl nerad, ale mám radši na-
nuky. Ale i kdybych ji měl sebevíc 
rád, když už lížete osmou zmrzlinu 
a vím, že jich ještě bude třikrát tolik, 
tak vám na to musím odpovědět: Už 
dost bolo zmrzliny (úsměv)!

Hrajete ve druhém filmu Bea-
ty Parkanové, to už nemůže být 
náhoda… Myslím, že máme s Bea-
tou velmi krásný vztah - podobný 
pohled na filmy, na to, jaké divadlo 
se nám líbí a jaký styl herectví. Ona 
mě samozřejmě v něčem viděla hrát, 
ale doporučil mne Robert Sedláček, 
také její velký přítel a kolega. Sám 
za sebe musím říct, že jsme s Beatou 
kamarádi. 

S lidmi můžete mít podobný názo-
ry, ale v práci se to třeba nemusí úpl-
ně projevit, což s Beatou nebyl tento 

případ a film Chvilky (debut B. Par-
kanové) byla krásná práce. Měl jsem 
tam jenom dva natáčecí dny, ale bylo 
to hezký, ten film se moc povedl. 

A když mi dala přečíst tento scé-
nář, tak jsem byl po prvním přečte-
ní úplně nadšený a nebylo pochyb. 
Nerozmýšlel jsem se ani vteřinu. 

Zažil jste spoustu divadelních i 
filmových režisérů. Jaká je Beata? 

Ona je hypersenzitivní na mik-
rodetaily v herectví, v obrázku, ve 
všem tom, co potom divák vidí na 
plátně. To s sebou samozřejmě při-
náší jistou náročnost. Na nároky 
jsem zvyklý, první, na koho kladu 
nároky, jsem vždycky já sám, ale 
díky domu, že jsem s ní už pracoval, 
tak vím, že to opět bude náročné, 
což ve výsledku znamená, že těch 
zmrzlin nesním šest, ale například 
šedesát (úsměv).           

Takže je velmi vnímavá…     
Ona to vidí, přijde za námi a řekne 

jemnůstku v tom, že se má člověk 
na někoho nějak podívat a s čím mu 
to má říct. Je strašně důležité, že to 
nedělá formálně, ale dělá to zevnitř, 
což já mám vždycky nejradši, pro-
tože herci opravdu vědí, co hrají. 
Tak, jak píše ty scénáře, tak pak vidí, 
jak to má vypadat, když to hrajeme. 

Na první pohled pro mnoho divá-
ků, kteří jsou zvyklí na akci a tlusté 

zvýrazňování charakteru nebo čeho-
koliv, aby to prostě pochopili, tako-
vé to, že se ještě pomrkává na divá-
ka, abyste věděli, že teď se vztekám a 
teď že miluju, tak to Beata má úplně 
naopak. Tam je to všechno jakože 
nenápadné, ale velmi nabité, takže 
je to nejvíc pro diváky, kteří mají 
rádi citlivou jemnou věc. Je to jako 
ze života. 

Takový artový film…
To asi určitě. Beata není mainstre-

am, což je dobře.

Takže až bude točit třetí film, 
budete se ucházet o roli? 

Shodou okolností jsem včera dělal 
rozhovor a tam jsem dostal přímou 
otázku, jestli se o role ucházím. 
Musím říct, že mám ve svém životě 
jedno obrovské štěstí: že role při-
cházejí a ještě jsem to nikdy nemu-
sel udělat. 

Respektive na divadle kdysi z ple-
zíru, protože jsem kdysi dávno, když 
jsem byl mladý, chtěl být krimina-
lista a pak se stal tím hercem - což 
jsem rád - říkal jsem si, tak si toho 
policajta aspoň zahraju. A pořád nic. 
Tenkrát jsem točil málo a malinké 
role, ale protože jsme měli v divadle 
dokonce dva autory, kteří psali, tak 
jsem se jednou zmínil, a další sezo-
nu jsem měl najednou dvě role poli-
cajta napsané přímo na tělo. Takže 

to byl jediný případ, kdy jsem si o 
roli řekl. Ale vlastně nepřímo, jenom 
si tak posteskl. 

Vzpomenout lze třeba na krimi-
nální minisérii Spravedlnost, kde 
jste hrál s Ondrou Vetchým.

Ano. Já jsem to tak vystřídal. Velmi 
dlouho jsem měl vlasy úplně nakrát-
ko, takže jsem byl vybíraný a hrál 
padouchy a vrahy a pak se to pře-
houplo a začal jsem hrát konečně ty 
policajty. Teď už jich mám na kontě 
asi čtyři před kamerou. 

Pojďme zpátky do Třebíče. Jak 
se vám líbí prostředí, kde natáčí-
te? 

Je to vybírané pro obrázek, aby 
to mohlo být v roce 1968, čili ne 
všechno se dá snímat. Nicméně 
atmosféra maloměsta, kde se ode-
hrává ten příběh, tak jenom tady z té 
malé uličky, kde se točí ta zmrzlina a 
my chodíme po těch schodech, na 
vás hned dýchne. 

To je další věc, na kterou kla-
de Beata důraz, že to je opravdu i 
podívaná a o tom by měl být film. 
Nemám ani náhodou nic proti tele-
vizi, je to jiné médium, a dnes se už 
taky točí hodně filmově, ale s filmem 
si přece jenom dáte víc práce a měl 
by to být opravdu zážitek na velkém 
plátně v kině. Takže ulička, ve které 
dnes točíme, se do toho určitě hodí.    

REŽISÉRKA Beata Parkanová s hercem Martinem Fingerem v uličce V Mezírce, kde se scéna nového filmu točila.  Foto: Petr Klukan


