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Drámou Cigán sa najvýraznejší slovenský filmový režisér súčasnosti Martin Šulík vrátil k hranému 

filmu po šesťročnej pauze a potvrdil svoju povesť originálneho tvorcu s jasným filmovým názorom, 

ktorý sa nesnaží podliezať obecnému vkusu a  náladám. Vybral sa do komunity a na miesta, ku 

ktorým má väčšinová spoločnosti kontroverzný vzťah.  Hlavný hrdina, 14-ročný Adam žije v rómskej 

osade na východe Slovenska a potýka sa s realitou, v akej u nás žijú tisícky Rómov. V slovenských 

filmoch sa Rómovia objavujú pomerne často, väčšinou ich však hrajú profesionálni „bieli“ herci. Cigán 

je ojedinelý v tom, že  sa odohráva v autentickom rómskom prostredí a hrajú v ňom skutoční 

Rómovia, ktorí hovoria svojim jazykom. Autori filmu Martin Šulík a Marek Leščák nepátrajú po 

príčinách neradostnej situácie tejto komunity u nás, nehľadajú vinníkov, nevynášajú súdy, ani 

nenaznačujú spasiteľské východiská.  

 
„Chceli sme natočiť film o našich Rómoch, pretože sme si uvedomili, že o nich nič nevieme. 

Poznáme Gypsy Kings, stočlenný rómsky orchester z Budapešti, ale nemáme predstavu v akých 

podmienkach žije dvestotisíc Rómov na východnom Slovensku. Je pre nás ľahšie prijať 

zjednodušený televízny obraz ako komplikovanú realitu. Skôr než sme začali písať scenár, tak sme s 

priateľom Paľom Pekarčíkom cestovali po rómskych osadách, stretávali sme sa so zaujímavými 

ľuďmi, ktorí sa pred nami otvorili a začali nám rozprávať svoje príbehy. Z ich rozprávania sa 

poskladal náš film. Nechceli sme Rómov mýtizovať, folklorizovať ani romantizovať. Chceli sme 

pravdivo zachytiť ich život, pretože život v rómskej osade je odrazom nášho sveta. Akurát je v ňom 

všetko emotívnejšie, vyhrotenejšie a priamočiarejšie,“ hovoria autori filmu.   

OBSAH FILMU: 

Adamovi, chlapcovi z  osady, zabijú otca. Nik nevie, čo sa stalo.  Niet svedkov, niet dôkazov. Mama po 

pohrebe dlho nesmúti. Chce zabezpečiť  deti, a tak sa  vydá za otcovho brata – úžerníka a zlodeja 

Žiga. Adamovi  sa zo dňa na deň  zmení život. Zrazu dospel. Pomáha matke, stará sa o svojich 

súrodencov, snaží sa ich ochrániť pred Žigovým vplyvom. Má len dve radosti – boxerský tréning 

a  čiernookú Julku. Keď mamu odvezú do pôrodnice,  otčim vťahuje Adama a jeho bratov do svojich 

 pochybných kšeftov.  Pri jednej krádeži chlapcov zadrží polícia a od väzenia ich zachráni len to, že nie 

sú plnoletí.  Adam postupne stráca všetky istoty: vyhodia ho z boxerského oddielu ,  Julku rodičia 

predajú  do Čiech. Chlapec sa čoraz častejšie  dostáva do konfliktu so zákonmi vlastnej komunity.  

V hádke s cynickým Žigom pochopí, kto stojí za otcovou smrťou. Pokúša sa  uniknúť z beznádejnej 

situácie, ale jeho snaha končí tragicky – zabije človeka 

 

ŽIJEME VEDĽA SEBA, ALE NEPOZNÁME SA 

S rómskym svetom strávili Martin Šulík so spoluscenáristom Marekom Leščákom dva roky. Najprv 

spoznávali život v osadách a zbierali materiál na film. Neskôr sa tam vracali a hľadali vhodných 

hereckých predstaviteľov a  lokalitu na nakrúcanie. Našli ju v osade Richnava pri Krompachoch. No 

a do tretice prišli už s celým filmovým štábom. Prvá časť nakrúcania sa uskutočnila v októbri 2010, 

pokračovalo sa v januári 2011. 

Rómska osada ako miesto na nakrúcanie sa zvonku javí ako exotické prostredie. Zábery z osád 

ponúka televízne spravodajstvo pravidelne, vačšinou však v negatívnych či kriminálnych súvislostiach. 



„Bieli“ do osád nezvyknú chodiť, mnohí sa štítia, alebo boja. Martin Šulík so svojimi spolupracovníkmi 

sa nebáli a na dva mesiace sa stali súčasťou osady. A tak aj mnohí členovia jeho štábu po osobnej 

skúsenosti zmenili svoj dovtedajší názor na Rómov, formovaný ako inak, na diaľku a sprostredkovane.  

 „Mali sme šťastie, že sme v Richnave narazili na dobrých ľudí. Mnoho ľudí z osady nám pomáhalo 

organizovať život počas nakrúcania. Kým sme pripravovali každý záber, stálo okolo nás 200 Rómov, 

ktorí z toho mali miestami zábavu, chvíľami ich to zaujímalo, a reagovali podľa toho, do akej miery 

to bolo pravdivé.  Keď to bolo nepravdivé, tak sa smiali alebo to nejakým spôsobom korigovali. 

Keď im niečo na danej scéne nefungovalo, hneď na to reagovali,“ spomína Martin Šulík. 

Spoluscenárista Marek Leščák k tomu dodáva:  „Spočiatku, keď sme za ľuďmi v osade chodili,  

pozerali na nás ako na zjavenie, že čo tam chceme robiť. Keď sme im zdôrazňovali, že by sme chceli 

nakrúcať v autentickom prostredí s autentickými ľuďmi,  aby sme pomohli zmeniť falošný obraz, 

ktorý o Rómoch podávajú médiá, tak to považovali  za pre nich vzácne a vyjadrili nám dôveru.“ 

Ukázalo, že  práca s rómskymi nehercami, nebola o nič náročnejšia, než s ostrieľanými profesionálmi. 

V niektorých ohľadoch naopak, omnoho jednoduchšia. „Nik z nich nemal skúšky v divadle, 

predstavenia, či dabing, ktorým by sa museli prispôsobovať naše termíny. Všetci mali stále čas. 

Nevyjednávali o honorároch, nestretli sme sa so žiadnym podrazom,“ hovorí s úsmevom vedúci 

výroby Igor Hudec, ktorý mal na starosti všetky praktické záležitosti nakrúcania. Jednu vymoženosť na 

úrovni medzinárodných filmových hviezd však svojim hercom tvorcovia dopriali. Mali vlastného 

„dialog coucha“ – pani Helenu Akimovú, ktorá s nimi precvičovala dialógy na každý záber.  

Jediným profesionálom v celom hereckom obsadení filmu bol Attila Mokos, známy z drámy Pokoj v 

duši. Stvárnil postavu moderného farára, ktorý sa venuje rómskym deťom nielen po duchovnej 

stránke, ale zároveň ich trénuje aj box. „Pred natáčaním som videl fotografie nehercov z castingu. 

