
 

 



 

BOJ 

(réžia Tobias Lindholm, 2015) 

Vojnou to nekončí 

Premiéra 28. apríla 2016 

 

...lebo ten najťažší boj často čaká na vojaka až po návrate domov. 

 

Krajina pôvodu: Dánsko  

Rok výroby: 2015 

Odporučená prístupnosť: MP 12 

Formát: DCP, MP4 

 Jazyková verzia: dánsky s českými titulkami  

Minutáž: 115 min. 

Žáner: dráma 

Scenár a réžia:  Tobias Lindholm  

Kamera:  Magnus Nordenhof Jønck  

Strih: Adam Nielsen  

Hudba: Sune Wagner 

Hrajú: Pilou Asbæk, Tuva Novotny, Dar Salim, Søren Malling, Charlotte Munck a ďalší. 

 

 



 

SYNOPSA 

Vojenský dôstojník Claus je so svojou jednotkou na zahraničnej misii, zatiaľ čo jeho žena Maria sa doma snaží vysporiadať 

s každodennými starosťami a starostlivosťou o tri deti. Behom rutinnej obhliadky sa jednotka dostane pod ťažkú paľbu a Claus 

je v krízovej situácií donútený urobiť rozhodnutie, ktoré vyústi do odvolania z misie a obvinenie z vojnového zločinu. 

Nekompromisná súdna dohra však zďaleka nie je takou záťažou ako morálna dilema, ktorá Clausa núti vybrať si medzi 

osobnou cťou a záujmami vlastnej rodiny. Majster tichého napätia Tobias Lindholm predstavuje po filme Hon alebo Únos ďalšiu 

pôsobivú drámu, ktorá si hneď po premiérovom uvedení na festivale v Benátkach vyslúžila mimoriadne ovácie. Získala tiež 

nomináciu na Oscara v kategórií Najlepší cudzojazyčný film.  

Prehlásenie režiséra: 

„ Nikdy som nebol vojakom. Nikdy som nebojoval. Vojnu poznám len ako divák, z televízie a ako zábavu. Keď som sa rozhodol 

nakrútiť Boj, musel som nájsť ľudí, ktorých sa vojna bezprostredne dotkla: dánskych vojakov a bojovníkov Talibanu, príbuzných 

a utečencov. Potreboval som pochopiť ich zložitosť a logiku, a napriek tomu nepovedať o vojne pravdu, pretože neverím, že 

nejaká pravda existuje. Miesto toho som chcel povedať príbehy o ľuďoch vo vojne. Pretože tí existujú. A pre mňa je Boj práve 

o nich.“  

Tobias Lindholm, júl 2016 

 

ZO ZAHRANIČNÝCH OHLASOV 

„ Uchvacujúce a provokatívne dielo.“ – The Guardian 

„ Strhujúca a neuveriteľne citlivá dráma z vojny v Afganistane.“ – Variety 

„ Asbæk podáva bezchybný a presvedčivý výkon.“ – The Playlist 

„ Lindholm má obdivuhodný talent perfektne analyzovať ľudské emócie.“ – Cineuropa 

„ Jeden z najlepších vojnových filmov všetkých čias.“ – Boston Globe 



 

BIOGRAFIE TVORCOV 

Tobias Lindholm 

Potom, ako Tobias Lindholm v roku 2007 absolvoval Dánsku národnú filmovú školu, sa 

jeho meno objavuje v spojitosti s najvýznamnejšími dánskymi filmami a televíznymi 

reláciami. V roku 2013 bol zaradený na zoznam Najsľubnejších mladých scenáristov, ktorý 

zostavuje časopis Variety. Slávu však Tobias Lindholm získal nielen ako scenárista, ale aj 

ako režisér. V roku 2010 zrežíroval a napísal väzenskú drámu R, ktorú vytvoril 

v spolupráci s režisérom Michaelom Noerom. V rovnakom roku  pracoval ako jeden zo 

scenáristov na vybraných epizódach dánskeho kultového seriálu Borgen (2010). V roku 

2012 napísal a režíroval snímku Únos, film oslavovaný doma aj v zahraničí, ktorý získal 

cenu kritikov za najlepší dánsky film (Bodil) a ďalších 5 ocenení Dánskej akadémie 

(Robert). Teraz dokončil ďalší celovečerný film Boj, opäť s Pilouom Asbækom v hlavnej 

úlohe (hral aj v snímke Únos a seriáli Borgen). Uznanie sa Tobiasovi Lindholmovi dostalo 

tiež za prácu na scenároch pre posledné tri produkcie Thomasa Vinterberga – Submarino (2010), kritikmi veľmi dobre prijatý 

a na Oscara nominovaný Hon (2012) a Kollektivet, ktorý bude mať premiéru v roku 2016. V roku 2013 získal Lindholm globálnu 

filmovú cenu Mahindry a Sundance inštitútu za prípravné práce na filme Boj. 

