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Lucia Siposová:
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„Ja si len žijem svoj život a zapĺ
si čas niečím, čo ma baví.“

Dozrie v

„Som úžasný priateľ,
ale ako partnerka je
to asi výzva,“ tvrdí
herečka, spisovateľka,
scenáristka a vášnivá
cestovateľka
Lucia Siposová (35).

Čo znamená, že ste si prešli skúsenosťami, ste už nad vecou?

– Áno. Pohybujem sa v stabilnej rovine
niekde v strede, a preto mám taký zdravý postoj k životu. Som pevne ukotvená
v zemi, no zároveň mám hlavu v oblakoch. Žijem naplno, ale nesprávam sa
nerozumne. Myslím si, že som pomerne
zharmonizovaná.

Do tejto harmónie vás čo dostalo?

– Jedno s druhým. Musela som si niečo odžiť, ale mám to aj vo svojej povahe. Odjakživa som pristupovala k životu tak, že ho chcem vycucať. Prežiť,
čo sa dá. Žiť naplno. Nekvárim sa zbytočne. Tragédie a životné skúšky tu budú vždy, ale všetko sa raz
skončí. Neviem kedy, ale
skončí. Je to o postoji. Čo
sa mi môže stať, keď sa
rozhodnem, že sa chcem
mať fajn? Život beriem
ako školu a chcem si z toho spraviť zábavu.

A smútky idú mimo
vás?

– Nie. Samozrejme, že občas sú. No často nevidíme,
Lucia s filmovým
čo nám život ponúka. Také
manželom
a synom v seriáli
krásne veci sa dejú každý
Divoké kone.
deň. Na ne sa treba sústrediť. Život je krásny. Milujem
ho. A hovorím to už aj s dramatickou skúsenosťou, smrťou mojej
mamy. Tá smrť ešte viac posilnila moju
chuť žiť a užívať si život.

Zväčša, keď je človek takto pozitívne vyladený, okolie má tendenciu hľadať, čo za tým je.

Nedávno vám vyšla druhá
kniha S láskou Anča Pagáčová. Čo vo vás dozrievalo dlhých
sedem rokov od vydania prvej
knihy?

– Pre mňa je písanie voľnočasová aktivita. Moja chuť a vôľa niečo povedať. Nie
je to o tom, ako si všetci myslia, že musí
prísť múza. Bolo by neuveriteľné, že by
za sedem rokov neprišla. Ale človek musí mať pocit, že sa dostal do štádia, keď
má čo povedať. No a potom je to už len
o trpezlivosti, tvrdej práci a sebadisciplíne. Keď sa človek rozhodne a konečne si
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k tomu sadne, múza sa dostaví. Človeka
niekedy až prekvapí, kam ho to zavedie.

Mnohí si vás s Ančou zosobňujú,
ale to, o čom v knihách píšete, nie
je autobiografia.

– Kniha je autentická, nie autobiografická. Autobiografiu budem písať, keď
budem mať 60. (smiech) Autenticita neznamená, že je to všetko osobná skúsenosť. Každá kapitola je v knihe preto,
lebo je, podľa mňa, pre ľudí v niečom
dôležitá. Ja som si už skúsenosťami prešla, ale možno niekto, kto ju bude čítať,
je práve na tej ceste a hľadá odpovede.

– Priatelia, ktorí ma naozaj poznajú, ma
označujú ako pozitívnu energiu. Ale je
pravda, že ľudia tomu nemôžu uveriť.
Stále za tým niečo hľadajú. Čím som radostnejšia a pozitívnejšia, tým viac je to
pre nich podozrivé. Myslia si, že to len
hrám a že sú to falošné úsmevy. No to
hovoria asi tí, čo sa tak sami pozerajú na
svet. Keď toto niekoho trápi, asi s tým
má sám problém. Nebudem im to vyvracať. S tým sa musia vyrovnať sami.
Ja som vyrovnaná.

Dozrievate?

– Dozrievanie alebo starnutie (smiech)
je fantastické! Ako hovorí Boris Filan,
môcť byť beztrestne úprimný je nádherná vec. Úprimnosťou, priamosťou
a pravdivosťou ušetríte veľa energie. Neúprimnosť zdržiava a odčerpáva energiu. Sú z toho len motanice. Verím, že
cesta dobra, morálky a šľachetnosti je
síce ťažšia, ale keď ju človek dá, bude
odmenený 300-krát viac.

e vanie je fantastické!
Cestovanie je Luciina
vášeň. Tu je
v talianskom
meste Terst.

– Aj takí ľudia potrebujú občas poslucháča alebo pomoc. Pre mňa je to
tiež inšpirácia. To nie je o tom, že potrebujem len pozitívnych ľudí okolo
seba. Nebránim sa smútku. A tým, že
mám veľa energie a veľa pozitívneho,
čo je môj dar, aj veľa unesiem. Človek
musí pomáhať druhým. Problémy sú aj
v rodine. Keď mi zavolá teta alebo ujo
a chcú sa posťažovať alebo potrebujú
pomoc, čo im poviem, že mi odčerpávajú energiu?

Prezradila
o sebe

Zrejme nie...