Už vtedy ma zaujali ich tváre a oči, v ktorých bolo „všetko“. Na prvé stretnutie som sa tešil. Mal 

som jedinú obavu: či dokážu pred kamerou sústredene a viackrát za sebou zopakovať tú istú 

situáciu. Moja obava sa na pľaci nepotvrdila a bol som veľmi milo prekvapený,“ hodnotí spätne 

začiatky spolupráce s novými kolegami. Jediné náročnejšie okamihy vraj zažíval vtedy, keď sa deti 

medzi sebou rozprávali po rómsky: „ Chcel som im rozumieť. Chcel som vedieť o čom hovoria. Bola 

to pre mňa nezvyčajná situácia.“ V rómskej osade podobnej veľkosti sa aj on ocitol po prvýkrát: 

„Bolo to šokujúce, ale prekvapilo ma, že napriek neporiadku a zjavnému chaosu, tam funguje 

systém života a zvláštna harmónia. Ešte niekoľko týždňov po natáčaní som v sebe nosil emócie 

a kládol si otázku – Ako je toto všetko vôbec možné?“ 

 

Spoluscenárista a režisér Martin Šulík projekt filmu Cigán rozbehol aj z producentskej stránky. 

K spolupráci na produkcii si prizval svojho dlhoročného producenta Rudolfa Biermanna. Dvojica, 

ktorá stála za najväčšími úspechmi slovenskej kinematografie v poslednom desaťročí 20. storočia, sa 

tak stretla znovu po desaťročnej pauze.  Ich piaty spoločný film zaujal hneď po dokončení aj 

v zahraničí. V Cannes ho premietli na uzavretej projekcii riaditeľom a skautom zo všetkých veľkých 

festivalov. Na základe toho ho vybrali organizátori Medzinárodného filmového festivalu Karlové Vary 

do hlavnej festivalovej súťaže ako jediného zástupcu českej a slovenskej kinematografie. Na tomto 

prestížnom európskom podujatí bude mať 5. júla svoju svetovú premiéru. Martin Šulík tak bude vo 

Varoch súťažiť už po tretíkrát. Pred šiestimi rokmi tu bol so Slnečným štátom a v roku 1995 so 

Záhradou vyhral Zvláštnu cenu poroty, ako aj Hlavnú cenu poroty FIPRESCI. Cigána následne 



v septembri premietnu aj na filmovom festivale v Toronte, ktorý patrí k najdôležitejším na americkom 

kontinente a kde mala v roku 2000 svetovú premiéru jeho poviedková snímka Krajinka. Záujem však 

prejavil aj tucet ďalších filmových prehliadok po celom svete. To najdôležitejšie prijatie však film 

nesporne čaká od rómskych divákov.  

 

HERCI: 

 

 

Janko Mižigár (Adam)   

Pre 15-ročného žiaka základnej školy v Krížovej vsi pri Spišskej Belej 

bol Cigán vôbec prvou hereckou skúsenosťou. Vo voľnom čase sa 

venuje okrem futbalu najmä hudbe. Je bubeníkom miestnej 

rockovej gospelovej kapely, kde sa sústreďujú nadané rómske deti 

z obce.  

 

Martin Hangurbadžo (Marián, Adamov brat) 

Najlepší kamarát Janka Mižigára. Pochádza rovnako ako on 

z Krížovej vsi. Obaja chlapci trávia spolu väčšinu času a nemuseli sa 

tak rozlúčiť ani počas nakrúcania.  

 



Martinka Kotlárová (Julka, Adamova láska) 

V rómskej osade podobného typu sa ocitla po prvýkrát až na 

nakrúcaní Cigána. Na pľaci ju každý deň sprevádzali starostliví 

rodičia, ktorým veľmi záleží, aby sa jej podarilo získať dobré 

vzdelanie.  Martinka by chcela ísť študovať pedagogiku pre 

najmenšie deti.  Kto vie, či po  skúsenosti s filmom svoje plány 

nezmení, keďže hranie pred kamerou sa jej dosť  zapáčilo... 

Miroslava Jarábekova, (Adamova matka)  

Pochádza z Detvy a vedie tam Centrum pre rómske ženy, kde sa môžu 

stretávať, rozprávať, vzdelávať sa a vymieňať si skúsenosti. Aj ona 

počas nakrúcania navštívila rómsku osadu po prvýkrát v živote a  

stretnutie s tvrdými životnými podmienkami tamojších obyvateľov jej 

spôsobilo doslova šok.  

 

 

Miroslav Gulyas (Žigo, Adamov otčim)  

Až z ďalekého Paríža prišiel na nakrúcanie Cigána Miro Gulyas spolu 

s svojou manželkou Marcelou, ktorej sa vo filme ušla rola Adamovej 

tety. Do francúzskej metropoly emigrovali v roku 1976. Obaja sú 

tanečníci a majú rómsky tanečný súbor.  V civilnom zamestnaní 

pracuje Miro ako zdravotník, Marcela je učiteľka v materskej škôlke.  

 

Ivan Mirga (Adamov otec) 

Vyštudovaný inžinier, rómsky aktivista a básnik. V súčasnosti pôsobí 

v spišskej Regionálnej kancelárii vládneho splnomocnenca pre rómsku 

menšinu.  

  

 

Attila Mokos  (farár) 

(13.12. 1964 – Želiezovce) 

Uznávaný divadelný herec maďarskej národnosti je jediným 

profesionálom v hereckom obsadení Cigána. Do povedomia širokej 

verejnosti sa dostal divácky veľmi úspešou snímkou Pokoj v duši 



(2009) režiséra Vlada Balka, kde stvárnil hlavnú postavu muža vracajúceho sa domov po výkone 

trestu. Za svoj  herecký výkon získal nielen výročnú cenu Igric Slovenského filmového ústavu a Únie 

slovenských televíznych tvorcov, ale aj výročnú cenu Slovenskej filmovej akadémie Slnko v sieti. 

Nebolo to však jeho pré stretnutie s hraným filmom. Martin Šulík, ktorý má čuch na talentovaných 

ľudí, ho obsadil už v roku 2000 do svojej snímky Krajinka. V divadle začínal bez hereckého vzdelania v 

roku 1984, keď ho hneď po skončení gymnázia prijali ako eléva v košickom divadle Thália. Odbor 

herectvo absolvoval až v roku 1993 na bratislavskej VŠMU, odkiaľ nastúpil do Jókaiho divadla v 

Komárne, kde pôsobí doteraz. Hosťoval však aj priamo v Maďarsku v divadle v Györi. V posledných 

rokoch ho čoraz viac objavujú slovenskí filmári. 

 

FILMOGRAFIA: 

  

2000 – Krajinka 

2002 – Kruté radosti 

2006 – Ďalšie dejstvo 

2007 – Démoni 

2009 – Ďakujem, dobre  

2009 – Pokoj v duši 

2009 - Nedodržaný sľub 

2011 – Marhuľový ostrov 

2011 - Cigán 

 



ROZHOVORY: 

Martin Šulík a Marek Leščák 

Rómska téma rezonuje v našej spoločnosti výrazne, ale väčšinou s negatívnym nábojom. Ako vás 

napadlo nakrúcať film práve o Rómoch?   

