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TROJUHOLNÍK SMÚTKU
od Ruben Östlund
Švédsko / Nemecko / Francúzko / Dánsko, 2022, 142 min, vo farbe



ZHRNUTIE

Nespútaná satira, v ktorej sú role a trieda obrátené 
a je odhalená nevkusná ekonomická hodnota krásy.

Modely Carl a Yaya sa pohybujú vo svete módy a zároveň 
skúmajú hranice svojho vzťahu. Pár je pozvaný na luxusnú 
plavbu s galériou darebákov, tvorenou super-bohatými pasa-
žiermi, ruským oligarchom, britskými obchodníkmi so zbraňami 
a svojráznym Marxa citujúcim kapitánom, alkoholikom. 
Spočiatku sa zdá, že je všetko možné zavesiť na Instagram. 
Ale blíži sa búrka a pasažieri dostanú morskú chorobu počas 
kapitánovej sedem chodovej večere.

Plavba skončí katastrofálne. Karl a Yaya sa ocitnú na opus-
tenom ostrove so skupinou bilionárov a jednou upratovačkou 
z posádky. Hierarchia sa zrazu prevráti naruby, pretože upra-
tovačka je jediná, kto vie chytať ryby.

Alfons Miari, Charlie Westerberg, Victor Köhler, Harris Dickinson,
Chidieg Wu Chidi and Hamlet Talje Willoughby



Herečka Mia Benson a herci Woody Harrelson a Henrik Dorsin s Rubenom Östlundom, prvým 
asistentom réžie Rikardom Waxinom a pohotovostným rekvizitárom Emilom Larssonom pri nakrúcaní.



ROZHOVOR S RUBENOM ÖSTLUNDOM

Začnime s názvom: na čo „trojuholník smútku“ odkazuje?
Je to termín používaný v kozmetickom priemysle. Priateľka 
sedela na oslave vedľa plastického chirurga a po krátkom 
pohľade na jej tvár povedal, „Och, máš celkom hlboký troju-
holník smútku ...ale môžem ti to botoxom napraviť za 15 minút.“ 
Mal na mysli vrásku medzi jej obočím. Vo švedštine sa volá 
„vráska problémov“ a je znakom, že ste mali v živote veľa 
problémov. Napadlo mi, že to niečo hovorí o našej ére posad-
nutej vzhľadom a že vnútorná pohoda je v niektorých ohľadoch 
druhoradá.

„Vyššia Moc“ sa odohráva v lyžiarskom stredisku a 
„Námestie“ vo svete súčasného umenia. Prečo ste sa 
rozhodli zasadiť „Trojuhoník smútku“ do sveta módy?
V 2018, keď som spolupracoval som svojim priateľom Per 
Andersonom a vytvoril malú kolekciu oblečenia pre jeho 
švédsku pánsku značku Velour, som si robil prieskum o svete 
módy. Získal som tiež podrobný pohľad zvnútra tohto odvetvia 
prostredníctvom mojej partnerky Siny, ktorá je módnou foto-
grafkou. Keď sme sa stretli, povedala mi veľa o marketingových 
stratégiách rôznych módnych značiek a tiež o pracovných 
podmienkach modelov. Napríklad mužský model zarába vo 
všeobecnosti jednu tretinu toho, čo modelka.

Napadlo mi, že by bolo zaujímavé pozrieť sa na tieto rozdiely 
prostredníctvom hlavných postáv, modela a modelky, s menami 
Carl a Yaya.

Keď som začal robiť výskum pre tento film, množstvo 
mužských modelov mi povedalo, že často musia manévrovať 
okolo mocných homosexuálnych mužov v tomto odvetví, ktorí 
sa s nimi chcú vyspať, niekedy s prísľubom úspešnejšej kariéry. 
V niektorých ohľadoch je byť mužským model odrazom toho, 
s čím sa musia vyrovnávať ženy v patriarchálnej spoločnosti.

Zaujíma vás teda, akú má krása ekonomickú hodnotu, či 
už vo svete módy, alebo v „normálnom“ svete?
Áno! To bola prvotná myšlienka. Náš vzhľad je jednou zo 
základných vecí, s ktorými sa ako ľudská bytosť musíme vyspo-
riadať. To ako vyzeráme vplýva aj na náš spoločenský život. 
Skutočnosť, že vzhľad zohráva v  spoločnosti takú kľúčovú 
úlohu, je akási univerzálna nerovnosť, ale na druhej strane 
sa môžete narodiť nádherný, nech pochádzate odkiaľkoľvek 
a táto krása sa dá využiť na stúpanie po sociálno-ekonomic-
kom rebríčku v triedne založenej spoločnosti.



