Margarita so slamkou

orig. CHOONE CHALI AASMAN (angl. MARGARITA, WITH A STRAW), India, 2014, 100´, scenár a réžia: Shonali Bose, kamera: Anne Misawa, hudba: Mikey McCleary, hrajú: Kalki Koechlin, Revathy, Sayani Gupta, Tenzing Dalha, William Moseley
Hodnotenie: 80%

Margarita so slamkou je pozoruhodný snímok. Divák, ktorý má indickú kinematografiu spojenú len s bollywoodskou produkciou, bude touto citlivo spracovanou, no zároveň silnou drámou nepochybne milo prekvapený. Film rozpráva príbeh Laily (K. Koechlin), mladej ženy postihnutej mozgovou obrnou. Laila je Indka, ktorá žije spolu so svojimi rodičmi a mladším bratom v Novom Dillí a študuje na vysokej škole. Svoj zrejmý talent na hudbu a poéziu využíva tak, že skladá texty k hudbe pre kapelu, ktorú tvoria jej spolužiaci. Lailin život sa zásadne mení v okamihu, keď dostáva štipendium na univerzitu v New Yorku, kde má stráviť semester štúdiom tvorivého písania. Do Ameriky síce odchádza spolu so svojou matkou (Revathy), no čoskoro sa zoznamuje aj s novými ľuďmi, predovšetkým so spolužiakom Jaredom (W. Moseley) a s nevidomou mladou ženou Khanum (S. Gupta). Khanum je pakistanská moslimka žijúca sama v New Yorku, s ktorou sa  Laila stretáva počas demonštrácie hnutia Black Lives Matter. Obe ženy sa postupne zbližujú a ich vzťah sa stáva mileneckým. Hoci Laila prežíva najkrajšie obdobie svojho života, zároveň taktiež trpí veľkou mierou vnútornej neistoty ohľadom vlastnej identity. Tú sa rozhodne riešiť sexuálnou avantúrou s Jaredom, čo však vzápätí trpko ľutuje. Prežije vzťah oboch žien Lailinu neveru? Dokáže sa Lailina rodina zmieriť s jej sexuálnou identitou? A snáď ešte dôležitejšie, dokáže sa Laila zmieriť sama so sebou?
	Scenáristka a režisérka Shonali Bose vo svojom filme ponúka nevšedný a odvážny pohľad na ľudí žijúcich s postihnutiami. Títo bývajú väčšinou vnímaní ako určitým spôsobom obmedzení a hendikepovaní. To potom niekedy vedie až k tomu, že sú podvedome či dokonca vedome považovaní za deficitné a neúplné ľudské bytosti. U „normálnych“ ľudí vyvolávajú súcit, pretože „postihnutí“ to majú v živote omnoho ťažšie. Tento postoj je vo filme tematizovaný v scéne, keď sa porota v súťaži vysokoškolských kapiel rozhodne výhru udeliť Lailinej kapele práve kvôli tomu, že ich textárka je hendikepovanou osobou, ktorá sa odhodlala nezmieriť so svojím údelom. Laila na zdôvodnenie ocenenia reaguje zdvihnutým prostredníkom. Správa je jasná: chceme dôstojnosť, a nie súcit.
	Kresťania by tejto správe mali veľmi dobre rozumieť. Ľudská dôstojnosť je založená na skutočnosti stvorenia človeka k obrazu Božiemu. Neviaže sa na telesnú či duševnú dokonalosť, ani na určitý štandard schopností a zručností. Realita však býva iná a kresťanská perspektíva na ľudí žijúcich s postihnutiami sa často príliš nelíši od pohľadu „tohto sveta“. Margarita so slamkou preto predstavuje inšpiratívnu výzvu pre naše teológie a kresťanskú prax.
