
 

Umění má sílu měnit společnost. Teona Mitevska o
svém oceněném filmu 'God Exists, Her Name Is
Petrunya'
 

Film „God Exists, Her Name Is Petrunya“ je příběh ženy, která se vzepře systému a
nakonec vyhraje. S makedonskou režisérkou jsme hovořili po slavnostním předání
filmové ceny LUX.
 
„Petrunija je mladá žena, která se vzepře tradičním pravidlům ve své společnosti, protože touží
po spravedlnosti. Film je založený na skutečném příběhu,“ popisuje režisérka Teona Mitevská.
Její snímek God Exists, Her Name Is Petrunya (Bůh existuje, její jméno je Petrunija) poslanci
letos vybrali na filmovou cenu LUX.
 
 
V severomakedonském městě Štip se každoročně na Tři krále - podle tradice, která se drží ve
všech zemích ortodoxního křesťanství – sejdou u řeky muži, kteří soutěží, komu se podaří
vylovit kříž vhozený do ledové vody popem. Vítězi má kříž přinést celoroční štěstí.
 
„Před pěti lety se ve Štipu pro kříž vrhla také žena a způsobilá ohromné pozdvižení, pohoršení i
výsměch. Její osud nás k filmu vyburcoval,“ pokračuje Mitevská. „Ve filmu je Petrunija skoro
antihrdinka. Nejdřív vůbec nevěříte, že by mohla něco dokázat,“ popisuje svůj snímek
makedonská režisérka Teona Mitevska. Její film je koprodukcí Severního Makedonie, Belgie,
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Slovinska, Chorvatska a Francie.
 
 
Příběh o hledání spravedlnosti a sebedůvěry
 
 
Petrunya je obtloustlá třiadvacetiletá mladá žena. Má sice vystudované dějiny, ale zoufale se
snaží najít zaměstnání. Její panovačná matka ji přitom neustále komanduje a ponižuje.
Petrunija se v jeden moment poměrně náhodou ocitne na místě, kde se koná tradiční soutěž o
kříž. Impulzivně skočí do vody poháněná frustrací z postavení, do kterého ji její okolí tlačí.
 
 
Když se ukáže, že se kříže zmocnila žena, způsobí to velké pohoršení a církev Petruniju obviní
z krádeže. Na žádost kněze ji policisté odvedou na policejní stanici, ale i když ji nemohou
formálně zatknout, protože neudělala nic protiprávního, nechtějí ji pustit a vyvíjejí na ni nátlak.
„Proč bych já nemohla mít právo na rok štěstí,“ ptá se Petrunija svého vyšetřovatele.
 
„Petrunija je konfrontovaná sama se sebou. Postupně si uvědomí, co ji ponižuje a postaví se
tomu. Vlastně najde samu sebe. To je myslím důležitý odkaz hlavně pro mladé ženy. Pro mě
bylo - a dosud je - sebevědomí velký problém. Být schopná říct si: Mám právo to udělat. Přesně
tohle Petrunija prožívá. Je to feministický film, ale s jejím bojem za spravedlnost se můžeme
identifikovat všichni,“ popsala Mitevska během našeho rozhovoru Facebook live po udělení
ceny.
 
 
Filmy mají sílu měnit společenské postoje
 
„Petrunija je příkladem toho, že filmy mají sílu věci měnit,“ popisuje režisérka. Když totiž letos v
městě Štip skočila do vody po kříž mladá žena a vytáhla ho, tak jí ho kněz nechal a nikdo se
nad tím nepohoršoval.
 
Poselství předsedy Parlamentu při slavnostním předávání ceny na plénu se neslo ve stejném
duchu „Filmy jsou jedním klíčů, které nám mohou pomoci otevřít dveře k porozumění realitě, v
níž žijeme. Filmová cena LUX nám k tomu dává výjimečnou příležitost.“ řekl David Sassoli.
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Mezi finalisty ceny LUX se kromě Mitevské filmu dostaly i dva další snímky: Odložený případ
Hammarskjöld a Království. Všechny tři filmy budou v Česku budou tradičně promítány v
brněnském kině Scala 13. , 14. a 15. prosince.
 
Cena publika
 
Poslanci vítězný film vybrali, ale tím cena LUX ještě úplně nekončí. Jako diváci můžete
hlasovat i vy a rozhodnout tak, který ze tří finalistů získá cenu publika. Pokud se na vás přitom
usměje štěstí v losování, pozveme vás příští rok na Filmový festival v Karlových Varech, kde
budete moct cenu vyhlásit.
 
Podpora evropské kinematografie
 
Filmovou cenu Parlament udílí již třinácti let a podařilo se jejím prostřednictvím zviditelnit více
než sto filmů. Díky otitulkování ve všech 24 oficiálních jazycích EU se finalisté dostanou
snadněji do distribuce všude v Evropě. Pro vítězný film je navíc vyrobena také verze pro
zrakově a sluchově postižené a dostane se mu podpory během mezinárodního uvedení do kin.
 

" Filmy jsou klíčem k pochopení skutečnosti kolem
nás "
David Sassoli
Předseda Evropského parlamentu
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Zleva: herečky Labina Mitevska a Zorica Nuševa, režisérka Teona Mitevska a Mads Brügger, režisér filmu Odložený případ Hammarskjöld

Odkazy
Facebook live s režisérkou Teonou Mitevskou  (anglicky)
Galerie fotek z předávání ceny na Flickeru
Filmová cena LUX 2019: všechny články a videa
Tisková zpráva o vítězi ceny LUX 2019
Audiovizuální materiály

Filmová cena LUX: oficiální web stránky
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