Takže opäť použitie sociologického pohľadu ako spôsobu 
ako príjsť na nápad?
Tak ako pri všetkých mojich filmoch, aj tu je východiskom  
pohľad na ľudské správanie. Mnohé scény z „Trojuholníka 
smútku“ majú súvislosť so sociologickou štúdiou alebo anekdo-
tou, ktorá podľa mňa vyzdvihuje niečo z hľadiska správania sa.

Existuje jedna štúdia, ktorú pokladám za mimoriadne zaují-
mavú, pri ktorej sa vedci pozorovaním zebry v africkej savane, 
pokúšali zistiť, prečo je ich srsť bielo čierna  keď žijú na savane. 
Nebolo by lepšie keby ich srsť bola žltá ako piesočná savana? 
Skúmanie jednotlivých zebier sa ukázalo ako takmer nemožné, 
pretože zmizli v stáde a tak bol na jednotlivé zebry nastriekaný 
červený bod, aby sa dali lahšie sledovať. Lenže červený bod 
spôsobil, že boli takmer okamžite ulovené levmi. Vedci si rýchle 
uvedomili, že bielo čierne pruhy nesúvisia so skrývaním sa 
v prostredí, ale skôr o skrývaní sa v stáde.

Vedci to porovnali s nami ľuďmi a poukázali na niečo fascinu-
júce o módnom priemysle. Používame naše šaty aby sma sa 
pokúsili skryť v sociálnych skupinách, do ktorých patríme. Naše 
šaty sú našim maskovaním. Len popremýšľajte o obavách, 
ktoré máme keď ideme na luxusný večierok, naozaj nechceme 
byť prehnane – alebo nedostatočne oblečení. Ak sa zle oble-
čieme, cítime sa iný. Z ekonomického hľadiska je naozaj logické, 

že módne značky neustále vytvárajú nové kolekcie. Potom 
musíme častejšie meniť svoje oblečenie a míňať viacej.

Nie náhodou som módnu kolekciu, ktorú som vytvoril pre 
Velour, nazval „Diskrétna Buržoázia“. Jedným z kúskov bol 
„smoking Lumiere“, ktorý som tak pomenoval na počesť kina 
v Cannes, kde som získal Zlatú Palmu za „Námestie“ v 2017. 
Smoking môžete nosiť ako akýsi druh maskovania medzi vzde-
lanou strednou triedou. So smokingom „Lumiere“ sa dokážete 
ukryť v canneskom stáde veľmi efektívne.

Charlbi Dean



Arvin Kananian a Woody Harrelson



Venujete sa aj problémom rodových rolí a očakávaným 
reakciám, hlavne pri Carlovi a Yaye, keď sa na začiatku 
filmu hádajú o tom, kto by mal zaplatiť za večeru.
Scéna v reštaurácii je inšpirovaná mojou vlastnou skúsenosťou 
so Sinou. Na začiatku nášho vzťahu som chcel na ňu zapôsobiť 
a pozval som ju do Cannes. Zaplatil som účet za večeru prvú, 
druhú a tretiu noc a potom si pomyslel, „Do riti, musím chytiť 
býka za rohy a porozprávať sa s ňou o tom. Mám ju príliš rád na 
to, aby som prijal úlohu muža a ženy, kde muž vždy platí účet.“ 
To čo vidíte vo filme, je to čo sa odohralo medzi nami: hádka sa 
odohrala vo výťahu hotelu Martinez, ona mi strčila 50 eurovú 
bankovku do košele a ja som spanikáril a kričal, sedel sám 
v izbe, rozmýšlajúc, „teraz som si zničil vzťah“ a potom úprimný 
rozhovor, keď sa konečne vrátila. Konečne sme boli schopní 
zdôveriť sa jeden druhému, aby sme sa stali zraniteľnejšími, 
vďaka čomu sme sa viac zblížili.

Čo ste chceli ukázať tým, že ste Carla a Yaju umiestnili 
na super jachtu?
Vedel som, že chcem, aby sa posledná časť filmu odohrávala na 
opusteneom ostrove, takže jachta bol spôsob ako sa tam dostať 
a zároveň pridať zopár zaujímavých postáv – modelingový pár, 

nejakých bilionárov a upratovačku. Na ostrove, keď sa ukáže, 
že upratovačka vie chytať ryby a rozložiť oheň, sa hierarchia 
prevráti naruby.