	Tento film však šokuje ešte aj v inom ohľade. Ľudí žijúcich s postihnutiami totiž len zriedkakedy vnímame ako sexuálne bytosti. Je ťažké predstaviť si, že krehké a na prvý pohľad „dysfunkčné“ telesné schránky by mohli byť prostriedkami na realizáciu ľudskej sexuality. V tomto kontexte je vhodné pripomenúť súvislosť medzi sexualitou a normálnosťou. Človek je považovaný za normálneho, ak je jeho sexuálne správanie v súlade s tým, čo majoritná spoločnosť považuje za normálne. Laila svojím chovaním presne sleduje tento vzorec. Flirtuje a vysiela sexuálne signály adresované napríklad spevákovi kapely, pre ktorú skladá texty, či Jaredovi. Sex je pre ňu spôsobom, ktorým chce ostatným i sebe potvrdiť, že je normálna. Avšak, ako povie Laile jej kamarát takisto žijúci s telesným postihnutím, bratríčkovaním s „normálnymi“ sa nestaneš „normálnym“.
	Otázka sexuality má vo filme ešte i ďalší rozmer. Je možné tvrdiť, že Laila sa usiluje definovať samú seba na základe svojich sexuálnych úspechov. Sex je jej spôsobom sebapotvrdenia, vytvárania vlastnej identity. Z tejto perspektívy preto Margarita so slamkou nie je ani tak dielom o tematike vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia, ako skôr o potrebe sebaprijatia, o hľadaní vlastnej hodnoty a dôstojnosti. Pre kresťanov môže byť nad ním zaujímavé uvažovať v kontexte trojprikázania lásky: nedokáže milovať Boha a ostatných ten, kto nemiluje sám seba. Otázku, či Laila prijať samú seba dokáže, necháva film otvorenú. Nádherná posledná scéna však naznačuje, že sa to sympatickej hlavnej hrdinke podarí. Ako si sama uvedomuje, bude k tomu potrebovať osobnú integritu a úprimnosť voči sebe i druhým. Už žiadne tajomstvá. A práve tou cestou sa rozhodne vydať.
	Margarita so slamkou prináša ešte i ďalšie témy. Asi najzaujímavejšou je tematika medzináboženských vzťahov. Multináboženská realita je priamo súčasťou Lailinej rodiny, nakoľko jej matka je hinduistka, zatiaľ čo jej otec je sikh a, ako už bolo povedané, Khanum je zase moslimka.
	Film ďalej adresuje i problematiku predsudkov voči inakosti, keď matka po tom, čo na Lailinom krku nevidí zlatú retiazku po babičke, z krádeže okamžite upodozrieva Lailinu opatrovateľku – belošku. 
	Mnohorakosť tém (zmieňme tu ešte taktiež tematiku umierania a smrti blízkej osoby) však filmu úplne nesvedčí. Režisérka sa v nich totiž miestami stráca a nedokáže z nich vyťažiť ich celkový potenciál, takže väčšina z nich zostáva len skicami.
	Potrebné je však jednoznačne vyzdvihnúť herecký výkon Kalki Koechlin v úlohe Laily. Tá sa na svoju rolu pripravovala šesť mesiacov a táto investícia sa jednoznačne vyplatila. Je možné povedať, že film s jej výkonom stojí a padá. Ako človek trpiaci mozgovou obrnou je absolútne presvedčivá. Pôsobí zraniteľne a neisto, no zároveň vyžaruje obrovské odhodlanie a o nič menšiu dávku emócií – radosti zo života i hlbokých sklamaní. Ide o jeden z najlepších hereckých výkonov za posledné roky, ktorý stráca body len kvôli určitej nevyrovnanosti: zatiaľ čo na začiatku filmu Laila potrebuje asistenciu prakticky pri akomkoľvek fyzickom úkone, s nadchádzajúcim záverom už samostatne drží v ruke mydlo alebo dokáže vzpriamene sedieť.
	Silná téma, presvedčivé a pôsobivé spracovanie, vynikajúci herecký výkon, mnoho podnetných postrehov – Margarita so slamkou je film, ktorý musíte vidieť. V Českej republike ani na Slovensku zatiaľ nenašiel distribútora; k dispozícii je prostredníctvom Amazonu, Netflix alebo iTunes.
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