 

Pilou Asbæk 

V Boji si Pilou zahral už po tretíkrát hlavnú úlohu vo filme Tobiasa Lindholma. Spolupráca 

týchto dvoch začala v roku 2010 v kritikou oceňovanej dráme z prostredia väznice R. Bol 

to Asbækov debut a za stvárnenie role Runeho získal dánsku cenu kritiky (Bodil) za 

najlepší herecký výkon. V roku 2012 si zahral kuchára Mikkela v cenami ovenčenom 

filme Tobiasa Lindholma Únos. V Boji predstavuje hlavnú postavu - vojaka Clausa. 

Okrem toho, že hral v rade úspešných dánskych filmov, odštartoval Pilou Asbæk 

úspešnú medzinárodnú kariéru, keď si okrem iného zahral po boku Jeremyho Ironsa 

a Francoise Arnaude v televíznom seriáli Borgiovci (2013) a s Lucom Bessonom 

pracoval na sci-fi dráme Lucy (2014) spolu so Scarlett Johansson a Morganom 

Freemanom. Naposledy dostal príležitosť v medzinárodnej produkcii s rolou rímskeho cisára Piláta Pontského vo vznikajúcom 

remaku filmu Ben-hur.  

 

Tuva Novotny 

Na filme Boj Tuva Novotny a Tobias Lindholm pracovali spolu prvýkrát, aj keď Novotny patrí 

k najvyhľadávanejším herečkám v Škandinávii. V roku 2002 dostala na Berlinale ocenenie 

Shooting Star a odvtedy pracovala na rôznych dánskych, švédskych, nórskych 

a medzinárodných produkciách. Jej prelomovým filmom bola snímka Jalla! Jalla! režiséra 

Josefa Faresa z roku 2000 a potom nasledovala rada významných rolí – napríklad 

účinkovanie v nórskom seriáli Dag, za ktorý v roku 2011 získala televíznu cenu v kategórií 

najlepšia herečka. V roku 2016 sa Novotny objaví aj v novej nórskej dráme z 2. svetovej 

vojny Kongens nie (Kráľova voľba), kde hrá po boku Jespera Christensena. Spolu s Akselom 

Henniem a Danicou Curcic hrá tiež v nórskom televíznom seriáli Nobel. 



 

ROZHOVOR S TOBIASOM LINDHOLMOM 

V svojom treťom celovečernom filme Boj pokračuje Tobias Lindholm v skúmaní toho, ako ľudia reagujú pod extrémnym tlakom. 

Tentokrát ide o viac ako inokedy, pretože sa dánsky veliteľ roty musí rozhodnúť medzi zodpovednosťou k svojim vojakom, 

miestnymi Afgancami, svojou rodinou doma v Dánsku a písanými a nepísanými pravidlami boja. Filmy Tobiasa Lindholma sú 

plné klaustrofóbie. Čo sa deje s ľuďmi, keď sú zamknutí v jednej miestnosti a sú vystavení extrémnemu tlaku? Ako spolu 

jednáme a riešime konflikty, keď nemáme žiadnu fyzickú ani emocionálnu únikovú cestu? V R (2010 s Michaelom Noerom) sa 

snaží nový väzeň Rune nájsť svoje miesto v rámci vnútornej hierarchie uzavretej väznice. V Únose  bojuje lodný kuchár Mikkel 

o prežitie na lodi unesenej somálskymi pirátmi, zatiaľ čo Peter, prezident lodnej spoločnosti, intenzívne vyjednáva o prepustení 

rukojemníkov. A teraz sa v Boji ocitá veliteľ roty pod nepriateľskou paľbou a urobí rozhodnutie, ktoré má dôsledky pre neho, 

jeho mužov, miestnych Afgancov aj jeho rodinu doma v Dánsku.  