 

Marek Leščák: Chceli sme natočiť film o našich Rómoch, pretože sme si  uvedomili, že o nich nič 

nevieme. Veľmi dobre poznáme Gypsy Kings, stočlenný rómsky orchester z Budapešti, ale nemáme 

predstavu v akých podmienkach  žije dvestotisíc Rómov na východnom Slovensku.  Je pre nás ľahšie 

prijať zjednodušený televízny obraz ako komplikovanú realitu. Skôr než sme začali písať scenár, tak 

sme s priateľom Paľom Pekarčíkom cestovali po rómskych osadách, stretávali sme sa so zaujímavými 

ľuďmi, ktorí sa pred nami otvorili a začali nám rozprávať svoje príbehy. Z ich rozprávania sa poskladal 

náš film. Nechceli sme Rómov  mýtizovať, folklorizovať  ani romantizovať. Chceli sme pravdivo 

zachytiť ich život,  pretože život v rómskej osade je odrazom nášho sveta.  Akurát je v ňom všetko 

emotívnejšie, vyhrotenejšie a priamočiarejšie.  

Martin Šulík: Myslím, že náš film nie je len o Rómoch. Snažili sme sa, aby to bol film o človeku vo 

vypätej existenčnej situácii. Problém osád na východnom Slovensku nie je totiž národnostný, ale 

sociálny. Je to problém chudoby a vzdelania. Ak na jednom mieste sústredíte  veľkú skupinu sociálne 

slabých ľudí, ktorí sú bezbranní voči mechanizmom nášho divokého kapitalizmu, vytvoríte geto, ktoré 

je podobné štvrtiam chudobných hocikde na svete. Komunity, ktoré sú vytlačené na okraj spoločnosti 

pod rôznymi zámienkami (kultúrna odlišnosť, nevzdelanosť, neprispôsobilosť, neochota prijať 

pravidlá väčšiny), sú presným obrazom hodnotového systému každého štátu. Samozrejme,  geto si 

vytvára vlastné, veľmi tvrdé a kruté pravidlá. Chudoba a hlad ešte z nikoho lepšieho človeka 

nespravili. Vôľa prežiť často núti porušovať zákon. Adam, hlavný hrdina nášho príbehu, je tak ako 

mnoho iných mladých ľudí, postavený pred problém ako prežiť svoj život. Vnútorne nesúhlasí so 

svetom okolo seba, ale je pre neho veľmi ťažké nájsť východisko. Naráža nielen na tvrdé sociálne 

podmienky, ale aj na deformované pravidlá geta. 

 

Cigán je asi prvý slovenský hraný film, ktorý sa odohráva hlavne  v rómštine. Scenár ste však 

pôvodne v rómskom jazyku asi nepísali? 

MŠ: Nie.  Scenár  do rómštiny preložila Helena Akimová.  Bez jej pomoci by sme boli stratení.  

Rómština  má totiž  veľa podôb, každý región má svoj vlastný dialekt  ovplyvnený  jazykom susedov. 

Na juhu Slovenska používajú Rómovia mnoho maďarských slov, niekde hovoria dokonca len po 

maďarsky.  Na východnom Slovensku sa do rómštiny zamiešali regionálne výrazy. Inak rozprávajú  

Rómovia okolo Zlatých klasov, inak okolo Detvy. Mne sa páčil dialekt z okolia Malaciek, v ktorom 

môžete počuť záhorácke nárečie.  Helena preložila dialógy našich hrdinov do rómštiny, ktorou sa 

hovorí na Spiši. Mali sme odtiaľ najviac hercov. 

 

Rómov v slovenských filmoch väčšinou nehrajú Rómovia, ale profesionálni herci. Niekedy aj preto, 

že sa tvorcom nedarilo nájsť  Rómov, ktorí by postavu dokázali hodnoverne herecky stvárniť. 

V Cigánovi naopak, hrajú samí autentickí Rómovia. To muselo byť asi náročné nájsť vhodné typy ? 

 

MŠ: Mne bolo vždy smiešne, keď Othela hral biely herec natretý divadelnými líčidlami.  Zdalo sa mi, 

že je to proti zmyslu Shakespearovej hry. Mal som pocit, že je to akási forma rasizmu: hráme o 



Maurovi, ale nechceme ho vidieť na javisku. Od začiatku sme vedeli, že v našom filme musia Rómov 

hrať Rómovia, a že budú hovoriť po rómsky. Premýšľali sme o tom, že hercov nájdeme v Romathane 

alebo v rómskych divadlách v zahraničí. Dokonca som sa stretol so Slobodanom Dedeičom, 

asistentom réžie na Kusturicových filmoch. Povedal mi, že nie je problém nájsť profesionálov v 

nemeckých, francúzskych a ruských rómskych súboroch, ale nerozumie, prečo by mali ukradnúť 

príbeh slovenských Rómov. Utvrdilo ma to v presvedčení, že najlepších hercov nájdeme na Slovensku 

priamo v osadách. Rok sme s pomocným režisérom Paľom Pekarčíkom a s šéfkou nášho castingu 

Ingrid Hodálovou cestovali po celom Slovensku. Stretli sme sa s rómskymi aktivistami, navštívili sme 

množstvo škôl, folklórnych súborov a záujmových krúžkov. Spoznali sme zanietených ľudí, ktorí nám 

otvárali dvere a sprostredkovali nám kontakt s výnimočnými rómskymi osobnosťami. Napríklad 

Helena a Ivan Akimovovci z Kežmarku nám predviedli svoj súbor Kesaj Čhaves a zoznámili nás s 

Mirom Gulyasom a jeho ženou Marcelou - obaja hrajú v našom filme veľké postavy. Marie Oláhová z  

Detvy sa ukázala nielen ako dobrá herečka, ale objavila pre nás Mirku Jarábekovú, ktorá zahrala 

postavu matky. Pomohol nám aj Ivan Mirga, rómsky aktivista a básnik zo Spišskej Novej Vsi, ktorý ma 

priviedol do rodiny Martinky Kotlárovej - tá sa vo filme objaví ako mladá Julka.  Hlavných hrdinov, 

veľmi talentovaných hercov Janka Mižigára a Martina Hangurbadža sme objavili v pastoračnom 

centre Krížovej vsi. Mnoho ľudí, ktorých sme pri castingu  stretli sa do filmu nedostalo, ale vďaka nim 

sme spoznali veľa zaujímavých ľudských osudov a neuveriteľných príbehov.    

Bola práca s nehercami ťažšia než s profesionálnymi hercami?  

MŠ: Ani nie. Pred natáčaním sme spravili sústredenie v Kežmarku. Prišli tam Rómovia z celého 

Slovenska, na niektoré postavy sme mali pripravené aj dve-tri alternácie. Skúšali sme jednotlivé 

situácie z filmu a spoznávali sme sa. Chcel som, aby si neherci zvykli na kameru a filmový štáb, aby 

sme si začali dôverovať. Pri skúškach sa pomaly vykryštalizovalo konečné obsadenie. Pre mňa bolo 

veľmi zaujímavé sledovať ako sa počas natáčania  ľudia bez hereckej skúsenosti stávali veľmi citlivými 

hercami. Nemali túžbu predvádzať sa pred kamerou, prejavili veľkú dávku empatie, snažili sa byť 

vnútorne čo najpresvedčivejší a absolútne sa podriadili celku.   