 
Chápem to tak, že vaša matka bola komunistka? Aký druh 
hodnôt vám vštepovala počas vášho dospievania?
Stále je komunistkou. Bola učiteľkou na základnej škole 
a maliarkou a v tomto smere bola veľmi povzbudzujúca matka. 
Jej metódou bolo v podstate byť oporou a hovoriť, „Wow, to 
je skvelé!“ Bolo jedno čo som namaľoval, bolo to fantastické.

Myslím, že mi to pomohlo dôverovať si pri umeleckých rozhod-
nutiach. Vyrastal som na malom ostrove Styrsö na východnom 
pobreží Švédska a na ostrove nebolo veľa ľudí s ľavicovým 
politickým zmýšlaním, ako moji rodičia. Mama mala knihy od 
Marxa aj Lenina a keď prišli priatelia na návštevu, otočil som 
Leninove knihy tak, aby im nebolo vidieť chrbty. Chápal som, 
že v očiach ostatných sú kontroverzné.

Rozhodli ste sa urobiť kapitána lode v “Trojuholníku 
smútku” marxistom ...
Povedal by som, že je idealista, alkoholik a marxista.



Charlbi Dean, Dolly De Leon a Vicki Berlin



V tom poradí?
V akomkoľvek poradí chcete! Mal som nápad, že by kapitán mal 
usporiadať večeru, sedem chodové jedlo, v ten istý večer, keď 
sa blíži búrka. Pasažieri dostanú morskú chorobu a kapitán sa 
tak opije, že začne čítať “Manifest komunizmu” cez reproduktor, 
zatiaľ čo hostia zvracajú. Kapitán musel byť idealista, alkoholik 
a marxista, aby to bolo možné.

Predpokladám, že scény, v ktorých Dimitriho manželka 
a ostatní hojne zvracajú počas vlnobitia, je spôsob ako 
sa im pomstiť za ich obscénne bohatstvo?
Áno, ale tiež som chcel, aby to bol bod zlomu, diváci by mali 
mať pocit, že už si vytrpeli dosť a chcieť, aby sa zachránili.

Čo si myslíte o ultra-bohatých?
Zaujíma ma, ako reagujeme, keď sme rozmaznávaní. Napríklad, 
keď letím biznis triedou, správam sa inak ako keď letím 
ekonomickou. Sedím tam a čítam pomalšie a pijem pomalšie, 
sledujúc pasažierov smerujúcich do ekonomickej triedy. Je 
takmer nemožné nebyť ovplyvnený výhodami.

Tvrdíte, že pre super bohatých je prirodzené správať sa 
privilegovaným, rozmaznaným spôsobom?
Verím, že bohatí ľudia sú milí. Úspešní ľudia sú často veľmi spolo-
čensky skúsení, inak by neboli úspešní. Máme tu pretrvávajúci 
mýtus, že úspešní a bohatí ľudia sú strašní, ale je to zavádzajúce. 
Chcel som, aby bol sladký starý anglický pár najsympatickejšími 
postavami vo filme. Sú milí a úctiví ku každému – len náhodu 
zarobli svoje peniaze na nášlapných mínach a ručných granátoch. 
Je to pravdepodobne najsprávnejšie stvárnenie fungovania sveta.

Vaše filmy majú korene v európskej kinematografii, ale 
“Trojuholník smútku” je váš prvý film v anglickom jazyku. 
Bol pre vás tento proces náročný?
Áno, pretože existujú jemné rozdiely, ktoré v angličtine nepoznám, 
ale v švédštine hej. Vzhľadom na to sú moje scenáre a témy jedno-
duché a majú univerzálny charakter, takže pre hercov je ľahké 
stotožniť sa s nimi. Vždy pracujem rovnakým spôsobom: počas 
kástingu a skúšok na scénach s hercami improvizujem a neskôr 
niečo z toho materiálu, ak je lepší ako originálny dialóg, použijem 
v scenári. Pracujem s anglicky hovoriacimi hercami, môžu doplniť 
všetky medzeri a spraviť jazyk bohatším, kvetnatejším atď.



Ale som rozpoltený, čo sa týka výroby filmov v angličtine, 
pretože som kritický voči dominancii Anglo-Saskej kultúry 
v kinematografii. Je absurdné, aký vplyv má na Švédsko 
a Škandináviu.

