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Bez písania by som bol nešťastný
BESTSELLERISTA U NÁS l

Literatúra ma naučila presný opak toho, čo fyzika. Akceptovať rozpory, tvrdí Paolo Giordano pre HN:

Vyštudoval fyziku, skladal piesne a popri
doktoráte z odboru fyziky častíc vydal knihu,
ktorá očarila svet: Osamelosť prvočísiel.
Odvtedy napísal ďalšie dve, a aj o nich tento
týždeň rozprával na Slovensku. A vypočuť si ho
prišlo rekordné množstvo ľudí. Paolo Giordano.
Iveta Grznárová

©hn

iveta.grznarova@mafraslovakia.sk

Fyzika a literatúra nemajú na
prvý pohľad nič spoločné. Vás
fascinujú obe. Prečo?
Na fyzike najviac milujem,
že ma naučila logicky, dôsledne
a vycibrene myslieť. Túto metódu a zručnosť dnes môžem vďaka nej uplatňovať takmer vo všetkom. No a na písaní sa mi zas páči, že ma naučilo presný opak:
akceptovať rozpory, vďaka čomu
mi je dovolené dostať sa na miesta, kam by som za iných okolností nemal šancu preniknúť.
Po vydaní svojho debutu, románu Osamelosť prvočísiel, ste sa
vyjadrili, že prácu vedca a spisovateľa je takmer nemožné skĺbiť. Ako sa vám to darí dnes?
S vedou som napokon skončil
– po ukončení doktorátu. Jedno
aj druhé, veda aj písanie, sú veľmi náročné, žiadajú veľké obete,
všetku vašu duševnú energiu. Naozaj to nešlo dokopy. Vybral som
si teda to, čo som cítil ako prirodzenejšie a zaujímavejšie pre se-

Váš prvý román bol o vzťahu
dvoch outsiderov poznačených
traumou z detstva, druhá kniha
priniesla ponor do života vojakov v Afganistane a tretia skúma, či dvaja ľudia, konkrétne
manželia, môžu splynúť do jednej duše. Čo podľa vás osobne
vaše knihy spája?
Nazdávam sa, že všetky z nich
sa točia okolo určitej idey osameba samotného. Som rád, že môj
background je vo fyzike, ale nie je losti.
mi ľúto, že som ju opustil. Písanie
čoskoro vyplnilo celé moje vnútro Tak to cíti aj väčšina kritikov
a čitateľov. Zároveň sa v nich
a ja som rád, že sa tak stalo.
opakujú viaceré motívy – ako
napríklad význam tela.
A prečo vlastne píšete? Čo vás
Áno. Alebo prechod z jednej
k tomu ženie najviac?
Začínam si myslieť, že som ne- životnej fázy do druhej, či rodina ako čosi, z čoho chcete unikmohol žiť inak. Nie v tom zmysnúť, no napriek tomu bez tole, že písanie je čosi, čo ma robí
šťastným. Aspoň nie tak celkom. ho nemôžete žiť. Prípadne: čo
Keby som nepísal, bol by som ne- to znamená byť chlapcom alebo dievčaťom. To sú však len
šťastný. Tým som si celkom istý.
niektoré z motívov, čo mi teraz schádzajú na um, určite ich
Kto je Paolo Giordano
je oveľa viac. Ja som však ten
posledný človek, ktorý by mal
Taliansky spisovateľ a vyštudovasvoje knihy analyzovať do taný fyzik, v decembri oslávil 33.
kých podrobností. Mám pocit,
narodeniny. V roku 2008 debutože to nie je pre spisovateľa zdraval románom Osamelosť prvočívé a že by som sa tomu mal vysiel, za ktorú získal viacero ocehýbať.
není, vrátane najprestížnejšej talianskej literárnej ceny Premio
Príbehy, ktoré prinášate, sú osoStrega. Kniha sa stala bestsellebité a silné. Napriek tomu ste
rom, natočili podľa nej aj film.
v jednom rozhovore povedali, že
Odvtedy vydal ďalšie dva úspešpríbeh je pre vás menej dôležitý
né romány: Čierna a strieborná
ako jazyk. Čím to je?
a Ľudské telo. Všetky tri vyšli aj
Naozaj som to povedal? V tom
v slovenčine, vo vydavateľstve
prípade musím so sebou nesúhlaSlovart.
siť. Snažím sa totiž príliš neroz-