O rómskej komunite panujú vo väčšinovej spoločnosti zaužívané stereotypy. Vy ste mali možnosť 

Rómov spoznať naozaj zblízka. Prekvapili vás niečím?   

ML:  Od začiatku sme sa stretávali s názormi, že v rómskej osade sa film nedá natočiť, že je to veľmi 

riskantné.  Tvrdili to väčšinou odborníci, ktorí v osadách nikdy neboli a Rómov poznajú len 

z televíznych správ. Skutočnosť bola iná. Stretli sme mnoho ľudí, ktorí túžia pracovať, ale nikto ich 

nechce zamestnať. Spoznali sme chlapov, ktorí robili na stavbách najťažšie práce, ale nikdy ich 

nevyplatili. Zoznámili sme sa so ženami, ktoré od rána do večera stoja na nohách, varia a perú, 

pretože sa starajú o jedenásť detí.  Hovorili sme s ľuďmi, ktorí pred biedou ušli do Anglicka, zarobili 

peniaze, vrátili sa a postavili si pekné domy. Navštívili sme rómskych podnikateľov, ktorí majú 

úspešné  stavebné firmy. Ale zažili sme aj situáciu, keď biely farár odmietol bez vysvetlenia pochovať 

trojtýždňové rómske dieťa. Alebo sme sa stretli s dievčaťom, ktoré rodičia predali trom manželom, 

ale ona vždy utiekla a teraz študuje v Košiciach. Každá osada je iná. Sú osady, ktoré sa nevedia 

postaviť na nohy, vládne v nich zúfalstvo a beznádej, ale sú osady, kde búrajú chatrče a stavajú 

bytovky. Život rómskej komunity na Slovensku  sa odohráva na  mnohých úrovniach, je neuveriteľné 

pestrý a my ho skoro nepoznáme. 

Do rómskych osád sa „biele“ obyvateľstvo väčšinou bojí chodiť. Keď pred desiatimi rokmi nakrúcal 

český režisér Ivan Fíla v Letanovciach film Kráľ zlodejov, spomínal na to pozitívne s tým, že sa im 

napríklad za celý čas absolútne nič nestratilo. Aj vy ste strávili dva mesiace nakrúcania v osade 

Richnava. Aké to bolo ? 



MŠ: Richnavu objavil Paľo Pekarčík. Pôvodne sme chceli točiť v Stráňach pod Tatrami, ale keď sme 

navštívili osadu v Richnave, zapáčilo sa nám, ako je umiestnená. Malé, často hlinené  domky sú 

prilepené na kopec, ľudia žijú na úzkych terasách.  Získali si nás aj obyvatelia: pozvali nás na kávu, 

začali sa s nami rozprávať. Napokon sme sa na tri mesiace stali súčasťou osady. Každé ráno, keď sme 

šli na natáčanie, tak sme sa dozvedeli, čo je nové - kto sa narodil, kto zomrel, koho zavreli. Keď 

napadol sneh, museli sme riešiť, čím sa bude kúriť. Vedeli sme, kto si našiel robotu a kto o prácu 

prišiel. Viete, v osade majú také samozrejmé veci ako drevo, voda, teplo veľkú hodnotu.  Začali sme 

sa dívať na život Rómov inou optikou.  

Roky pretrvávajúce finančne problémy slovenskej kinematografie  sú už chronicky známe. Bolo 

ťažké zohnať peniaze na tento film?    

MŠ: Spolu s producentom Rudom Biermannom sme mali šťastie. Náš scenár podporila komisia 

Audiovizuálneho fondu a vedenie Slovenskej televízie. Dotáciu sme dostali aj z Českého fondu na 

podporu kinematografie a Českej televízie. S financovaním filmov na Slovensku by to nemuselo byť 

zlé. Marek Maďarič ako minister kultúry spravil niekoľko zásadných krokov, ktoré môžu revitalizovať 

našu kinematografiu. Legislatívne zabezpečil tri zdroje na podporu audiovizuálnej kultúry: 

Audiovizuálny fond, štátnu podporu pôvodnej televíznej tvorby formou cielenej dotácie a výber 

koncesionárskych poplatkov ako súčasť financovania verejnoprávnej televízie.  Takáto štruktúra 

zdrojov poskytuje producentom viacero možností ako zohnať peniaze na film. V súčasnosti by podľa 

mňa malo ísť hlavne o to, aby sa zachovali všetky zdroje, aby boli napĺňané financiami a aby sa celý 

systém postupne vyvážil. Ale to sa dá len kontinuálnou prácou. Ak sa bude každá vláda snažiť zásadne 

meniť systém financovania, tak budeme stále len začínať. 

Martin, boli ste najplodnejší a najúspešnejší slovenský filmový režisér poslednej dekády minulého 

storočia, kedy ste uviedli v kinách až päť celovečerných filmov. V tomto tisícročí  sú to len dva 

tituly. Čo sa stalo, zhoršili sa vám podmienky pre  tvorbu, alebo chýbal tvorivý impulz? 

MŠ: Nie, ale začal som točiť dokumenty. Dokonca mám pocit, že som robil viac ako pred desiatimi 

rokmi. Na Slovensku som natočil v produkcii Patrika Pašša portrét režiséra a etnografa Martina Slivku 

a niekoľko GEN-ov, v Čechách v produkcii Čestmíra Kopeckého film o Pavlovi Juráčkovi a seriál 

dokumentov o tvorcoch kinematografie šesťdesiatych rokov. Zapáčila sa mi podoba filmu ako 

audiovizuálnej pamäte. 

Marek, ste podpísaný pod mnohými ocenenými filmami mladšej generácie slovenských režisérov. 

Spolupracujete s Jurajom Lehotským (Slepé lásky), s Mátyásom Priklerom ( Ďakujem, dobre), Jarom 

Vojtekom ( Hranica, My zdes).   Je nejaká téma, ktorá spája filmy týchto rozdielnych tvorivých 

osobností? Na čom pracujete teraz?  

ML: Všetci spomínaní režiséri sú moji kamaráti, máme rovnaký pohľad na svet a aj film. Snažíme sa 

rozprávať o veciach, ktoré považujeme za dôležité: o tom ako sa mení spoločnosť, ako sa zmeny 

dotýkajú jednotlivcov, ktorí urputne bojujú o svoje šťastie a dôstojnosť. Máme pocit že to, čo tejto 

spoločnosti chýba, je práve úcta k človeku, jeho práci a  životu. Metóda,  s ktorou pristupujeme ku 

každej látke je podobná: dôkladne spoznať ľudské príbehy, objavovať v nich originálne detaily, hľadať 

situácie, v ktorých sa prejaví rozporuplnosť ľudskej existencie. Skrátka,  snažíme sa čo najviac 

inšpirovať reálnym životom a ten potom štruktúrovať do zrozumiteľného príbehu, ktorý  by sa mohol 

emocionálne dotknúť diváka. V súčasnosti s Jurajom Lehotským nakrúcame celovečerný hraný film 

Zázrak. S Mátyásom Priklerom sme práve dotočili poviedkový film  Ďakujem, dobre, s Jarom 

Vojtekom zase spolupracujem ako dramaturg na jeho celovečernom dokumente s pracovným 

názvom Rómovia idú do volieb.  



