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Moje rada zní: Užívejte života na plné pecky, dřív než vám zubatá podrazí kecky...

Pokračování ze strany 3
Rus, která do roku 1945 patřila
k Československu. Tehdy Rusové
rozhodli, že změní hranice a Podkarpatská Rus bude jejich. Vidím to
jako velké nebezpečí. Můžou totiž
klidně říct: Ale ta Morava je taky
pěkná, ta by se nám líbila...
Čím jste chtěla být?
Tatínek mě měl v poměrně pozdním věku, bylo mu 46 let, což
dneska je už úplně normální. Když

Oblíbené...
... barva: černá, červená
... knížka: Něžná je noc
Francise Scotta Fitzgeralda
... město: Praha, Paříž
... film: Díky za každé nové
ráno
... roční období: léto
... jídlo: maso, vanilkový
krém
... zvíře: pes
... květina: pomněnka, jarní
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... parfém: Annick Goutal
... webová stránka:
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mi bylo dvanáct třináct, registrovala jsem, že má více času, je doma
a píše básně. A mně připadalo, že
je to moc hezké trávení času – být
doma a psát básně. Poměrně záhy
jsem chtěla být spisovatelkou nebo
novinářkou. Hlásila jsem se i na
žurnalistickou fakultu, musela jsem
napsat úvahu na téma: Proč chci
být socialistický novinář. A já jsem
se tak nějak rozohnila a úvahu jsem
ukončila: „... a proto socialistickým
novinářem být nechci.“ Moje práce
byla mezi pěti nejlepšími... Ale šla
jsem na FAMU, která mé fantazii
dávala větší prostor a nebyla jsem
svázaná. Ovšemv roce 1995 jsem se
k novinařině vlastně vrátila – pracovala jsem u holandské společnosti, která, když zakládala časopis,
nechtěla mít ve svých řadách profesionální novináře. Tvrdila, že časopisy se vyvíjejí a že potřebují
nový způsob psaní. Znala jsem filmaře, oslovila jsem své kamarády
a dostala je k tištěnému slovu...
Zůstala jsem u psaní a hodně mě to
bavilo.
Čím jste naopak nechtěla být?
Pro mého tátu byla nejhorší představa, že budu kuchařkou. Ten se
teď musí v hrobě obracet, když vidí
pořad U Haliny v kuchyni. Děsilo

mě také, že bych vstávala brzo ráno
a šla do továrny. Nic proti tomu, ale
jsem manuálně dost nešikovná a
představa, že stojím u pásu... Já
bych to určitě nestihla.
Co vám z dětství schází? Existuje
něco, co byste si chtěla z té doby
přenést do současnosti, ale už to
jednoduše nejde?
Vyrůstala jsem v době tvrdého socialismu a můj tatínek byl úplně
mimo normu. Tvrdil, že nás odposlouchávají a že všude jsou agenti,
a já si myslela, že je blázen. Až po
letech jsem zjistila, že na něj bylo až
do roku 1981 nasazeno 26 agentů.
V duchu jsem se mu omluvila.
Myslím, že jsem se měla víc zabývat
česko-ukrajinskou otázkou, poslouchat tatínka daleko pozorněji.
Mrzí mě, že nevím víc, protože
uzrála doba a já bych mohla napsat
scénář k filmu, který by mohl mít
velkou šanci nejen na českém, ale
i na světovém trhu.
Kolik minut strávíte ráno před
otevřenou skříní?
Maminka říkala, že mám hodně
černých hadrů. Je to peklo. Protože
když stojíte před otevřenou skříní
a všechno je černé, musíte věci vzít
do ruky, abyste poznala, co to

vlastně je. Na nějaké oblečení i zapomenu, že ho vůbec mám. Pak
jsem v šoku. A dokonce jsem si
párkrát koupila stejnou věc.
A v obchodě jsem při koupi byla
pokaždé stejně nadšená...

Neumím řídit auto a neumím šít na
šicím stroji. Obdivuji ty, kteří rozumí matematice, mají jiný druh inteligence. Když mi někdo řekne, že
mám počítat s nekonečnem, tak
jsem úplně vyřízená.

Je nějaké heslo, rčení, moudro,
kterým se celý život řídíte?

Co na vás nikdy neuvidíme?

Koho obdivujete?

Šortky (smích).

Spoustu lidí v různých odvětvích,
která jsou mi cizí, ale z oboru Stevena Spielberga, který dokáže točit
vážně i naprosto komerční věci.
Obdivuji typ umělců, kteří jednoduchou věc, kterou každý vidí, umí
uchopit a rozvést.

