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Lucia
Siposová:

„V Amerike
som dospela .“

Herečka, speváčka a spisovateľka Lucia
Siposová má talent na veľa vecí.
a nechýba jej ani odvaha! AKo sa
udržiavala vo forme v New Yorku?
a ako to má doma na slovensku?
Text: Jana LeBlanc

ili ste štyri roky
v New Yorku.
Čo vám
najviac chýba
z americkej
stravy?
Ja vlastne
ani neviem, čo je americká strava.
Moja americká strava bola väčšinou
francúzska, keďže som pracovala vo
francúzskych reštauráciách. A vo voľnom
čase som jedla ázijské jedlá, ktoré
milujem. Ale pila som coca colu, ktorá je
našťastie aj u nás.

Klasickú, alebo diétnu?
Zero. Ja viem, je to úplne zle. Ale tak raz
za týždeň... (smeje sa)
Čo vám celkovo najväčšmi chýba
z Ameriky, z New Yorku?
Práve v tejto chvíli, keď sa ma pýtate,
vôbec nič. Ale sú momenty, keď mám
pocit, že mi chýba všetko. Je to najmä vo
chvíľach, keď je toho na mňa veľa a chcela
by som sa vrátiť do bezstarostného života
plného prísľubov. Ale to sa nedá, život sa
zmenil. Aj New York sa zmenil. Už je to
mesto iných ľudí, nie moje.
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Viacero Sloveniek aj Češiek sa sťažuje,
že keď prišli do Ameriky, veľmi pribrali.
S koľkými kilami navyše ste odchádzali
vy? Alebo to bolo vďaka francúzskej
a ázijskej strave naopak?
Naopak. V New Yorku som bola absolútne
vo forme. Chodila som do posilňovne,
na bikram jogu, často som sa bicyklovala.
Stravovala som sa naozaj zdravo. New
York mi prospieval. Hlavne preto, že som
tam bola šťastná.
Aké bolo vaše najobľúbenejšie miesto?
Mala som rada štvrť Hell´s Kitchen,
uličky okolo broadwayských divadiel. Je
to časť, kde sa nakrúcal film West Side
Story. Cítila som tam atmosféru slávnych
päťdesiatych rokov. V tejto štvrti som tiež
najdlhšie bývala, asi preto mi tak prirástla

Dopísala som knihu a vrátila som sa
domov.
Vy ste jedna z mála našich herečiek,
ktoré mali možnosť nahliadnuť
do Hollywoodu. Čo z tejto skúsenosti
do smrti nezabudnete?
Hrala som síce vo veľkom
medzinárodnom filme 360
s hollywoodskymi hviezdami, ale
produkcia bola európska. Nakrúcalo sa vo
Viedni. Bola to úžasná skúsenosť, hlavne
tá profesionalita, slušnosť, úcta a úplná
dôvera vo vaše schopnosti.
To na Slovensku, ani v Česku zatiaľ nie je?
Dúfajme, že je. Povedala by som, že áno.
Ale nemám až toľko skúseností. Myslím,
že to celé záleží hlavne od osobnosti

„v new yorku som chodila
do posilňovne, na bikram
jogu, často som bicyklovala,
Stravovala sa naozaj zdravo.“
k srdcu. Rada som sa túlala aj po East
a West Village.
Pocítili ste v Amerike na vlastnej koži kult
dobre vyzerať?
Skôr som niekedy mala pocit, že v New
Yorku bol trend vyzerať čo najhoršie.
Aspoň čo sa týkalo oblečenia. Všetci
sa snažili vyzerať nedbalo a cool. Ale
športovalo sa tam veľa. Celkovo si však
myslím, že v New Yorku je skôr kult
intelektu než tela. To je asi iné v porovnaní
napríklad s Kaliforniou, konkrétne
trebárs s Los Angeles.
Prečo ste vlastne vôbec išli do Ameriky
a veľmi vás bolel návrat po tých
rokoch?
Išla som za dobrodružstvom. Mala som
dvadsaťtri a jednoducho som chcela žiť
v New Yorku. Chcela som svoj vlastný
americký film, mať tú skvelú skúsenosť.
Nesľubovala som si od toho nič viac.
V Amerike som vyrástla. Dospela. Život
v New Yorku ma sformoval. Návrat
nebolel vôbec. Po štyroch rokoch prosto
prišiel deň, keď som pochopila, že toto
dobrodružstvo mi už nemôže dať viac.
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režiséra. To on reguluje celú atmosféru.
Fernando Meirelles bol osvietený
a nesmierne slušný človek. Tá práca bola
neskutočná. Najmä vďaka nemu.
Čo jedia „na pľaci“ hollywoodske hviezdy?
To isté, čo my, normálni ľudia. (smeje
sa) Pretože oni sú tiež normálni ľudia,
len trocha viac na očiach. Ale čo si
spomínam, catering bol výborný.
Lucia, keďže sme v Diéte, ako je to
s diétami u vás?
V diétach sa neorientujem. Nikdy
som žiadnu konkrétnu nedržala.
Keď potrebujem schudnúť, vyradím
z jedálnička na určitý čas pečivo
a sladkosti. Nejem po večeroch.
A pokúšam sa o delenú stravu.
Ako vyzerajú tieto pokusy?
Delenej strave ako jednej z mála skutočne
fandím, ale ťažko ju zvládam. Dá sa to,
keď som doma a mám ako-tak pravidelný
režim. Ale keď cestujem, čo je pomerne
často, nechcem myslieť na diéty. Je pre
mňa ťažké byť dôsledná a to posledné,
čo chcem riešiť, je, čo a ako mám vlastne