Cigán je už štvrtý celovečerný film, ktorého scenár ste napísali spolu. Pritom nie ste rovesníci. Je 

medzi vami desaťročný vekový rozdiel, teda nebudete ani spolužiaci zo školy. Ako ste sa dali 

dokopy a čo vás spája? 

MŠ: Keď som začal učiť na VŠMU, Marek bol jeden z mojich prvých študentov. Nechodil na 

prednášky, ale stretával sa so mnou v kaviarni oproti škole. Bol mladý a ja som mu mohol rozprávať o 

tom, čo nezažil: aké knižky sa písali v päťdesiatych rokoch, aké filmy sa točili v šesťdesiatych rokoch,  

aké nohavice sa nosili v sedemdesiatych rokov.  Mlčky ma počúval, a tak sme sa skamarátili.  Mám ho 

rád. 

ML:  Poznáme sa dvadsať rokov a sme kamaráti. Od Martina som sa veľa naučil. Desaťročný vekový 

rozdiel necítim, lebo Martin je mentálne stále mladý a ako roky ubiehajú, mladne čoraz viac.   

Rómska téma vyvoláva v našej spoločnosti rôzne emócie. Čo myslíte, ako prijmú diváci váš film?  

ML: Netuším. Najväčšiu radosť by som mal, keby sa bielym divákom aspoň trocha zmenil pohľad na 

život Rómov, a keby Rómovia zobrali náš film za svoj. Keď sme mali pracovné projekcie, potešili má 

práve spontánne reakcie Rómov. Jeden mi povedal: Páči sa mi to. Je to poctivé. Nie je to lakované ani 

na čierno, ani na rúžovo. O to nám išlo. 

MŠ: Je ťažko premýšľať o nejakom hypotetickom divákovi. Ja som sa vždy snažil točiť film pre 

konkrétnych ľudí, zvyčajne priateľov. Ľudia v Richnave, Kluknave, ale aj Krompachoch a Spišskej 

Novej Vsi - tam všade sme natáčali - nám uverili. Spriatelili sa s nami.  Strávili sme s nimi skoro tri 

mesiace, chodili sme k nim domov,  stali sme sa súčasťou ich života. Tento film som asi točil pre nich. 

Dúfam, že keď ho uvidia, bude sa im páčiť. 

 

Attila Mokos – predstaviteľ farára 

Boli ste  jediný skúsený profesionálny herec, ktorý vo filme stvárnil významnú úlohu. Nemali ste 

obavy,  ako sa vám podarí skĺbiť svoje herectvo s prejavom rómskych nehercov? 

Pred natáčaním som videl fotografie nehercov z castingu. Už vtedy ma zaujali ich tváre a oči, 

v ktorých bolo „všetko“. Na prvé stretnutie som sa tešil. Mal som jedinú obavu: či dokážu pred 

kamerou sústredene a viackrát za sebou zopakovať tú istú situáciu. Moja obava sa na pľaci 

nepotvrdila a bol som veľmi milo prekvapený. 

Martin Šulík a Marek Leščák z vlastnej skúsenosti zistili, že cirkev dokáže mať na obyvateľov osád 

pozitívny vplyv. Aj vaša postavu farára naznačuje, ako by sa dalo  v skutočnom živote pozitívne 

vplývať na ľudí v osadách. Ako by ste svojho farára opísali  vy osobne? 

Sú medzi nami ľudia, ktorí dokážu obetovať svoj život pomoci iným. Ide z nich obrovská energia. A 

myslím si, že sa im aj vracia, ako spätná väzba. Fascinujú ma. Taká je aj postava farára, ktorého hrám. 

Som šťastný, že i keď len na chvíľu, dokázal som vnímať okolie tak, akoby som bol jedným z nich. 

Natáčanie v osade bolo veľmi emotívne. Pamätám si, ako som sa raz išiel prejsť hore osadou. Bol som 

v kostýme farára. Cestou som si uvedomil, že niektorí z Rómov vo mne vidia naozajstného kňaza. 

V očiach som im videl úctu a zároveň aj prosbu. Priviedli ma do rozpakov. Dodnes vidím a cítim ich 

pohľady. 

Mnoho ľudí u nás má k Rómom kontroverzný vzťah, ktorý  je ovplyvnený na jednej strane reálnymi 

skúsenosťami, na druhej strane sa drží zaužívaných stereotypov. Ako ste vy zmenili svoj pohľad na 

Rómov po intenzívnej pracovnej aj osobnej skúsenosti s nimi počas nakrúcania Cigána?  



V priebehu niekoľkých rokov mi doma ukradli päť bicyklov. Štyri z nich som automaticky, 

s predsudkami, pripisoval na účet Rómom. Na natáčaní scény v kostole mi zmizol mobil. V komparze 

bolo vtedy okolo sto Rómov. S telefónom som sa rozlúčil, bol som presvedčený, že ho niekto z nich 

ukradol. O dva dni sa telefón našiel. Zrejme mi vypadol z vrecka. Zahanbil som sa sám pred sebou. 

V takej veľkej osade som bol prvý raz. Bolo to šokujúce,  ale prekvapilo ma, že napriek neporiadku 

a zjavnému chaosu, tam funguje systém života a zvláštna harmónia. Ešte niekoľko týždňov po 

natáčaní som v sebe nosil emócie a kládol si otázku – Ako je toto všetko vôbec možné? 

Predstavitelia troch hlavnych detských postav Janko Mižigár, Martin Hangurbadžo a Martinka 

Kotlárová sú pre verejnosť neznámi. Vy ste sa s nimi spriatelili, ako by ste ich charakterizovali?  

Prvý deň som bol v rozpakoch. Nevedel som ako s nimi nadviazať kontakt. Na druhý deň ma 

predbehli. Oni si veľmi prirodzene našli cestu ku mne. Otvorenosťou a úprimnosťou. Celý deň 

tancovali a spievali. Ale keď sa postavili pred kameru boli zrazu sústredení a disciplinovaní. Nikdy 

nezabudnem na oheň v ich očiskách. 

Vaša postava farára zároveň ako skúsený boxer trénuje rómske deti box. Mali ste nejaké 

skúsenosti s týmto športom už pred nakrúcaním? 

Boxerské rukavice som mal na rukách pred mnohými rokmi a viac menej náhodou. Ešte na vojne. 

Okrem niekoľkých úderov, ktoré som vtedy dostal, nemám s týmto športom žiadnu skúsenosť. U nás 

v Komárne, má box tradíciu. Pred natáčaním som sa bol párkrát pozrieť na tréning. Aj som sa postavil 

do ringu, aby som si osvojil aspoň základný postoj a pohyby. 

 Čo vám pri nakrúcaní spôsobovalo najväčšie ťažkosti?  