Režiséri často hovoria o tom, že majú “dobré” alebo “zlé” 
šťastie pri natáčaní – myslíte si, že ste boli “Trojuholníkom 
smútku” požehnaný?
Bolo to zaujímavé. Tesne predtým, ako sme začali nakrúcať 
v Grécku, začal sa konflikt medzi Gréckom a Tureckom stupňo-
vať a my sme sa kvôli tomu začali biť nervózni. Potom, v prvý 
deň nakrúcania prišla búrka a my sme mali natočiť dlho trvajúci 
záber na pláži. V tej chvíli som sa rozhodol, “Poďme podľa 

počasia. Ak bude počasie také, potom bude aj scéna rovnaká. 
Využime to čo máme.” A prišiel som na to, že tento buďme-
radi-keď-máme-šťastie prístup nás urobil oveľa uvoľnenejšími 
a veľmi často sa problémy vyriešili sami. Okrem búrky sme 
mali veľké šťastie na počasie.

Exteriéry sme natáčali na Christina O, starej Onasisovej jachte, 
čo sa ukázalo ako celkom zábavná pridaná hodnota, keď sme ju 
vyhodili do vzduchu. Táto jachta je takým silným symbolom elít 
60tych a 70tych a nespočítateľné množstvo slávnych, mocných  
mužov ako Churchil na nej strávilo čas. Takže sme mali na 
jachte deväť dní, čo bolo veľmi drahé a Kovid sa približoval 
a približoval a hrozil nám ďaľší lockdown. Ak by prišiel lock-
down o pár dní skôr, neviem ako by sme film dokončili.

Carolina Gynning, Zlatko Burić a Sunnyi Melles



Charlbi Dean



Je to naozaj rečnícka otázka, ale dokážu filmy – a kultúra 
vo všeobecnosti – zmeniť spoločnosť?
Samozrejme. Museli by ste byť trochu hlúpy, ak by ste si 
mysleli opak. Môjho mentora, švédskeho filmového producenta 
Kalle Boman, sa raz môj spolužiak na filmovej škole spýtal, 
či filmy dokážu zmeniť spoločnosť. Odpovedal: “Všetky filmy 
menia spoločnosť.” A to samozrejme môže byť samo o sebe 
problematické.

Vo Švédsku bolo veľa mladých ľudí zabitých v takzvaných 
gangových prestrelkách a na stránkach kultúrnych médii 
prebieha diskusia o miere vplyvu gangsterského rapu na naše 
správanie. Odpovedať na túto otázku kladne, neznamená, že 
súhlasíte s cenzúrou. Veríme v slobodu prejavu, ale sme si tiež 
vedomí dôsledkov, ktoré tento kultúrny prejav môže spôsobiť. 

Na záver, vnímate Vyššiu moc, Námestie a Trojuholník 
smútku ako voľne prepojenú triológiu skúmajúcu mužnosť 
v modernej dobe?
Áno, začal som o tom premýšlať, keď som písal Trojuholník 
smútku. Všetci muži v týchto filmoch sa snažia vysporiadať 
s tým kým by mali byť a čo sa od nich očakáva. Potom sa 
dostanú do pasce, aby sa zistilo ako sa správajú. Pre mňa tieto 
tri filmy nazaj boli spôsobom, ako si pre seba pripraviť dilemu, 
zahnať sa do kúta. Čo by som robil keby som to mal riešiť? 
Akonáhle sa odpovede začnú javiť ako jednoduché, potom to nie 
je až také jednoduché. Ale ak sú ťažké, potom ma to zaujíma.

Harris Dickinson



Fakty a čísla
Počet hercov zvažovaných na hlavnú postavu Karla: 120
Priemerný počet pokusov na úspešný záber: 23
Počet hodín záberov kamery: 171
Čas strihania: 22 mesiacov
Počet nakrúcacích dní: 73 počas troch natáčacích období (19.02.2020-26.03.2020  
v Švédsku/ 27.06.2020-03.07.2020 v Švédsku/18.09.2020-13.11.2020 v Grécku)
Počet Kovid testov urobených počas produkcie: 1 061/ Všetky negatívne

Zlatko Burić a Carolina Gynning



Harris Dickinson



ROZHOVOR S HARRISOM DICKINSONOM

Boli ste fanúšikom predchádzajúcich filmov Rubena 
Östlunda?
Videl som iba Vyššiu moc. A potom som urobil chybu, keď 
som si pozrel všetky jeho filmy pred konkurzom na Trojuholník 
smútku, čo spôsobilo, že som tú úlohu chcel ešte viac.

Čítali ste scenár pred konkurzom?
Nie, ale Ruben mi povedal príbeh filmu a potom ma na konkurze 
poprosil, aby som improvizoval pri scéne keď Carl a Yaya veče-
rajú a hádajú sa ohľadom účtu. Musím povedať, že Ruben zahral 
Yaju úžasne.