„Posledných 14 rokov je dánsky národ vo vojne. To, že posielame mladých mužov bojovať nie za obranu našich hraníc, ale 

kvôli abstraktnejším politickým rozhodnutiam definovalo moju generáciu viac ako čokoľvek iné,“ vysvetľuje Tobias Lindholm 

dôvod, pre ktorý si za námet svojho filmu vybral vojnu v Afganistane. „Vždy sa mi páčili americké filmy o vojne vo Vietname a 

vnímal som ich ako spôsob, ktorým americká spoločnosť kolektívne spracováva svoju traumu. Tento film je mojím 

podpichnutím k spracovaniu dánskej vojenskej prítomnosti v Iraku a Afganistane – k procesu, ktorý podľa mňa vlastne ešte 

vôbec nezačal. Je ale načase, aby sme sa pozreli na to, kam sme našich mužov v mene demokracie posielali.“ 

 

Skôr pochopenie ako odsúdenie 

Na rozdiel od filmov o vojne vo Vietname ako Lovec jeleňov (The Deer Hunter) a Apokalypsa (Apocalypse Now), ktoré odhaľujú 

absurditu vojny, Lindholmov Boj nemá žiadne jednoznačné politické posolstvo. Jeho cieľom nie je určiť, či bola vojna v 

Afganistane správna alebo nie, ale objasniť dopady vojny na všetkých jej účastníkov. Jedná sa tam teda skôr o porozumenie 

ako odsúdenie. „Chcem do diskusie prispieť rôznymi nuansami tým, že obhajujem čo možno najviac postojov, staviam sa do 

úlohy ostatných, namiesto toho, aby som príbeh rozprával zo svojho politického hľadiska, ktoré vychádza z niečoho, čo som 



 

sám na vlastnej koži nezažil. Ja som nikdy vo vojne nebol, a tak som si hovoril, že začnem niečím, čo ma naučila moja milá 

ľavicovo orientovaná matka: vojna je zlá, takže ľudia, ktorí bojujú, sú tiež zlí. Tento „logický“ záver som chcel 

spochybniť,“ hovorí Lindholm.  

Filmový protagonista Claus sa v bojovej vrave rozhodne uprednostniť bezpečnosť svojich mužov pred bezpečím miestnych 

obyvateľov. V iných scénach je vidieť, ako sa vojaci chovajú k Afgancom hrubo a ako vtipkujú, keď niekto zastrelí nepriateľa. 

Lindholm to komentuje: „Možno to vyzerá cynicky, ale keď je váš život každý deň v ohrození a vy sa pozeráte, ako vám pred 

očami umierajú kamaráti, vaše morálne zásady sa menia. Keď nikdy neviete, kde je zakopaná nášľapná mína a kto ju zakopal, 

je iba prirodzené, že sa máte pred cudzími ľuďmi na pozore. Nehovorím, že je to správne, iba, že je to všetko až príliš ľudské. 

A o to jediné ide: hovoriť príbeh tak, aby ste sa s tými ľuďmi mohli stotožniť. Tá konkrétna dilema vo filme spočíva v tom, že 

niektorí musia zomrieť, aby iní mohli žiť. Ako sa má človek sakra o niečom takom rozhodnúť, keď mu guľky svištia okolo hlavy? 

Zaujíma ma, čo s ľuďmi urobí, keď sa do podobnej situácie dostanú a majú takú zodpovednosť. Kto sú tí mladíci, keď ich tam 

posielajú, kým sú tam a kým sa stali po návrate domov? Ako sa na to môžeme pozerať čo najobjektívnejšie bez toho, aby sme 

odsúdili ich činy? Ako poľudštiť neľudské? Ako vôbec môžeme pochopiť ich situáciu?“ 

 

Pravidla reality  

Pre Lindholma vedie cesta k porozumeniu cez dôkladný prieskum. Keď spolu s Noerom pracovali na filme R, riadili sa dogmou 

