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Slalom 

 
Distribučný názov: Slalom 
Originálny názov: Slalom 
 
Tvorcovia: 
Réžia:  Charlène Favier 
Scenár Charlène Favier, Marie Talon 
Kamera:  Yann Maritaud 
Hudba:  LoW Entertainment 
Strih: Maxime Pozzi-Garcia 
Hrajú: Noée Abita (Lyz), Jérémie Renier (Fred), Marie Denarnaud (Lilou), 

Muriel Combeau (Catherine), Maïra Schmitt (Justine), Axel Auriant 
(Max) a ďalší 

Krajina pôvodu: Francúzsko 
Rok výroby: 2020 
Minutáž: 90 min. 
Jazyková verzia:  francúzsky s českými titulkami 
Formát: DCP, DVD, MP4 
Žáner: dráma 
Odporúčaná prístupnosť: MP 15 
Premiéra v SR:  2021 
Koniec monopolu:  10. 07. 2027 
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Krátky popis: Príbeh dospievajúcej vrcholovej lyžiarky, ktorej život sa rozbehne po veľmi 
neočakávanom a príkrom svahu. 

15-ročnú talentovanú Lyz prijali do vyhláseného tréningového kempu. Fred, bývalý šampión 
a teraz tréner, sa rozhodne urobiť z Lyz žiarivú hviezdu. Pod jeho vplyvom však bude Lyz 
musieť vydržať viac ako fyzický a emocionálny tlak tréningu.  

Synopsa: 

Dospievajúca Lyz má pred sebou žiarivú kariéru vo vrcholovom športe. Talentovaná 
zjazdová lyžiarka prichádza do vyhláseného tréningového kempu, ktorý vedie charizmatický 
Fred, tvrdý, ale pozorný tréner. Pre Lyz, ktorá pochádza z rozvrátenej rodiny a má veľmi 
problematický vzťah s matkou, je dobre vyzerajúci starší muž vzorom, ku ktorému zbožne 
vzhliada. Vo chvíli, keď prichádza zlom v jej športovej kariére, dôjde v jej súkromnom živote 
k oveľa temnejšej udalosti. Neskúsené dievča sa ocitá uväznené v situácii, v ktorej sa 
prelína nerovná romanca a sexuálne zneužívanie.  

Slalom je aktuálnou športovou drámou, ktorá ale pojednáva o veľmi univerzálnom probléme 
toxických vzťahov a zneužitej dominancie. Debutujúca Charlène Favier sa v ňom 
predstavuje ako veľmi zručná režisérka, schopná spojiť závratný pocit z ovládnutia príkreho 
svahu s citlivou sondou do intimity dospievajúce ženy.  

Biografia režiséra:  

Charlène Favier – po detstve vo Val d'Isère a niekoľkých rokoch v zahraničí, najmä v 
Austrálii, na Novom Zélande a v USA založila ako 24-ročná svoju spoločnosť Charlie Bus 
Production. Vyštudovala herectvo v Londýne, réžiu v Astoria Studio v New Yorku a v písaní 
sa zdokonalila na workshope scenárov FEMIS. Zároveň napísala, režírovala a produkovala 
krátke filmy a dokumenty. Jej Free Fall (Voľný pád, 2012) získal 23 ocenení a bol uvedený 
na 80 festivaloch. Jej celovečerný debut Slalom (2020) bol v oficiálnom výbere filmového 
festivalu v Cannes v júni 2020. 

Filmy – 2009: Is Everything Possible, Darling? (Je možné všetko, miláčik?) – 
stredometrážny dokument; 2010: Lili j'étais… – krátky hraný; 2012: Free Fall (Voľný pád) 
– krátky hraný; 2014: Lieu d'être au Familistère (spolurež. David Ravel) – krátky 
dokumentárny; 2015: Omessa – krátky hraný; 2017: Amir et Léa (Amir a Léa) – krátky 
hraný; Le Serpentaire (spolurež. David Ravel) – krátky experimentálny; 2018: Odol Gorri 
– krátky hraný; 2020: Slalom. 

Vybrané ocenenia: 
2020: Najlepší film – Tallinn Black Nights Film Festival. 
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