– Nie, veď je to rodina a rodina je údel.
Ustáť rodinu je najväčšia životná skúška a učiteľ. Niečo, čo si nevyberáme.
Je nám to dané, lebo to potrebujeme.
A neprináša to vždy len úsmev. Treba
s ňou preskákať všelijaké veci. Dôležité
je im čeliť.

Ale aj pozitívna energia ako vy
asi potrebuje niekedy pomojkať,
nie?

dali tie so záväzkami, byť občas
chvíľu samy?

– Presne. Preto to neberiem ako tragédiu. Keď si predstavím tie mamičky,
hovorím si, kým to je takto, užijem si
to. Keď sa to potenciálne zmení, budem
si zase užívať to a dobre si pamätať, aké
to bolo byť cez víkend sama. (smiech)

– Potrebujem, ale málokedy sa mi to- Máte ideál muža?
ho dostane, lebo všetci si myslia, aká – Stratila som už všetky ideály. (smiech)
som ja super silná. (smiech) Ale mám Už nechcem loviť. Nech si ma niekto
aj ja takých priatenájde. Nechcem si
ľov, že sa pri nich
myslieť, čo je pre
cítim, ako taká simňa
najlepšie. Nech
Skúmať ľudí
rôtka, o ktorú sa
to život zariadi tak,
postarajú. Tým, že je dobrodružstvo.
že vyberie pre mňa
ešte nemám vlastto, čo potrebujem.
nú rodinu a momentálne ani partnera, Lebo ani ja nie som s týmto mojím
víkendy sú pre mňa najhoršie. Musím všeobjímajúcim postojom a túlavými
si robiť program. Všetci okolo majú zá- topánkami jednoduchá. Myslím si, že
väzky a ja mám momentálne znova slo- som úžasný priateľ, ale ako partnerka
bodný život. Keď ma cez sobotu-nedeľu je to určite výzva.
niekto zavolá na obed, alebo aj na cha- Nie je ľahké s vami žiť?
tu, privítam to. Hlavne teraz, keď je už – Ja si myslím, že je. (smiech) Ale
kniha dopísaná, som zase „k mání“. Po- zo skúsenosti viem, že asi nie až tak.
kojne mi zavolajte, priatelia. (smiech)
Tým, že som aj na očiach, mám nejaČo by za to na druhej strane
ký úspech a doťahujem veci do konca,
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✔ Ste v práci
puntičkárka?
– V práci som Nemec. Poriadok musí
byť. Prekáža mi, keď
je niekto nepripravený. To viem byť
ostrá a nekompromisná. Veľa ľudí to
prekvapí, ale užívam
si aj tú prísnu Luciu.
Tiež som to ja.
(smiech)
✔ A v živote ste
potom čo?
– V tom prístupe
k nemu a v tom, ako
žijem, určite Talian
a Cigán. (smiech)
✔ Akými ľuďmi
sa obklopujete?
– Som flexibilná.
Viem sa nacítiť na
každého. Skúmať
ľudí je dobrodružstvo. V rámci
komunikácie je pre
mňa najdôležitejší
humor, alebo aspoň
zmysel preň. Humor
je to, čo zachráni
každú situáciu.

môžem vyzerať ambiciózne. No ja nad
tým takto vypočítavo nepremýšľam. Len
si žijem svoj život a zapĺňam si čas niečím, čo ma baví. Nechcem dobyť svet.
Nie som karieristka, no možno to ľudia
tak povrchne vnímajú. Ale ja mám celý
život postavený na vzťahoch. Úspechy
sú druhoradé. Prichádzajú, keď je človek
na ne pripravený. Asi som pripravená.
Tak žijem, čo prichádza.

Teraz hráte v Divokých koňoch,
ale darí sa vám najmä v zahraničí.

– Áno. Nedávno som na divadelnom
festivale v Bulharsku vyhrala cenu za
najlepšiu herečku. Nazvali to, že mám
také 3D herectvo. V postave, nad ňou,
okolo nej... (smiech) Divoké kone točíme ešte do konca roka a tiež ma to
hrozne baví. Je tam super partička. No
a v auguste idem robiť film s Radkom
Bajgarom, s ktorým som už točila Rádio Fresh aj seriál Neviditeľní, ktorý nedávno bežal v Českej televízii. Teraz ma
zavolal do kinofilmu, kde bude mojím
hereckým partnerom Jiří Bartoška. Je
to úplne úžasné. Podobne som točila
tri filmy s Filipom Renčom. V Česku to
takto funguje na základe predchádzajúcej dobrej spolupráce. A zahraničné
produkcie si zase vyberajú podľa referencií a ja mám čo ponúknuť.

Beriete herecké, spevácke a spisovateľské schopnosti ako dar?

– Je to dar, že dokážem niečo vytvoriť a po sebe zanechať. Je to perfektné
a som strašne vďačná, že som sa s týmto darom narodila. Som veľmi rada, že
žijem práve tento život. Je to super, ale
chcela by som sa aj vydať a mať dieťa.
Skúsenosť manželky a matky ešte nemám. To mi chýba do toho, aby som
zažila všetko, teda život s tými najdôležitejšími vecami v ňom. ■
Monika Chybová
CA 18816
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Čistíte si okolie od energetických upírov?