„Pravidlá reality.“ Obaja režiséri si tento prístup zachovali aj v ďalších filmoch. „Skutočný život mi príde šialene 

fascinujúci,“ hovorí Lindholm. Príde mi zaujímavé nájsť si kúsok reality, na ktorý sa môžem zamerať, stať sa jeho otrokom a 

spojiť s ním svoju krv. Nevytváram realitu podľa toho, čo sa mi hodí do zápletky, ale nechávam, aby sa moja zápletka riadila 

tým, čo jej realita ponúka.“ Keď Lindholm písal scenár, konzultoval ho s veteránmi z Afganistanu, s príbuznými vojakov, 

obhajcom a bývalým bojovníkom Talibanu, ktorého stretol v Turecku, kde sa film nakrúcal. Objavil tam tiež afganských 

utečencov, ktorých nechal vo filme hrať. V afganskej časti filmu hrajú iba traja profesionálni herci: Pilou Asbæk (Claus), Dar 

Salim  ako jeho zástupca Najiba a Dulfi Al-Jaburi, ktorý hrá vojaka Lasseho. Zvyšok jednotky hrajú profesionálni vojaci, ktorí 



 

boli v Afganistane. Boli kľúčoví pre pochopenie logiky armádneho sveta do posledného detailu, ako je hierarchia udelenia 

rozkazov alebo rádiovej komunikácie. Pri nakrúcaní predvádzali, ako sa vojaci na misiách pohybujú a správajú. Naviac sa s 

nimi nečakane dobre spolupracovalo.  „Na vojakoch je dobré, že sú zvyknutí brať výcvik vážne. A výcvik je niečo ako hranie. Je 

to iba, ako keby ste boli vo vojne. A to je rovnaké ako filmová produkcia. Vojaci majú naviac dar byť na mieste včas, mať veci 

pripravené a robiť čo im poviete. Zato práca s deťmi bola omnoho náročnejšia,“ hovorí Lindholm, a myslí tým scény s 

Clausovou ženou a troma deťmi doma v Dánsku, ktoré tvoria významnú časť filmu.  

Domov ako vojnová zóna  

R sa odohráva na jednom mieste, vo väzení. Únos sa nakrúcal na dvoch lokalitách: na lodi a v sídle lodnej spoločnosti. V Boji 

Lindholm expandoval do troch dejísk: vojnovej zóny v Afganistane, Clausovho domova v Dánsku, kde jeho neprítomnosť 

dopadá na rodinu, a súdnej siene, kde je ako občan súdený za rozhodnutie, ktoré behom vojny urobil. „Chcel som rozšíriť 

záber – ako vizuálne, tak obsahovo,“ vysvetľuje Lindholm. „Najťažšie bolo začleniť domov ako ďalšie dejisko – pracovať s 

pocitom vojny doma a popísať dopady toho, že otca vytiahli preč z rovnice a poslali ho preč čeliť smrteľnému nebezpečenstvu. 

Časť týkajúca sa domova je pre príbeh zásadná, pretože človek, ktorý odchádza do vojny, nie je iba prázdna nádoba. Je to 

niekoho manžel, niekoho syn a niekoho otec. Keby išlo o neho, čo na tom? Ale nejde. Jeho život sa dotýka mnohých ľudí. Je 

ťažké sa cítiť dotknutý počtom zabitých, o ktorých sa rozpráva v správach. Ale keď si predstavíte všetkých tých ľudí, ktorým sa 

zmení život, keď na misiu vyšlú iba jediného človeka, je to úplne iný príbeh.“  

V ústrednej scéne afganský otec prosí, či by mohla jeho rodina stráviť v tábore noc, pretože ich Talibanci chcú zabiť. Claus 

pošle rodinu preč, ale tomu mužovi povie, že sám ako otec troch detí jeho dileme rozumie. „Ale vaše deti sú v 

bezpečí,“ nesúhlasí s ním afganský otec. Rovnako tak môžete argumentovať, že akokoľvek sú možno dánski vojaci a ich 

rodiny ohrozené, Afganci si predsa len vytiahli kratšiu zápalku. Prečo teda nerozprávať ich príbeh?  „Pre Afgancov je to strašné. 