Aký je váš názor na ekonomiku krásy,  kľúčovú teóriu, na 
ktorej je film postavený?
Je to o moci, ktorú máte vo svete, kde sa krása cení. Spočiatku 
bol Carl model, ktorý strácal vlasy, ale keď sme začali nakrú-
cať, Ruben sa od tejto myšlienky odklonil. Dynamika medzi 
Carlom a Yayov je stále strnulá, pretože ona je nádherná, trošku 
staršia modelka, ktorej kariéra je na vzostupe, zatiaľ čo jeho 
upadá. Keď uviaznu na ostrove, on dokáže využiť svoju krásu 
ako ekonomiku.

Keď sa Carl dá dokopy s Abigail, zdá sa, že majú spojenie 
nad rámec vzťahu s výhodami.
Je to zaujímavé, Carla som vnímal ako mladíka hľadajúceho 
zmysel vo vzťahu, ktorý bol inak bezvýznamný. Aj keď má Yayu 
naozaj rád, dostane sa do bodu, keď sa pre neho Abigail stáva 
majákom sily a modernosti. Carl nie je spokojný s tradičnými 
rodovými rolami, ktoré definujú jeho vzťah s Yayov a potom 
stretáva túto silnú živiteľku Abigail a zisťuje, že je naozaj príťaž-
livá. Chcel som, aby mal vzťah medzi Carlom a Abigail viac 
úrovní, nie len „Och, spí s ňou len aby dostal viac praclíkov“ 
– už len preto, že by neponížil svoju priateľku len kvôli pár 
praclíkom. A potom, v slabej chvíli, Carlov a Abigailin vzťah 
prerástol do niečoho zmysluplnejšieho. 

Pracoval si ako model pre časopisy, ale nebol si skutoč-
ným modelom. Aký výskum si si o tomto svete urobil?
Moja skúsenosť s týmto svetom je malá, mám niekoľko priate-
ľov, ktorí sa venujú modelingu a rozprával som sa s niektorými 
módnymi fotografmi. Vo svete módy existuje mnoho rôznych 
úrovní, takže to bolo skôr o snahe zistiť, kde sa Carl nachádzal na 
vrchole svojej kariéry a kde sa nachádzal na začiatku filmu. Podľa 
jeho príbehu býval automechanikom a bol objavený hľadačmi 
talentov. Snažil som sa udržať príbeh v tomto kontexte.
 



Utkvela vám nejaká konkrétna téma v pamäti? 
Veľmi sa mi páčila scéna s kapitánom a Dimitriyom. Vidieť 
dvoch opitých mužov trepajúcich o svojom politickom zmýšľaní 
– komunizme a kapitalizme – bola veľká zábava. Odvtedy som 
o tom veľa rozmýšlal. Bohužiaľ som nemal príležitosť stretnúť 
sa s Woodym Harrelsonom, ale dám si záležať, aby som to 
niekedy napravil.

Kam alebo odkiaľ utekáte v záverečnej scéne filmu?
Vždy som si predstavoval, že bežím k Abigail a Yayi, s pocitom, 
že sa niečo veľmi zlé stane. Ale vždy je tu šanca, že Carl je 
sebecký a uteká od všetkého.

Ruben Östlund hovorí obyčajne o spôsobe ako sa vzdávate 
časti seba sama v Trojuholníku smútku a konkrétne o tom, 
koľko vás stojí hrať role, ktoré si na seba beriete, pretože 
si dokážete zo seba urobiť blázna. Stotožňujete sa s tým?
To beriem! Veľmi rád si to dám do svojho životopisu. Pri hraní je 
vždy cieľom oslobodiť sa od svojho ega, ale to môže byť ťažké. 

V minulosti sa mi vysmievali za odvahu urobiť zo seba hlupáka, 
ale súčasťou práce umelca je ochota byť otvorený takýmto 
reakciám. Určite je to spôsob, akým Ruben rád pracuje – keď 
k tomu dôjde a my sa ocitneme v nepríjemnej situáciách, veľmi 
ho zaujíma, kto sme ako ľudia. Takže pri tomto filme som naozaj 
nemal na výber, musel som sa otvoriť. Človek sa niekedy vracia 
domov s trochu zvláštnym pocitom.

Čo ste sa ako režisér naučili od Rubena Östlunda?
Vytrvalo hľadá pravdu a skutočnú reakciu a myslím, že vďaka 
tomu som si veľmi dobre uvedomil, kedy som nepočúval, alebo 
nebol v danom momente prítomný, čo bolo neoceniteľné.