Během jednoho roku mi umřel
manžel i maminka. Musím svůj život pozměnit, přehodnotit své
plány a představy. Maminka umřela v 95 letech, takže ne že by to
umenšilo můj smutek, ale lidé
umírají. Ač to bude znít podivně, je
to v pořádku, že umřela. Každý den
jsem se bála, kdy se to stane. Ale
s manželem to byl opravdu šok.
Pomohla mi práce, v té době natáčení seriálu Doktorů z Počátků, byla
jsem mezi lidmi, kteří se chovali
diskrétně, chránili mě. A pomohly
mi samozřejmě moje děti, se kterými bydlím, což mi přijde samozřejmé, protože já jsem taky bydlela se svými rodiči. Ale ono to tak
samozřejmé není. Syn studuje
v Americe, v New Yorku, a chybí
mi. Ale těší mě, že tak trochu naplňuje moje sny. Každý spisovatel
chce žít v Paříži, aby nasával umělecký život, a on studoval v Paříži.
A pak – všechny zdroje umění, ať
proti tomu namítáme cokoli, jsou
v Americe. Jsme strašně pozadu.
A syn v New Yorku studuje...

Stalo se vám, že jste v životě něco prošvihla, co už se nedalo
vrátit zpátky?
Na FAMU si mě vyhlídl kluk z vyššího ročníku a pořád za mnou chodil.
Pocházel z Jugoslávie a chtěl,
abych napsala scénář pro jeho absolventský film. A já jsem si říkala,
že je to nějaký blbec z Balkánu, jak
ten by mohl rozumět mému scénáři... A nic jsem pro něj nenapsala.
Z toho Jugoslávce se vyklubal jeden z nejlepších světových tvůrců
Emir Kusturica a jeho debut Vzpomínáš na Dolly Bell? získal na filmovém festivalu v Benátkách Zlatého lva. Natočil pak spoustu dalších úspěšných filmů, které získaly
ceny také například na festivalu v
Cannes – Dům k pověšení, Underground... Tomu se říká osudová
chyba.
Co neumíte a chtěla byste umět?

Jaký dárek, který jste kdy dostala, udělal největší radost?
Labrador Otík, je mu patnáct let a je
to miláček.
Každý potřebuje občas „vypnout“. Jak si nejlépe odpočinete?
Chodím s kamarádkami na shopping a do kavárny. Jak říkám: Když
seš hin a když seš trop, pomůže ti
sex a shop. Někdy ten shop stačí.
Mám takovou hrozně hubenou kamarádku, ona jí dorty a já ji pozoruju. A to mi stačí. A pak největší
fitness pro mě je, když si jdeme
zkoušet ty černé hadry do trpasličích zkušebních kabin...

„Na to budu myslet až zítra.“ Nerada se zatěžuji starostmi, co bude.
Co vás v poslední době trápí?

Abeceda Haliny Pawlowské
H – HUDBA. Jakou posloucháte hudbu? Leonarda Cohena.
A – AMERIKA, NEBO ASIE? Kde byste dokázala žít? Amerika.
L – LÁSKA. Co se vám vybaví při vyslovení slova láska? Bez ní se nedá žít.
I – INSTINKT, NEBO ROZUM? Čím se řídíte? Rozum by měl poslouchat instinkt.
N – NÁLADA. Kde berete dobrou náladu, kterou vkládáte do svých knih?
V cukrárně se svou hubenou kamarádkou.

A – AUTOMAT. Na co byste zavedla automat? Chrlil by pilulky, po kterých člověk
během hodiny zhubne deset kilo.

P – PRÁCE. Jakou práci nesnášíte? Nerada vytírám podlahu.
A – ASTROLOGIE. Věříte hvězdám? Ráda se na ně dívám.
W – VÍRA. V co věříte? Věřím v dobro v lidech.
L – LÉK. Jaký lék byste ordinovala lidstvu? Laskavost.
O – OKNO. Kam byste se chtěla pomyslným oknem podívat – do minulosti, nebo
budoucnosti? Nechci se dívat tam ani tam.

W – VĚK. Má se s věkem bojovat? Nemá, člověk má být pyšný na to, že se mu
podaří dožít nějakého věku.

S – SVOBODA. Co to pro vás znamená? Vyjádřit své myšlenky a nebát se.
K – KOMPROMIS. Umíte je dělat? Někdy jsou nutné, ale neměly by být nikdy
na úkor svědomí.

Á – ANDĚL. Máte svého anděla strážného? Doufám, že nejsou strážní andělé
příliš zaneprázdněni. Nevím, jestli si jich bůh stvořil dost, aby dokázali
ochránit svět.