Deti medzi sebou hovorili po rómsky. Chcel som im rozumieť. Chcel som vedieť o čom hovoria. Bola 

to pre mňa nezvyčajná situácia. 

 

 

Producent Rudolf Biermann 

Cigán je po Kráľovi zlodejov a Romingu už tretí fim s rómskou tematikou, ktorý produkujete. Je to 

náhoda, alebo zohrávajú úlohu vaše sympatie k tomuto etniku? 

Je to úplná  náhoda. Dôvody prečo som sa do týchto projektov pustil, boli pri každom úplne iné, 

rovnako aj tie filmy sa nedajú porovnávať. Kráľ zlodejov bol najmä o obchode s deťmi v Európe, 

Roming zase komédia. Keď ma oslovil Martin Šulík na spoluprácu na Cigánovi bol som rád, že po 

desaťročnej pauze budeme môcť spolu opäť pracovať.  

Zmenil sa v pracovnej oblasti za ten dlhý čas? Minimálny rozdiel bude napríklad už len v tom, že pri 

Cigánovi už Martin nie je len režisér ale aj váš koproducent... 

Martin sa v práci vôbec nezmenil. Je stále rovnaký milovník filmového umenia a zapálený filmár ako 

pred 15-timi, či 10-timi rokmi. Jeho organizačné schopnosti ho okrem toho vynikajúco predurčujú aj k 

tomu, aby fungoval ako producent, čo on ale v tej administratívnej časti tohto povolania úprimne 



nenávidí. Na druhej strane treba povedať, že jeho žiadosť o grant zo slovenského Audiovizuálneho 

fondu bola po producentskej stránke vyhodnotená ako najlepšia, akú tam kedy mali. 

Šulíkove filmy boli vždy dobre prijímané na zahraničných festivaloch. Aké máte festivalové plány 

a prvé ohlasy zo zahraničia? Prezentovali ste ho už na filmovom trhu počas tohtoročného festivalu 

v Cannes. 

V Cannes sme použili osvedčenú stratégiu, že sme film na uzavretej projekcii premietli riaditeľom a 

skautom zo všetkých veľkých festivalov, ako aj stálym klientom a výsledok sa dostavil. Film  bude 

uvedený v svetovej premiére v súťaži Karlovarského festivalu ako jediný český a slovenský zástupca.  

Ďalej ho premietnu aj na medzinárodnom filmovom festivale v Toronte a záujem o jeho uvedenie 

prejavilo ďalších asi tucet festivalov po celom svete. Predali sme ho do Beneluxu a o salles agentovi 

sa stále rokuje. 

V 90-tych rokoch minulého storočia tvorili väčšinu vašich titulov umelecky náročné snímky, v 

posledných rokoch ste sa presadili najmä ako producent komerčných filmových hitov. S režisérom 

Janom Hřebejkom ste natočili  tak čisto divácky hit ako Nestydu, ale aj náročnejšie snímky 

Kawasakiho ruža a Nevinnosť, ktorý sa ešte len chystá do slovenských kín. Najnovší Cigán  tiež nie 

je prvoplánová komerčná záležitosť.  Podľa čoho si vyberáte filmové projekty a aký pomer medzi 

komerciou a umením je prijateľný, pre vás osobne, ale na druhej strane aj pre vašu produkčnú 

firmu, aby sa udržala v dobrej ekonomickej kondícii?  

Väčšinu filmových projektov vychádza z mojej iniciatívy a ten pomer sa nedá presne určiť, ale 

pravdou je, že   tie tri spomenuté náročné projekty som neinicioval ja, ale ich režiséri. Prioritou je, 

aby umelecké filmy neprerábali a tomu musí zodpovedať aj ich financovanie.  

Každý filmový projekt je špecifický. Čo bolo z produkčného hľadiska  náročné  pri Cigánovi?  

Pre mňa osobne to príliš ťažký projekt nebol, pretože viem, že na Martina sa dá spoľahnúť a aj obaja 

produkční, ktori na tomto filme pracovali, sú veľmi spoľahliví a organizačne zdatní. Pokiaľ by som mal 

hovoriť obecne, tak asi najťažšie bolo udržať disciplínu Rómov pri nakrúcaní. To mal ale Martin veľmi 

dobre dopredu strategicky premyslené a v praxi to potom aj s veľkým šarmom realizoval. 



TVORCOVIA: 

Martin Šulík – námet, scenár a réžia, producent 

(20.10. 1962 Žilina) 

 Najoceňovanejší a najplodnejší slovenský filmový režisér uplynulých 

20-tich rokov pochádza z rodiny divadelného herca  Antona Šulíka. 

Divadlu a filmu sa venujú aj jeho bratia Anton, Juraj a Marek.  Prvé 

skúsenosti s filmom,  režisérske aj herecké,  zbieral už ako študent réžie 

na VŠMU. Režisér Vlado Balco mu zveril hlavnú postavu vo svojom 

celovečernom debute Uhol pohľadu (1984). Po skončení štúdií  

režíroval niekoľko kratších filmov,  dokumentov či  televíznu snímku 

Sklon Paľa Ročku. Na svoj prvý celovečerný film si počkal do roku 1991. 

Prvotinou Neha však odštartoval veľmi úspešné a plodné desaťročie, 

počas ktorého ako jediný slovenský filmový režisér v spolupráci s producentom Rudolfom 

Biermannom dokázal nakrúcať kontinuálne a uviesť do kín hneď 5 filmov.  Z tohto obdobia pochádza 

aj jeho najúpešnejšia a najoceňovanejšia snímka, poeticko-filozoficky humorná  Záhrada (1995), ktorá 

má dnes už kultový status. Okrem piatich Českých levov nazbierala celý rad ocenení  na zahraničných 

festivaloch (MFF Karlové Vary, Cottbus, Mannheim, Bologna). Na svojich filmoch sa M. Šulík podiela 

vždy aj scenáristicky, najčastejšie v spolupráci  s Ondrejom Šulajom a Marekom Leščákom. So 

spisovateľom Dušanom Dušekom zase napísal poviedkovú Krajinku (2000). Po roku 2000 sa začal viac 

orientovať  na dokumentárnu a televíznu tvorbu. Už prvý dokument Klíč k určovaní trpaslíků aneb 

Poslední cesta Lemuela Gullivera (2002) o živote českého režiséra Pavla Juráčka sa stretol s veľkým 

uznaním. Pozornosť si vyslúžil aj dokumentárny seriál  pre Českú televíziu Zlatá šedesátá (2009) 

mapujúci najúspešnejšie obdobie československej kinematografie. Ako  dokumentarista sa Šulík 

venuje najradšej oblasti, ktorá mu je najbližšia – domácej kinematografii a jej tvorcom.  Po dlhšej 

pauze sa v roku 2006 vrátil k hranému filmu v sociálne ladenej komédii Slnečný štát. Upustil v nej od 

svojej typickej poetiky a pridal realizmus súčasného života. Snímka získala nielen dvoch Českých levov 

(za strih a hudbu), ale aj 6 výročných slovenských filmových cien Slnko v sieti vrátane najdôležitejších 

kategórií Najlepší film a Najlepšia réžia. Martin Šulík osobne je okrem toho držiteľom dvoch Českých 

levov za réžiu a scenár Záhrady a štvornásobným laureátom výročných cien Igric Slovenského 

filmového zväzu.    