Ich situácie sme sa dotkli tým, že stretnutie s nimi vo filme spustí rad reakcií,“ hovorí Lindholm. „Ale ja som sa náhodou narodil 

ako svetlovlasý, heterosexuálny Škandinávec s modrými očami a žiadnou chronickou chorobou. Privilegovanejšie podmienky si 

len ťažko dokážeme predstaviť. Predstavte si, ako nakrúcam príbeh, ktorý uspokojivo ukazuje realitu v Afganistane – bolo by 

odo mňa arogantné si myslieť, že by som to dokázal. Životné podmienky, kultúra a tradície sú v ľuďoch natoľko zakorenené, že 

by som nikdy nedosiahol skutočné porozumenie ich logiky. So všetkou pokorou sa preto snažím robiť svoje filmy po svojom. " 

Pozorovateľ Lindholm  

Pozerať sa na film Tobiasa Lindholma je trochu ako pozorovať chrobáky v pohári: pozeráme sa na nich cez sklo, ako sa krútia 

v malej nádobe, ale sami sa ich nedotýkame. „Nechcel by som tam medzi tých ľudí spadnúť a nárokovať si na ich 

emócie,“ hovorí. „Myslím, že je omnoho zaujímavejšie vytvoriť situáciu, kedy sa na nich pozeráme zvonka, koniec koncov 

presne tak žijeme medzi ľuďmi. Nikdy nebudú vami. Existujete pre mňa iba tak, ako sa s vami stretávam. A rovnako je to aj vo 

filmoch.“ Ak má rozprávať o inšpirácii, zmieňuje Lindholm predovšetkým veľkého dánskeho dokumentaristu Jørgena Letheho, 

ktorý sa preslávil poetickými antropologickými štúdiami ľudí. „Veľa som sa od Letheho naučil,  trvať si na tom pozorovať ľudí, 

bez toho, aby som ich pri tom súdil, nechať ich byť tým, čím sú, a tak ich nechať žiť.  Aby som mohol rozprávať súvislý príbeh, 

musím toto porušiť, ale snažím sa vyhnúť hodnotiacim súdom a romantickým interpretáciám. Najlepšie je pozorovať čo sa deje 

pokiaľ možno čo najtriezvejšie.“ „Nie je nutné pchať divákom do hrtanu pocity filmových postáv“, hovorí Lindholm. „Ako 

spoločenské bytosti dokážeme veľmi dobre čítať ostatných ľudí, bez toho, aby musel ktokoľvek niečo povedať.“ „Vždy by som 

radšej povedal o niečo menej ako viac. Ako by si tvorcovia niektorých filmov mysleli, že si diváci v šatni pred kinom pripravia 

svoju pozornosť. A potom im predložia kopu nedôležitých detailov, ktoré zaberajú miesto a publikum zaťažujú namiesto toho, 

aby im nechali priestor zapojiť ich vlastné skúsenosti a ponoriť sa  do filmu.“ 

 

 



 

DISTRIBÚTOR 

ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH FILMOVÝCH KLUBOV 

Občianske združenie, ktoré od r. 1993 zastrešuje a metodicky usmerňuje činnosť filmových klubov na Slovensku je 

zároveň najväčším distribútorom artovej kinematografie; titulov zlatého fondu svetovej kinematografie a súčasnej 

slovenskej a českej hranej, dokumentárnej a animovanej tvorby. V roku 2015 priniesla ASFK do kín 34 

dlhometrážnych filmov, z toho 7 slovenských. Je hlavným organizátorom dvoch najväčších putovných filmových 

podujatí v SR – Medzinárodný festival filmových klubov FEBIOFEST a prehliadka PROJEKT 100. ASFK sa venuje aj 

vzdelávaciemu projektu Filmy pre školy a Filmový kabinet deťom. Spoločne so SFÚ vydáva jediný filmologický 

časopis na Slovensku Kino-Ikon a ďalšie filmové publikácie. Pravidelne dvakrát do roka organizuje programovacie 

semináre dramaturgov a zástupcov filmových klubov. ASFK je držiteľom mnohých domácich ocenení za distribúciu a 

národných cien Slnko v sieti. 

 
Asociácia slovenských filmových klubov 

Brnianska 33 

811 04 Bratislava  

www.asfk.sk 

 asfk@asfk.sk 

 
TRAILER 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RMyjWmJbHeg  
 
DISTRIBUČNÝ LIST 
 

http://www.asfk.sk/film/boj  

 

FOTOGRAFIE A TRAILER NA STIAHNUTIE  
 

http://asfk.capsa.cz , meno a heslo: visitor 
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