Dolly De Leon a Charlbi Dean



ROZHOVOR S CHARLBI DEAN

Boli ste fanúšičkou predchádzajúcich filmov Rubena 
Östlunda?
Pred konkurzom som videla len jeden Rubenov film – náhodne 
som si vybrala „Námestie“ a pozrela si ho v kine Angelika v New 
Yorku. Zvyčajne si ako filmovú pochúťku zmiešam pukance 
s čokoládou, ale ani som sa ich nedotkla, pretože som si 
nechcela nechať újsť taký jedinečný, zaujímavý a briliantný 
film. Na konci som bola taká nabudená, že som mala pocit, že 
by som zvládla odbehnúť maratón.

Aká bola vaša prvá reakcia na scenár „Trojuholníka 
smútku“?
Scenár? Aký scenár? Záhadný Ruben nám nič také nedal! 
Povedal mi niečo o námete, ale veci sa menili a vyíjali až do 
samého konca natáčania. Nikdy sme nevedeli ako to skončí. 
Ruben jasne riadi šou, ale je aj neuveriteľne prispôsobivý a  
mení veci, ak si myslí, že by mohli byť lepšie, alebo viac zaují-
mavé. Keď som sa s ním prvýkrát rozprávala o filme, mala som 
pocit čistej hrôzy – ale zároveň, že je to aj projekt, na ktorého 
spustenia sa neviete dočkať.

Aký je váš názor na ekonomiku krásy,  kľúčovú teóriu, na 
ktorej je film postavený?
Verím, že krása v spoločnosti je určite menou s klesajúcou 
hodnotou a preto, ak jej priradíte príliš veľkú hodnotu, stane 
sa prekliatím.

Dáva film nahliadnuť so sveta módy?
Stopercentne áno. Rubenova manželka Sina – ktorá na mňa 
Rubena upozornila – je skvelá módna fotografka a podelila 
sa s ním o svoje skúsenosti. Rozhodne je zasvätený do tajov 
sveta módy.
 
Prinútil vás film prehodnotiť svoj názor na svet módy?
Ak mám byť úprimná, nie som si istá, ale určite som si uvedo-
mila, ako sa musí javiť niekomu mimo odvetvia. Niekedy ste 
tak blízko k veci, že si ani neuvedomujete aká je absurdná, kým 
sa na ňu nepozriete z pohľadu tretej osoby. Bolo zábavné byť  
„tou modelkou“, mala som voľnú ruku, aby som sa správala 
ako cudzinec a milujem aká je Yaya bez zábran.



Ako ste sa zblížili s ostatnými hercami, najmä s Harrisom?
Kamarátstvo, ktoré vzniká, keď sa partia ľudí z celého sveta 
stretne na niekoľko mesiacov na gréckom ostrove počas 
pandémie – no, môžete sa staviť, že sa zblížite. So všetkými 
členmi štábu a hercami ma spája také puto – sú to priatelia, 
ktorých budem mať naozaj navždy. Pracovať s Harrisom bol 
absolútny dar: je milý, trpezlivý a neuveriteľne talentovaný. 
Viem, že pri čítaní tohto textu by sa zhrozil, ale je to skvost.

Je možné prirovnať herectvo k modelingu?
Nemyslím – okrem toho, že sa musíte prispôsobiť cestovaniu 
a že ste veľa preč. A možno v zmysle vnútorného dialógu. Toho je 
v modelingu skutočne veľa a ja uprednostňujem aj taký spôsob 
herectva, vnútorný dialóg, ktorý sa ako ľudia vždy snažíme 
ukryť pred svetom.
 
Ako si myslíte, že bude obecenstvo reagovať na 
„Trojuholník smútku“?
Nemám predstavu! Dúfam, že ľudia sa po odchode z kina budú 
o tom chcieť rozprávať a rozoberať to. To sú moje obľúbené 
filmy: tie o ktorých musím rozmýšlať, trochu ma nahnevajú, 
rozosmejú ma a rozplačú.