FILMOGRAFIA: 

1984 – Uhoľ pohľadu (herec) 
1985 – Skon Paľa Ročku - TV film – scenár 
s Mariánom Zacharom,  réžia 
1986 – Zakázané uvoľnenie (herec) 
1988 – Postoj  - scenár s Mariánom Zacharom 
1991 – Neha  - scenár s Ondrejom Šulajom, 
réžia 
1992 - Všetko, čo mám rád  - scenár 
s Ondrejom Šulajom , réžia  
1995 – Záhrada  - scenár s Ondrejom Šulajom 
a Marekom Leščákom , réžia 

1997 – Orbis pictus -  scenár s Ondrejom 
Šulajom a Marekom Leščákom, réžia 
1999 – Praha očima... ( poviedka Obrázky z výletu ) - 
scenár s Ondrejom Šulajom a Marekom Leščákom , réžia 
2000 – Krajinka - scenár s Dušanom Dušekom, 
réžia 
2001 – Nenakrútené filmy Juraja J.  – TV 
dokument – scenár, réžia 
2002 – Výlet (herec) 
2002 -  Klíč k určovaní trpaslíků aneb Poslední  
cesta Lemuela Gullivera  - réžia 



2005 – Slnečný štát – scenár s Marekom 
Leščákom , réžia 
2007 – Tajnosti (koproducent) 
2007 – Martin Slivka – muž ktorý sadil stromy 
- réžia 
2009 – Zlatá šedesátá  - TV dokumentárny 
seriál  - scenár s Janom Lukešom,  réžia 

2010 - 25 ze šesťdesiatych alebo 
Československá nová vlna  - scenár s Janom 
Lukešom,  réžia 
2011 – Cigán  - scenár s Marekom Leščákom, 
réžia 
 
 

 
 

Marek Leščák – námet a scenár 

(1971) 

Scenárista a dramaturg, jeden z najbližších spolupracovníkov M. 

Šulíka. Zoznámili sa na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, 

kde Marek študoval a Martin práve začínal svoje pedagogické  

pôsobenie. Radšej než na školskej pôde sa spolu stretávali v blízkej 

kaviarni, kde sa postupne ich vzťah učiteľa a žiaka zmenil na 

priateľstvo, osobné a onedlho aj pracovné. Už ich prvá spolupráca na 

filme Záhrada (1995) vyústila do veľkého úspechu. Scenáristicky sa na nej podieľali v podstate tri 

generácie autorov. Novovzniknutú dvojicu Šulík – Leščák doplnil skúsený matador Ondrej Šulaj, ktorý 

už so Šulíkom spolupracoval na jeho predchádzajúcom filme Všetko, čo mám rád. V rovnakej zostave 

pokračovali aj pri písani nasledujúcej snímky Orbis pictus (1997). V svojráznej road movie 15-ročného 

dievčaťa naprieč krajinou, reflektovali na vtedajšiu situáciu na Slovensku počas neslávnej éry 

Mečiarizmu. Vo filme Slnečný štát (2005) sa  Leščák so  Šulíkom zamerali na štyroch kamarátov a ich 

pokus o podnikanie  v rozvíjajúcej sa trhovej spoločnosti. Popri Šulíkovi začal Marek spolupracovať aj 

s tvorcami svojej generácie, ktorá žne veľké úspechy doma aj v zahraničí.  Je podpísaný pod 

oceneným dokumentom Slepé lásky Juraja Lehotského a v súčasnosti realizujú celovečerný hraný 

film s názvom Zázrak. S Mátyásom Priklerom práve dotočili poviedkový film  Ďakujem, dobre. 

S dokumentaristom  Jarom Vojtekom po spoločných filmoch Hranica a My zdes, spolupracuje ako 

dramaturg na jeho novom celovečernom dokumente s pracovným názvom Rómovia idú do volieb. 

Okrem toho je podobne ako M. Šulík pedagógom na VŠMU, kde  učí scenáristiku.  

 

FILMOGRAFIA: 

1995 – Záhrada (scenár) 

1997 – Orbis pictus (scenár) 

1999 – Praha očima – poviedka Z výletu (scenár) 

2002 – Nechcené deti (cyklus TV dokumentov, dramaturgia) 

2005 – Slnečný štát (scenár) 

2005 – My zdes (scenár, dokument) 

2008 – Slepé lásky ( scenár) 

2009 – Hranica (scenár, dokument) 

2010    Ilja (scenár, dokument)  

2010 – Ďakujem, dobre (scenár) 

2011 – Cigán (scenár) 



Martin Šec  - kamera 
13.2. 1952 Praha 
 

Začínal ako asistent kamery na známom filme Božská Ema s Božidarou 

Turzonovovou v hlavnej úlohe. Následne sa jeho pôsobenie presunulo 

najmä do televízie, kde nasnímal takmer 30 filmov a seriálov. K tým 

najznámejším či najoceňovanejším patria Pražákúm těm je hej, Bylo 

nás pět, Hop nebo trop, Operace Silver A, Ach, ty vraždy!.  K hranému 

filmu sa vrátil v megaúspešnom a vizuálne veľmi hravom muzikáli 

Rebeli (2001) režiséra Filipa Renča.  Spolupráca s Martinom Šulíkom 

začala už na televíznom dokumentárnom cykle Zlaté šesťdesiate 

(2008) a popri hranom Cigánovi pokračovala aj na dvojdielnom 

celovečernom dokumente 25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna (2010).    

 

FILMOGRAFIA: 

1991 – Pražákúm, těm je hej 
1994 – Historky od krbu 
1994 – Bylo nás pět (TV seriál) 
1999 – Polojasno (TV film) 
2001 – Rebeli 
2002 – Moje Praha 
2004 – Hop, nebo trop (TV seriál) 
2005 – Hadí tanec (TV film) 
2005 – Živnostník (TV film) 
2006 – Nevlastní bratr (TV film) 
2007 – Tři životy (TV film) 
2007 – Operace Silver A (TV film) 

2007 – Cesta do Vídně a zpátky (TV film) 
2008 – Brainstorm (TV film) 
2008 – Ďáblova lest (TV seriál) 
2008 -  Zlaté šesťdesiate (TV cyklus) 
2009 – Svědomí Denisy Klánové (TV film) 
2010 -  25 zo šesťdesiatych alebo 
Československá nová vlna 
2010 – Ach, ty vraždy! (TV seriál, časť Zabijáci 
doktorky Kalendové, Hřích profesora 
Sodomky) 
2011 – Santiniho jazyk (TV film) 
2011 - Cigán 

 
 



Rudolf Biermann – producent 

20. 4. 1968 Trenčín  

Najúspešnejší slovenský filmový producent posledných 20 rokov 

pôsobiaci na Slovensku aj v Čechách.  Na konte má vyše 30 

celovečerných filmov, z ktorých viaceré nazbierali spolu 27 

Českých levov.   K pilierom jeho úspešnej produkcie v 90-tych 

rokoch minulého storočia patrila práve séria filmov režiséra 

Martina Šulíka.  Záhrada bodovala nielen doma, ale aj na 

početných festivaloch v zahraničí. Krajinka mala v roku 2000 

svetovú premiéru na festivale v Toronte. Produkoval však aj komerčný hit Fontána pre Zuzanu 2 

(1993), ktorý sa s rekordným počtom  343 000 divákov stal druhým najnavštevovanejším slovenským 

filmom po roku 1989. Od roku 1995 do roku 1999 pôsobil ako generálny manažér Medzinárodného 

filmového festivalu Karlové Vary a spolu s prezidentom festivalu Jiřím Bartoškom mu pomáhal vrátiť 

medzinárodné renomé.  Zlom v jeho  producentskej kariére prišiel s veľkofilmom Jánošík, pravdivá 

história, ktorý sa  dostal do finančných problémov a jeho nakrúcanie sa muselo v roku 2003 zastaviť.  

