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EVA A ADAM
Švédsko | 2021 | 82 minut | režie: Caroline Cowan

/ Před projekcí /
Prohlédni si plakát k filmu. Vidíš dvě postavy, hlouček dětí u moře 
a západ slunce.

  Napadá tě, o jakých tématech bude film pojednávat? 

/ Po projekci /

Příběh filmu
Adam se s rodinou stěhuje z vesnice do většího města, kam začne chodit do školy s novými spolužáky. 
Opouští svou kamarádku Molly. V nové škole však brzy poznává dívku Evu, do které se zamiluje. Eva se svou 
kamarádkou Annikou uzavře pakt proti chlapcům – nebudou se s nimi vídat, bavit ani chodit. Annika je totiž 
naštvaná na svého tátu, který si našel novou ženu, a zničil tak jejich rodinu. Avšak první láska Evy a Adama je 
silnější než slib dvou kamarádek. 

  Před projekcí jsi podle plakátu hádal/hádala, o čem bude film nejspíš pojednávat. Hlavním tématem 
filmu je první láska. Dalšími, vedlejšími tématy jsou rozkol v přátelství a rozvod rodičů. Po zhlédnutí 
filmu zkus popsat, jaké jsou vztahy mezi postavami:

 Eva a Annika

 Adam a Molly

 Adam a Eva

 Eva a její matka

 Annika a její otec
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  Charakterizuj postavu Eviny kamarádky Anniky. Hodí se k popisu této postavy některé z níže uvedených 
přídavných jmen?

Rozvod rodičů
Důležitým tématem filmu je rozvod rodičů a emoce dítěte – strach z budoucnosti a nenávist/obviňování otce. 
Annika svaluje vinu na svého tatínka a postupně v sobě kvůli tomu pěstuje nenávist ke všem klukům.

  Annika je zlomená a vidí jen své problémy. Opouští ji tatínek a chce si alespoň zajistit jistou věrnost 
své kamarádky. Jak takové chování nazýváme? Jeho součástí často bývá i vydírání (nebudu se s tebou 
kamarádit, když neuděláš to, co chci). 

  Rozvod rodičů je vždy bolestnou zkušeností pro děti. Ale občas jsou situace, kdy se rozvodu již nelze 
vyhnout. Myslíš, že by si měli dospělí řešit své problémy a nezatěžovat tím děti, nebo by o všem měli 
s dětmi mluvit a být otevření? Ve filmu Anničini rodiče se svou dcerou o rozvodu vůbec nemluví, naopak 
jí maminka nalhává, že se táta vrátí. 

  Prošel/prošla sis takovou zkušeností sám/sama, nebo někdo z tvých blízkých? Co nejvíce pomohlo? Víš, 
kam se obrátit, když někdo z tvých kamarádů potřebuje pomoct, protože se cítí odvržený/á a sám/a?

Majetnická Manipulativní Oddaná Skromná

Nesmlouvavá Rázná Chápající

Přátelská Zábavná Smutná Upřímná

Mám řešení: omluvit se!
Ve věku Evy a Adama se dostáváme do nejvíce konfliktů s kamarády, spolužáky, dospělými. Přicházejí první 
lásky, první zklamání, první hořká slova, která můžeme někomu říct či si je sami vyslechneme. Ačkoliv Tobbe 
působí jako strašný bratr, kterého lze jen těžko vystát, nakonec se projeví jako velmi vyspělý kluk.

  Co poradí Tobbe Evě?  
 Lze opravdu pokaždé vše napravit omluvou? 