jesť. Nechávam sa inšpirovať receptmi
alebo improvizujem podľa toho, čo práve
ponúka chladnička. Ale nevyžívam sa
v tom. Ako rada by som mala sluhu, ktorý
by mi všetko jedlo pripravil na mieru!
Zdravo a chutne. Výhoda je, že zdravé
jedlo mi chutí. Ale bohužiaľ nie až tak ako
trebárs kačica alebo Nutella.
Športujete?
Snažím sa stále niečo robiť. Na jogu
chodím celkom pravidelne, väčšinou
dvakrát do týždňa. Robí mi to dobre,
psychicky i fyzicky. Keď mám náladu,
behám. Nedávno som začala jazdiť
na koni. Páči sa mi to spojenie človeka
s prírodou, so zvieratami. A parádne
z toho bolia nohy.
Vy ste herečka, scenáristka, spisovateľka,
kde na to všetko beriete čas? Alebo nespíte?
Spím. Musím byť pekná. A spánok je
najlepšia diéta i kozmetika. Zaraďujem
si ho do programu ako prácu. Aj
starostlivosť o seba je súčasť práce. Čo
sa týka času, robím to tak, že si v nedeľu
večer sadnem k diáru a naplánujem si celý
týždeň. A potom ten plán jednoducho
nasledujem. Nerobím všetko odrazu,
vždy sú nejaké priority podľa toho, čomu
sa v danom období venujem. Teraz som
napísala druhú knihu až po siedmich
rokoch. Medzitým som zasa robila iné
veci. Nie som preťažená, nebojte sa. Viem,
ako si život užívať.
Neubližuje vám toľko profesií v jednej?
Predsa len, dá sa stopercentne venovať
herectvu, keď píšete knihu? Navyše,
nevidia vás potom režiséri trebárs tak,
že vám o herectvo vlastne až tak nejde
a chcete byť skôr spisovateľka?
Chvíľu som si myslela, že to možno
handicap je, robiť toľko rôznych vecí
odrazu. Ale potom som sa rozprávala
s jedným inšpiratívnym človekom, ktorý
mi na to povedal výbornú vec: „Predstav
si, že by sa týmto trápil Leonardo da
Vinci…?“ Tým mi dal odpoveď. Nechcem
tvrdiť, že som druhý Da Vinci, ale veď
on robil naraz kopu vecí, ktoré neboli
na úkor ničoho. Okrem toho, herectvo,
písanie, spev, tanec… to predsa všetko
spolu súvisí. Nemám v povahe sedieť
doma a čakať na telefonát, až si na mňa
nejaký režisér spomenie a ponúkne mi
prácu. Keď som chcela byť speváčkou,
začala som hrať. Keď som začala hrať,
chceli, aby som okrem toho aj spievala.