lišovať medzi jazykom a príbehom. Slušný román je vytvorený
z dobrého príbehu vyrozprávaného v správnom jazyku. Pravdou
je, že k dobrému príbehu sa zvyčajne prepracúvam ťažšie. Je to
pre mňa zložitejšie aj časovo náročnejšie.
Spisovatelia bývajú introvertní ľudia, takže sláva a všetko,
čo so sebou prináša – napríklad literárne turné – bývajú
pre nich ťažké. Ako sa vyrovnávate s týmto rozmerom vašej práce?
Cestujem rád. A viem, že knihy často potrebujú zo strany autora podporu. To je aj dôvod, prečo neustále kladiem dôraz na ich
propagáciu. Zároveň mám skúsenosť, že na cestách ku mne prichádza mnoho iných nápadov.

Paolo Giordano tento týždeň navštívil Slovensko.

SNÍMKA: SLOVART

Takže vám to prináša len samé
pozitíva?
Samozrejme, cestovanie a interakcia s novými ľuďmi vyžaduje veľa energie a po určitom čase
sa začnem cítiť hlúpo, keď príliš
veľa času strávim rozprávaním
o svojej práci. Akoby som ju tým
dusil, alebo tak nejako. Takže sa
tieto extrovertnejšie časti mojej
práce snažím obmedziť do špecifických časových intervalov a potom sa zas vrátiť k svojej rutine, ktorá je postavená na značnej
izolácii. Dovnútra, von, dovnútra a zas von: to je to, o čo sa neustále snažím: o striedanie týchto polôh.

FILMOVÁ NOVINKA

Neriešim kritiku, rozhodla som sa mať z práce radosť

M

yslím si, že rozprávky
majú radi všetci. Deti aj
dospelí. Vystihujú totiž
niečo, čo je uložené hlboko
v človeku. Všetci máme radi
nádej, že dobro má predsa len
väčší význam ako zlo, vieme mu
držať palce a mať pocit zadosťučinenia, keď nakoniec zvíťazí,
povedala pre HN Marta Ferancová. Slovenská režisérka, ktorá
má na svojom konte napríklad
seriály Profesionáli či Ordinácia
v ružovej záhrade a aktuálne
dokončuje film Všetko alebo nič
podľa rovnomennej knihy Evity
Urbaníkovej, nakrútila novú českú rozprávku Řachanda Bláznivé

kráľovstvo, ktorá je už aj v našich
kinách a len za prvý víkend si ju
v Česku prišlo pozrieť viac ako
63-tisíc ľudí.
Sama režisérka rozprávku túžila nakrútiť už dávno, a tak, keď
ju oslovil scenárista Daniel Miňovský s príbehom o rozmaznanej princeznej a dvoch nie úplne
najpoctivejších kamarátoch, ktorí sa ocitnú v čarovnom lese, bolo
rozhodnuté. Na otázku, či s novinkou nechcela prísť vo vianočnom období, odpovedala: „Je to
prioritne filmová rozprávka, určená do kín, určite sa však počas
niektorých Vianoc v televízii objaví, najbližšie by sa mala u nás

aj v Čechách vysielať o rok na
Veľkú noc.“
Rozprávka s bláznivým príbehom má aj hviezdne obsadenie. Veľkú úlohu hrá Bolek Polívka, ktorý je hlavným predstaviteľom jedného z dvoch kráľovstiev.
V spoločnom projekte sa objaví prvýkrát aj so synom Vladimírom. „Vzájomnej spolupráci sa
potešili. Vladimír je klaun po ‚tátovi‘, nadaný herecky aj pohybovo.“ V rozprávke sa objavili aj
ďalší známi herci. „Honza Hrušínský je kráľom v druhom kráľovstve a Vilma Cibulková pani čarovného lesa. Chceli sme,
aby aj menšie postavy hrali dobrí

Rozprávka Řachanda sa odohráva v bláznivom kráľovstve.