Charlbi Dean a Harris Dickinson pri natáčaní



OD OBRÁZKOVÉHO SCENÁRU K FILMU







RUBEN ÖSTLUND

Ruben Östlund sa narodil v 1974 a vyrastal na ostrove na západnom pobreží 
Švédska. Študoval na univerzite v Göteborgu, kde sa stretol s Erikom 
Hemmendorffom, s ktorým neskôr založil Plattform Produktion. Ako vášnivý 
lyžiar, Östlund režíroval tri lyžiarske filmy, odkazujúce na jeho záľubu v dlhých 
sekvenčných záberoch, ktorú si vytvoril počas svojich filmových štúdii a ktorá 
dodnes ostáva dôležitou značkou jeho práce.
Östlundov celovečerný debut GITAROVÝ MONGOLOID (2005) vyhral FIPRESCI 
cenu na Moskovskom filmovom festivale.
Všetky nasledujúce celovečerné filmy mali premiéru v Cannes, počnúc s jeho 
druhým celovečerným filmom NEDOBROVOĽNE (2008), ktorý mal premiéru na 
Un Certain Regard.
Östlund vyhral Zlatého Medveďa v Berlíne za svoj krátky film INCIDENT PRI 
BANKE (2010). Tento krátky film mu umožnil experimentovať s technikami 
a štýlom. Toto experimentovanie sa prejavilo v jeho treťom filme HRA (2011), 
ktorý mal premiéru v Cannes na Dvoch týždňoch režisérov. Následne získal 
Cenu Severského Filmu (najdôležitejšiu cenu pre škandinávskych účastníkov). 
Jeho štvrtý film VYŠŠIA MOC (2014) mal premiéru na Un Certain Regard a vyhral 
Cenu Poroty. Taktiež bol nominovaný na Zlatý Glóbus a Oskara.
Östlund sa vrátil do Cannes so svojim piatym filmom Námestie (2017), ktorý 
bol vybraný do oficiálnej súťaže a získal Zlatú Parmu. Bol nominovaný na Zlatý 
Globus a Oskara.
TROJUHOLNÍK SMÚTKU je jeho šiestym filmom  a má premiéru v súťaži 
v Cannes 2022.

Filmografia:
Trojuholník smútku (2022)
Námestie (2017)
Vyššia moc (2014)
Hra (2011)
Incident v banke (2010, krátky)
Nedobrovoľne (2008)
Autobiografická scéna 6882 (2005, krátky)
Gitarový Mongoloid (2004)



HARRIS DICKINSON

Harris Dickinson, nominovaný na cenu BAFTA, získal za svoju rôznorodú filmovú 
a televíznu tvorbu, uznanie kritikov. Bol nominovaný na cenu Independent 
Spirit a cenu Gotham za svoj prelomový výkon vo filme Elizy Hitman PLÁŽOVÍ 
POTKANI (2017). Medzi jeho ďaľšie fimy patria KRÁĽOV MUŽ Matthewa 
Vaughna, SUVENÍR: DRUHÁ ČASŤ Joanny Hogg, MATHIAS A MAXIME Xaviera 
Dolana, HRANICE KRAJA a NAJTEMNEJŠIE MYSLE Henryho Blakea. Medzi jeho 
televízne úlohy patrí seriál stanice FX DÔVERA. V 2022 bol vybraný ako jeden 
z piatich nominanovaných na EE BAFTA Vychádzajúce hviezdy a medzi jeho 
pripravované filmy patrí napr. adaptácia bestselleru Delie Owens KDE RAKY 
SPIEVAJÚ a mysterióznu detektívku VIDIEŤ AKO BEŽIA.



CHARLBI DEAN

Charlbi Dean je nová tvár v Hollywoode. Narodila sa v Kapskom Meste v Južnej 
Afrike a v šiestich rokoch sa začala venovať modelingu a od tej doby zdobí 
stránky medzinárodných časopisov vrátane Vogue a GQ. Dean debutuje na 
filmovom plátne v Trojuholníku smútku Rubena Östlunda.



WOODY HARRELSON

Woody Harrelson sa prvýkrát zapáčil miliónom divákov v úlohe sympatického 
barmana „Woody Boyda“ v dlhoročnom komediálnom hite stanice NBC „Na 
zdravie“, za ktorú vyhral cenu Emmy. Neskôr získal viacero nominácii za svoju 
filmovú prácu, vrátane nominácie na Oskara za film Orena Movermana POSOL, 
nominácie na Oskara, Zlaté Glóbusy a SAG za film Miloša Formana Ľud vs. Larry 
Flynt a najnovšie nominácie na Oskara aj BAFTA za film Martina McDonagha 
TRI BILLBOARDY KÚSOK ZA EBBINGOM. Nedávno dokončil ŠAMPIÓNOV Bobbyho 
Farrelyho a seriál Inštalatéri v Bielom dome pre HBO.



Zlatko Burić a Sunnyi Melles so štábom pri natáčaní.