Lucia
Siposová (35)
Pochádza z Bratislavy, kde vyštudovala
hudobno–dramatický odbor
na konzervatóriu. Už popri štúdiách
hrala v niekoľ kých divadelných
inscenáciách a muzikáloch, bola
členkou popovej skupiny Čtyřka.
Od roku 2000 moderovala hitparádu
Sedmička, zároveň spolupracovala
s niekoľ kými zahraničnými
produkciami na televíznych seriáloch
a reklamách. Jej kariéra bola
v plnom prúde, keď sa rozhodla odísť
do Ameriky. V New Yorku strávila
štyri roky. Po úlohách v snímke
Na vlastní nebezpečí a Hlídač č. 47
sa rozhodla ostať v Európe. Hrala
v koprodukčnom filme 360 po boku
Juda Lawa či Anthonyho Hopkinsa
a v menších európskych televíznych
a divadelných projektoch. Poznáte ju zo
seriálov Zdivočelá země a Neviditelní.
Momentálne ju môžete vidieť vo „one
woman show“ Slovenka na kvadrát
alebo v hre Mínus dva s Bolkom
Polívkom a Milanom Lasicom. Lucia
je tiež autorkou dvoch kníh. Novinka
S láskou Anča Pagáčová sa okamžite
po krste vypredala a čaká sa na jej
dotlač.
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Keď som začala spievať, zatúžila som
cestovať. A s cestovaním prišlo písanie.
Všetko prichádza prirodzene. A pozitívne
výsledky sa dostavujú na všetkých
frontoch. Tak prečo by som sa im mala
brániť?
Pokiaľ mám správne informácie, tak aj
tancujete. Argentínske tango...
Vždy som sa ho chcela naučiť. Nemám
na to žiadne vysvetlenie. Len pocit, že
to bolo vo mne možno odjakživa. Mám
špeciálny vzťah tak k Argentíne, ako aj
k tangu… Plačem už pri pomyslení na tú
krajinu. Možno je to niečo z minulých
životov?
Dá sa tancom nahradiť posilňovňa?
No, dokážem sa pri tangu i dosť spotiť. Ale
tie emócie, ktoré prináša, tie posilňovňa
nikdy nemôže nahradiť.
Poďme ešte k Hollywoodu. Prečo je pre
Češky alebo Slovenky také ťažké sa tam
presadiť?
Myslím, že je to spravodlivé. Viete, je
toľko talentovaných ľudí. V každej krajine
na svete. Prečo by práve v Amerike
mali s otvorenou náručou prijímať
cudzincov, ktorí často ani nepoznajú
angličtinu? Občas sa podarí, že sa
ocitnete v dobrom filme. Napríklad ako
sa to podarilo Penélope Cruz vo filmoch
Pedra Almodóvara, ktoré sa dostali aj
do amerických kín. Odrazu ju chceli
všetci. Ale to je jedna herečka z miliardy.
To je osud. To nie je o talente. Talent
vo svete, kde je talentovaných toľko,
bohužiaľ nestačí. Nemôže byť každý
hviezda. Ako by to vyzeralo? Myslím, že
je to v poriadku. Každopádne pre dobrý
pocit nemusíte byť nutne v Hollywoode.
Niekedy stačí byť skvelý i v malom
divadle.
Čo je najťažšie na hraní v cudzom jazyku?
Práve Penélope Cruz sa raz vyjadrila, že
kedykoľvek hrá v angličtine, i po rokoch sa
zakaždým cíti trochu v kŕči...
Pre Penélope možno nie je angličtina
taká prirodzená, ťažko povedať. Ja
som si angličtinu celkom osvojila
práve v Amerike. Chodila som na kurzy
herectva, hrala som v angličtine.
Nehovorím perfektne, ale musím
povedať, že sa mi lepšie hovorí
po anglicky ako po česky. Češtinu
používam omnoho menej, lebo nie som
nútená: všetci v Čechách mi rozumejú.

„emócie, ktoré prináša tango,
tie nemože posilňovňa
nikdy nahradiť.“
Preto som veľmi vďačná za každú
zahraničnú rolu. Je to česť. Taký malý
Hollywood. Celkovo moje kvality oceňujú
ďaleko viac v zahraničí než doma. Získala
som hlavnú hereckú cenu na americkom
festivale v Tiburone za úlohu vo filme
Hlídač č. 47 a teraz nedávno v Bulharsku
na medzinárodnom divadelnom festivale
za svoju „one woman show“ Slovenka
na kvadrát.

Keď mi prišla ponuka od Filipa Renča
na film Na vlastní nebezpečí a hneď
potom na Hlídač č. 47, nemala som o čom
premýšľať. Vrátila som sa a už som tu
ostala. Vydala som knihu newyorských
poviedok „Hello, my name is Anča
Pagáčová“, mala som úspech. Pomaly
som naskočila na vlak tu v Európe. A čo
sa nestalo? Amerika si ma po rokoch aj
tak našla. Čo si vás má nájsť, to si vás
nájde.

Koľkými jazykmi hovoríte?
Dobre hovorím po anglicky a španielsky,
trocha po taliansky dohovorím sa
po nemecky. Rozumiem aj Balkáncom,
ale pri diskusii improvizujem. Rada
ľuďom rozumiem, keď cestujem. Podľa
toho si vyberám aj destinácie. Nezaujíma
ma natoľko daná krajina, ako skôr jej
obyvatelia. Ako vnímajú život, akí sú.
A čím viacerými jazykmi človek hovorí,
tým je toto poznanie jednoduchšie. Kopu
vecí chápete omnoho rýchlejšie.

Teraz vydávate druhú knihu. Kde a ako
vznikala?
Som šťastná, že sa mi po sedmich
rokoch znova podarilo sa skoncentrovať
a napísať druhú knižku – S láskou Anča
Pagáčová. Veľa času som trávila sama.
Písala som jeden deň doma, druhý
deň v kaviarni. Na striedačku, aby som
„nezblbla“. Teraz je kniha vonku, páči
sa. A ja chcem ísť späť medzi ľudí. Je čas
nájsť si manžela. (smeje sa)

Zohralo pri vašom návrate z Ameriky
rolu aj to, že na Slovensku a v Európe
je jednoduchšie sa presadiť, pretože
konkurencia je menšia?
Je to stále tá istá rovnica: veľa ľudí, veľká
konkurencia, veľa práce. Málo ľudí,
malá konkurencia, ale tiež – málo práce.

O pár dní budete mať 35 rokov.
Ako budete oslavovať?
Ja som si už jeden darček dala – vlastnú
knižku. Inak z veku strach nemám.
Teda zatiaľ. Dozrievam do kvality. Ako
víno. Myslím. (smeje sa) Ale teším sa, že
začnem rodiť aj deti, nielen umenie. l
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