SNÍMKA: CINEMART SK

a zaujímaví herci, ktorí ich dokážu posunúť. Podarilo sa nám poskladať veľmi profesionálny a súčasne ľudsky príjemný štáb.“
Aj napriek dobrej návštevnosti v kinách či reakciám na sociálnych sieťach sa objavila kritika.
„Kritici sú tu na to, aby kritizovali, ale vo všeobecnosti si myslím,
že táto doba je preplnená kritickosťou. Stráca sa radosť z práce.
Keby sme toľko energie, koľko
venujeme kritike, venovali vyzdvihnutiu toho lepšieho, bol by
svet podstatne krajší. Ja som sa
rozhodla, že budem mať zo svojej
práce radosť. To je moja priorita,“
uzavrela.
(LUC)

Novinky v kultúre na tento týždeň
Film

Divadlo

Hudba

Literatúra

Ave, Caesar!

Milujem svoj mobil

3DVD Hrana Trilógia

v kinách od 3. marca

Divadlo GUnaGU od 5. marca

Miloš Ruppeldt:
Medzi dvomi svetmi

Vyvrcholenie spolupráce kultových súrodencov Joela a Ethana Coenovcov, magnetov na Oscary, ktorým sa tentoraz podarilo natočiť sviežu retro komédiu s najlepším hereckým obsadením za posledné roky. Tvoria ho hviezdy ako George Clooney,
Scarlett Johansson, Ralph Fiennes či Tilda Swinton. Ako obvykle, v najnovšej snímke si opäť robia
žarty zo sveta, v ktorom sa už roky pohybujú –
teda z filmárskej brandže.

Svoju novú hru
divadlo GunaGu
uvádza ako bláznivú komédiu
o ne/komunikácii
a rieši v nej nielen erotiku pomocou mobilu, ale aj
možnosť, či sa dá
dovolať Bohu a čo
si od neho priať,
až po ozajstnú
svadbu s mobilným miláčikom.
Viliam Klimáček
svoju „road movie“ umiestnil do starého Cadillacu,
v ktorom štyria Slováci (šofér, farár, študent a manažér) idú cez Ameriku. Hoci majú dovolenku, každý pred čímsi uteká – pred veriteľmi, pred manželkou, pred sebou samým... – a stále telefonuje, telefonuje, telefonuje...

Začiatkom týždňa bol slávnostne zavŕšený projekt o Marekovi Brezovskom. Trilógia Hrana je
séria troch samostatných audiovizuálnych diel,
ktoré rozvíjajú tému života a tvorby hudobného
skladateľa, ktorý ako 20-ročný zomrel na predávkovanie heroínom. Prvým z nich je Hrana/4 filmy
o Marekovi Brezovskom – celovečerný dokumentárny film, druhým je nový film Hrana Rockument
o koncertnom turné a tretím Hrana Tour 2011 –
záznam koncertu z Bratislavy. Režisérom a scenáristom projektu je Patrik Lančarič.

V novej knihe ide o ságu divadelnej rodiny
Ruppeldtovcov. Príbeh
veľkej lásky je zároveň obrazom rozporuplného sveta. V anglickej viktoriánskej rodine mladučká Jean
pomáha zakladať Novú komunistickú stranu, v povojnovom Československu komunisti
popravujú vlastných...
To všetko bolo, ale
svet sa posúva dopredu. A Ruppeldt tento posun
často s humorom zachytáva. Nikoho neodsudzuje, pozerá sa na život zhovievavými očami a s vierou, že nijaké zóny už svet deliť nebudú.

