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SMOLNÝ PICH ANEB PITOMÝ PORNO

Dráma, v ktorej na internet unikne video so sexuálnym obsahom týkajúce sa

učiteľky, ktorá následne musí čeliť hnevu rodičov svojich žiakov, skúma pokrytectvo

a diskrimináciu vyplývajúcu z niektorých súčasných spoločenských noriem.

Video sa stáva virálnym. Je na ňom vidieť sex medzi mužom a ženou v maskách. Žena je

napriek maskovaniu identifikovaná. Škoda len, že je učiteľka a mala byť vzorom. A to

navyše v (postsocialistickej, ale v konečnom dôsledku akejkoľvek) spoločnosti, ktorá sa

čoskoro stratí v zdanlivo zjednocujúcom blahosklonnom nadhľade diskurzu sociálnych

sietí, pseudo-politickom vševedení, pokryteckom šovinizme a groteskných konšpiračných
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teóriách. Každý má svoj názor. Z diskusie sa stal tribunál - o konsenzuálnom sexe,

pornografii a ďalších.

Radu Jude, vždy pripravený na inovatívne filmové experimenty, vytvoril z tejto

konštelácie inteligentný satirický triptych s nonšalantne presnou kamerou a manickým

humorom v strese každodenného života v uliciach Bukurešti. Prvá časť predstavuje, ako

môže vyzerať súčasná kinematografia na hranici fikcie a dokumentu. Druhá časť je

nekonvenčnou sériou lakonických, statických obrázkov, ktoré predstavujú encyklopédiu

symbolov našej doby. Veľké, aj keď otvorené finále filmu zase predstavuje diskusiu v

škole, pri ktorej sa postupne vynára rozsudok nad hlavnou hrdinkou.

Originálny názov: Babardeală cu bucluc sau porno balamuc

Distribučná premiéra: 10. jún 2021

Rok výroby: 2021

Réžia: Radu Jude

Krajina pôvodu: Rumunsko, Chorvátsko, Česká republika, Luxembursko

Scenár: Radu Jude

Zvuk: Hrvoje Radnic, Dana Bunescu

Produkcia: microFILM

Koprodukcia: Paul Thiltges Distributions, endorfilm, Kinorama

Jazyk: rumunsky

Kamera: Marius Panduru

Nosiče: DCP, MP4

Strih: Cătălin Cristuțiu

Prístupnosť: 18

Hudba: Jura Ferina, Pavao Miholjević

Minutáž: 106 min

Hrajú: Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Mălai, Nicodim Ungureanu, Alexandru

Potocean, Andi Vasluianu

Žáner: dráma

Ocenenia: Zlatý medveď za najlepší film (MFF Berlinale 2021)

Distribúcia: Filmtopia / www.filmtopia.sk

Programovanie filmu: filmtopia@filmtopia.sk; +421903480023
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