PLATTFORM PRODUKTION

Plattform Produktion so sídlom v Göteborgu a Štokholme je 
jednou z najinovatívnejších a najmodernejších produkčných 
spoločností vo Švedsku. Po stretnutí na Göteborgskej univerzite 
založili producent Erik Hemmendorff a režisér Ruben Östlund 
spoločnosť v 2002. Erik Hemmendorff je jedným z ACE produ-
centov (Ateliers du Cinéma Européen).
Plattform Produktion získala viac ako sto medzinárodných 
cien o celom svete vrátane Zlatej palmy za NÁMESTIE (2017). 
Do životopisu firmy patrí aj VYŠŠIA MOC (2014), ktorá mala 
premiéru na Un Certain Regard V Cannes 2014. Získala Cenu 
poroty a ďalej vyhrala šesť Švédskych Guldbagge cien, vrátane 
ceny za najlepší film. Bola tiež nominovaná na Zlatý Glóbus 
a BAFTA a bola zaradená do úžšieho výberu na Oskara.
Medzi ďaľšie významné filmy patria HRA (2011), NEDOBROVOĽNE 
(2008), GITAROVÝ MONGOLOID (2004), 53 SCÉN Z DETSTVA 
(2011), NEOBYČAJNE OBYČAJNÝ ŽIVOT JOSEHO GONZÁLEZA 
(2011), POZDRAVY Z LESA (2009) a nedávno film POTEŠENIE 
(oficiálny výber Cannes 2020 a Sundance World Cinema 
Dramatic Competition 2021).

Plattform Produktion produkovala taktiež niekoľko krátko-
metrážnych ocenených filmov vrátane INCIDENT PRI BANKE 
(2009), víťaz Zlatého Medveďa v Berlíne 2010, DESAŤ METROVÁ 
VEŽA (2016), ktorá mala premiéru na Berlinále a potom sa 
zúčastnila na viac ako sto festivaloch vrátane Sundance a Palm 
Springs, vyhrala Cenu poroty aj divákov v Clermont-Ferrand, 
ako aj ďaľších 14 cien. Milióny ľudí videli film online, keď sa stal 
virálnym prostredníctvom webovej stránky New York Times. 
Získalo ju Fínske múzeum moderného umenia a bola vystavená 
na Bienále v Benátkach. BOJ NA ŠVÉDSKEJ PLÁŽI!!! (2016) 
súťažil o Zlatú Palmu na festivale v Cannes v máji 2016.



COPRODUCTION OFFICE

Založená v 1987 francúzskym producentom Philippe Boberom, 
Coproduction Office produkuje a distribuuje odvážne a originálne 
filmy od vizionárskych režisérov. Ako jeden z popredných 
európskych medzinárodných obchodných zástupcov, sa 
Coproduction Office odlišuje vďaka výnimočnému katalógu 
starostlivo vybraných skvostov a širokému využitiu výnimoč-
ných, oceňovaných filmov.
Philippe Bober si udržiava dlhoročné profesionálne vzťahy 
s prelomovými európskymi režisérmi: Roy Anderssonom, 
Michelangelom Frammartinom, Jessicou Hausner, Rubenom 
Östlundom, Ulrichom Seidlom ...“Autori, s ktorými spolupra-
cujem, patria k tým s najosobnejšími nápadmi. Uľahčujem im 
posúvať hranice filmového jazyka a zároveň im pomáham pode-
liť sa o vyjadrenie týchto myšlienok s divákmi“, poznamenáva.

Spolu so štyrmi produkčnými spoločnosťami Coproduction 
Office v Berlíne, Paríži, Londýne a Kodani, Bober pracoval 
ako producent na štyridsiatich filmoch. Viac ako polovička 
z nich mala premiéru na súťaži v Cannes, Benátkach alebo 
Berlín a dvanásť v Cannes. Medzi posledné ocenenia patria 
Zlatá Palma 2017 za Námestie od Rubena Östlunda, Cannes 
2019 Najlepšia herečka za MALÝ JOE od Jessicy Hausner, 
Benátky Strieborný lev za O NEKONEČNOSTI Roya Anderssona, 
Berlín 2020 Strieborný Medveď za DAU.NATASHA od Ilyu 
Khrzhanovskiyho, Benátky 2021 Cena Poroty za IL BUCO od 
Michelangela Frammartinoa.





Francúzska Tlač

Alexis Delage-Toriel
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Alizée Morin
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jcolombo@lepublicsystemecinema.fr
Tel. + 33 6 86 35 58 39

Francúzska Distribúcia
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BAC Films
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75010 Paris - France
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Charles McDonald
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Matthew Sanders
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Ryan Werner
Ryan@cineticmedia.com
Tel. +1 917 254 7653
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