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KrátKa PoPisKa 

Eva by urobila čokoľvek, aby znovu získala priazeň človeka, ktorého v živote ranila najviac 
— svojho syna. Eva je vyliečená alkoholička, ale pred rokmi bola filmovou hviezdou.

synoPsa

Príbeh ženy, ktorá bojuje o svojho syna. Pred rokmi ho opustila kvôli kariére. Dnes vychádza 
z protialkoholickej liečebne rozhodnutá napraviť niečo, na čo celé roky nemala odvahu.

Eva nová (62) kedysi patrila medzi známych hercov socialistickej kinematografie. 
Na protialkoholickom liečení ju terapeuticky naformátovali, že život má zmysel, ale treba 
si usporiadať veci do poriadku. Eva má strach, či to zvládne, ale je odhodlaná zabojovať. 
Vracia sa do svojho malého bytu so starým plagátom, ktorý jej pripomína časy najväčšej 
slávy. Narýchlo uprace bordel a hneď vycestuje za rodinou.

Eva navštívi svojho syna, ktorý žije v malom meste, kam ho ešte ako dieťa odložila na 
výchovu k rodičom, pretože jej ex-manžel, filmový režisér, si ho nechcel osvojiť. Syn Ďoďo 
(40) a jej staršia chorá sestra Maňka (70) ju odmietajú. Ďoďo ostro vypoklonkuje Evu 
z domu. Jeho matkou je Maňka, Ďoďo má svoju rodinu, manželku Helenu (37), deti a Eva 
k nim nepatrí. Stalo sa z nej hovno. Jediné, na čo bola dobrá, sú prachy a ani tie už 
neposiela.

Každý si vraj zaslúži druhú šancu. Otázka je, či niekedy už nie je neskoro...



slovo rEžiséra

Veľkosť očí, tvar rúk alebo farba hlasu... Dostávame ich v génoch od rodičov a vkladáme 
ich do svojich detí. Po predkoch sa opakujeme. A naše deti sa opakujú po nás. Z generácie 
na generáciu prenášame aj mentálne spojenia, vzorce správania, duchovný kód. Zaujíma 
ma téma rodinných prenosov, zaujíma ma téma dedičnej viny. V dobrom, aj v zlom. 

Snažil som sa o ponor do intimity rodiny. Verím, že napriek všetkým chybám nám ľuďom 
vždy ostáva možnosť objatia, akokoľvek nemotorného. Lebo len láska — bez zbytočného 
sentimentu teraz — nás dokáže naozaj očistiť.

Marko Škop



EMília vášáryová 

sa narodila v roku 1942. Herečka, ktorú mnohí označujú za prvú dámu slovenského filmu 
a divadla. Počas svojej kariéry získala mnoho ocenení vrátane Ceny Alfreda Radoka (1996), 
Českého leva (2005), Zlatého kalichu na festivale v Šanghaji (2008) a titulu Doctor Artis 
Dramaticae Honoris Causa (2010).

výber z filmografie:
Polnočná omša, 1962, réžia: J. Krejčík
• Medaila za hraný film, Filmový festival Karlovy Vary
Až přijde kocour, 1963, réžia: V. Jasný
• Zvláštna cena poroty, Filmový festival Cannes
Pelíšky, 1999, réžia: J. Hřebejk
• Zvláštne uznanie, Filmový festival Karlove Vary
Horem pádem, 2004, réžia: J. Hřebejk
• Český lev pre najlepšiu herečku
Václav, 2007, réžia: Jiří Vejdělek
• Zlatý kalich pre najlepšiu herečku, Filmový festival Šanghaj
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