R. Biermann následne presunul svoje pôsobenie do Čiech a začal sa viac orientovať na divácke 

snímky. Po dlhoročných sporoch o autorské práva sa mu podarilo dostať na filmové plátno knižný 

bestseller Bohumila Habala Obsluhoval som anglického kráľa, ktorým sa k filmovej réžii vrátil po 

desaťročnej pauze Jiří Menzel. Film bol úspešný nielen komerčne, keď ho  len v Čechách videlo vyše 

800 tisíc divákov, ale aj umelecky. Zaradili ho do hlavnej súťaže prestížneho Medzinárodného 

filmového festivalu Berlinale 2007, odkiaľ si odniesol cenu filmových kritikov FIPRESCI. R. Biermann 

dlhodobo spolupracuje so spisovateľom Michalom Vieweghom a stál za veľmi úspešnými adaptáciami 

jeho kníh Román pre ženy (2005 – najnavštevovanejší film roka, vyše 600 tisíc divákov), Účastníci 

zájazdu (2006 – najnavštevovanejší film roka s vyše 800 tisícč divákmi), Nestyda  (2008 – pol milióna 

divákov) a najnovší  Román pre mužov (2010 – takmer pol milióna divákov).  Od filmu Nestyda sa 

datuje aj jeho úzka spolupráca s uznávaným českým režisérom Janom Hřebejkom. Ich druhý spoločný 

film Kawasakiho ruža (2009) s úspechom uviedli na Berlinale, kde získal hneď dve ocenenia   za 

najlepší film nesúťažnej sekcie Panorama od ekumenickej poroty, ako aj do Medzinárodnej 

konfederácie  umeleckého a esejistického filmu (CICAE). Po dlhých peripetiách sa mu v roku 2009 po 

šiesťročnej pauze  podarilo dokončiť aj Jánošíka vďaka spolupráci s poľským producentom Dariuszom 

Jablonskym. V slovenských kinách ho videlo vyše 150 tisíc divákov a stal sa tretím 

najnavštevovanejším slovenským filmom po roku 1989. Na jeseň 2011 budú mať v slovenských kinách 

premiéru  dva najnovšie filmy z jeho produkcie – dráma Nevinnosť Jana Hřebejka a práve dokončená 

komédia Perfect Days českej režisérky Alice Nellis.    

Filmografia:  
 

 1991 - Rošáda  
1992 - Všetko čo mám rád  
1993 - Fontána pre Zuzana 2  
1994 - Vášnivý bozk  
1995 - Záhrada  
1995 - …ani smrť neberie  
1995 – Už 
1997 - Vták ohnivák  

1997 - Modré z neba  
1997 - Orbis Pictus  
1998 - Je treba zabiť Sekala  
1998 – Všetci moji blízki  
1999 - Tretí zázrak  
2000 - Krajinka  
2002 - Quartétto  
2003 - Kráľ zlodejov  



2005 - Román pre ženy (výkonný producent) 
2006 - Obsluhoval som anglického kráľa 
(výkonný producent) 
2006 - Účastníci zájazdu  
2007 - ROMing  
2008 - Taká normálna rodinka  
2008 - Na vlastné nebezpečenstvo  
2008 - Nestyda  
2009 – Jánošík, pravdivá história 

2009 – Prípad nevernej Kláry 
2009 – Hanin kufrík 
2009 – Operácia Dunaj 
2009 – Kawasakiho ruža 
2010 – Román pre mužov 
2011 – Nevinnosť 
2011 – Cigán 
2011 – Perfect Days

 

Igor Hudec – vedúci výroby 

 

Absolvent filmovej a televíznej tvorby na VŠMU je skúseným profesionálom v oblasti televíznej a 

filmovej produkcie.  Niekoľko rokov pôsobil v Slovenskej televízii ako vedúci výrobného štábu, po 

roku 1980 si založil vlastnú produkčnú spoločnosť, ktorá sa venuje výrobe audiovizuálnych diel pre 

televíziu, kiná a reklamu. Producentsky sa podieľal na niekoľkých medzinárodne oceňovaných filmoch 

ako  sú Ladomírske morytáty a legendy režiséra Petra Kerekesa, či  Neverné hry Michaely Pavlátovej. 

S Miloslavom Lutherom spolupracoval na projektoch Posledný coctail, Anjel milosrdenstva, Koniec 

veľkých prázdnin, Útek do Budína. Spolupracoval tiež s renomovanou maďarskou režisérkou Mártou 

Mészárosos na filme Nepochovaný mŕtvy o základnej postave novodobých maďarských dejín, 

komunistickom funkcionárovi Imre Nagyovi, ktorého popravili Sovieti v rámci počas maďarskej 

kontrarevolúcie roku 1956.  

 

FILMOGRAFIA: 

 

1993 - Anjel milosrdenstva (vedúci výrobného štábu) 

1999 – Tretí zázrak (vedúci výrobného štábu slovenskej časti nakrúcania) 

2000 – Krajinka (výkonný producent) 

2002 – Útek do Budína (výkonný producent) 

2003 – Neverné hry (koproducent) 

2004 – Nepochovaný mŕtvy (koproducent) 

2011 – Cigán (vedúci výrobného štábu) 

 



CIGAN 
SR-ČR – 2011 

 
 

Žáner: dráma 
Minutáž: 107 min 

Prístupnosť: od 12 rokov 
Distribútor: GARFIELD FILM 

 
 

 
 
 
Réžia: Martin Šulík  
 
Námet a scenár: Marek Leščák, Martin Šulík,  
 
Kamera: Martin Šec  
 
Hudba: Peter Mojžiš  
 
Strih: Jiří Brožek  
 
Kostýmy: Katarína Hollá  
 
Architekt: František Lipták  
 
Producenti: Rudolf Biermann, Martin Šulík  
 
Produkcia: IN FILM, Titanic, RTVS, ČT  
 
 
Adam:  Janko Mižigár  
 
Marian: Martin Hangurbadžo  
 
Žigo:  Miro Gulyas  
 
Matka:  Miroslava Jarábeková  
 
Otec: Ivan Mirga  
 
Julka:  Martina  Kotlárová  
 
Farár: Atilla Mokos   
 

Realizáciu a distribúciu filmu finančne podporil Audiovizuálny fond 

a film vznikol i za podpory Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj 

české kinematografie  


