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„Pripravujem teraz nový hraný dokument a verím, že sa mi ho aj podarí nakrútiť.
Je to film o mimoriadne sofistikovanej eštebáckej hre,“ hovorí v rozhovore čísla režisér
Dušan Trančík. S Marianou Jaremkovou sa rozprávali aj o pamäti a spomína aj na
časy, ktoré strávil ako študent na pražskej FAMU v druhej polovici 60. rokov, keď ho
poháňala i túžba po oslobodení a spravodlivosti. Sebavedomé filmárske osobnosti,
ktorých motorom je podobný boj za spravodlivosť, vidí dnes v „necenzurovanej vlne
dokumentaristov, ktorí skončili školu pred desiatimi rokmi a ktorých filmy si váži“.
Výrazné dokumentárne filmy, ktorých autorov často motivuje snaha, hoci
možno idealistická, o lepší svet, a otvárajú témy, nad ktorými mnohí iba pokrčíme
plecami, ponúkne festival Jeden svet. Jeho 22. ročník sa v Bratislave začne už 5. novembra. Jedenásty mesiac je celkovo bohatý na filmové udalosti, a to nielen v Bratislave, kde sa bude konať Kabinet audiovizuálnych dramatických umení a koncom
novembra aj Týždeň slovenského filmu, ale napríklad i v Banskej Bystrici. Dni archívneho filmu tam v pestrom programe v podobe projekcií z 35 mm filmových
kópií ponúknu snímky z Národného filmového archívu SFÚ a premietania doplní
množstvo prednášok a diskusií.
Slovenský film na seba upozorní i v zahraničí. Cenzorka už zaujala v Benátkach, odkiaľ si priviezla cenu za scenár, na MFF v Chicagu získal Peter Kerekes
cenu za najlepšiu réžiu a v októbri snímku Slovenská filmová a televízna akadémia
vyslala ako národného kandidáta do oscarového súboja. A na Filmovom festivale
Cottbus v Nemecku sa bude konať retrospektívna prehliadka slovenskej kinematografie Spotlight Slovensko. Cottbus patrí medzi najvýznamnejšie festivaly zamerané
na východoeurópske kinematografie a filmy do rozsiahlej retrospektívy naň spolu
s programovým riaditeľom podujatia Berndom Buderom vybral Rastislav Steranka,
riaditeľ Národného kinematografického centra SFÚ. Centrum s festivalom spolupracuje nielen pri výbere klasických titulov, ale aj súčasných slovenských filmov.
Na nich sa nezriedka podieľa RTVS, ktorá oslavuje 65. výročie začiatku
vysielania. Venujeme sa jej v téme čísla, kde pripomíname i spoluprácu RTVS so Slovenským filmovým ústavom, ktorého archív je významnou zložkou kultúrneho
dedičstva. Pomáha nám udržiavať pamäť, čo je dôležité. Pretože, ako hovorí Dušan
Trančík, neexistuje iba strata pamäti jednotlivca, ale, žiaľ, i národa. ◀
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Ľudia sa spoznávajú a definujú aj prostredníctvom obrazov, ktoré
hľadajú a objavujú v kultúre. Cítia, že niekam patria. Ak takéto obrazy,
s ktorými by sa mohli identifikovať, nenachádzajú v explicitnej podobe,
začnú čítať medzi riadkami, prípadne si ich začnú vytvárať sami. Absencia LGBTI tém a postáv v kultúre takto prispela najskôr k vzniku takzvaného „queer čítania“, ktorým si menšinové publikum vypĺňalo miesta
otvorené viacerým interpretáciám, až kým si samo nevytvorilo hrdinov,
ikony a celú subkultúru s vlastnými obrazmi.
Tie postupne začali zaujímať aj väčšinové publikum. Napríklad coming-out, ktorý bol a stále je témou mnohých LGBTI filmov, možno čítať aj ako
metaforu vyrovnávania sa s rôznymi inakosťami, nielen so sexuálnou
orientáciou alebo s rodovou identitou.
Identita človeka sa skladá z veľkého množstva malých častí. Keď sa
pospájajú, objaví sa konkrétna, jedinečná ľudská bytosť. Podobne aj film
sprostredkúva jedinečný subjektívny zážitok. Registrujeme svoje pocity,
myšlienky, spomienky, asociácie, predstavy, ktoré vznikajú pri vnímaní
filmu, prežívame príbehy, hľadáme seba, ale nezabúdame ani na to, čo nám
ním chce niekto povedať.
Pôsobenie filmového diela nie je jednoduché, jednorozmerné odovzdanie významu divákovi, ale zložitá interakcia, ktorá sa premieňa a môže pri
nej dochádzať k reinterpretáciám a rôznym významovým posunom. A to
dokonca aj v prípade, že ide o toho istého diváka: ak vidí rovnaký film opakovane, je to už trochu iný divák. A aj film.
O tom, ako sa mení divácka skúsenosť i dojem, ktorý dielo zanechá,
rozhoduje každý jeden zážitok diváka. Nielen filmový. Zároveň počas
projekcie filmu zaváži komplexný audiovizuálny vnem, sprostredkovaný
v kine veľkým plátnom a kvalitným zvukom, navyše v spoločnosti ľudí,
z ktorých každý v sebe nesie odlišnú kombináciu rôznych identít, no ich
reakcie prezrádzajú, že film čítajú podobne ako vy.
Sú to magické okamihy: k neznámym spolusediacim v kine zrazu pocítite blízkosť. Takéto okamihy ponúka – po vlaňajšej „online prestávke“
opäť v kine! – aj Filmový festival inakosti. Divákom už pätnásť rokov
prináša LGBTI filmy. A to je veľmi dobre, lebo takéto filmy potrebuje aj
slovenské publikum. Vždy ma poteší aj „aha moment“, keď si uvedomím,
že filmy mám rada nielen preto, lebo sa v nich občas nájdem, ale aj preto,
že ponúkajú veľa inakostí, ktoré ma baví objavovať a spoznávať. ◀
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— text: Mária Ferenčuhová
— foto: archív SFÚ/Zuzana Mináčová, Punkchart films —

RTVS, ktorá vznikla v roku 2011 spojením Slovenskej televízie so Slovenským rozhlasom, oslavuje tento
rok dvojaké výročie – 95 rokov od spustenia rozhlasového
vysielania a 65 rokov od prvého televízneho vysielania
na slovenskom území. Už prvé televízne vysielanie 3. novembra 1956 previazalo obe médiá: prvým slovenským
televíznym programom bol totiž prenos slávnostného
galaprogramu z bratislavského PKO pri príležitosti 30. výročia rozhlasového vysielania.
Od prvých krokov rozhlasu i televízie až po hypermediálnu súčasnosť sa na našom území niekoľkokrát
zmenila spoločensko-politická situácia i štátne zriadenie
(a televízia musí často odolávať tlaku, aby sa nestávala
nástrojom v rukách politikov), nehovoriac už o tom, akým
vývojom prešli technológie. Po roku 1989 sa Slovenská
televízia zmenila zo štátnej na verejnoprávnu, no zároveň
sa začala deliť o divákov so súkromnými, komerčnejšie
orientovanými kanálmi. Po rozdelení Československa
zase musela napĺňať program už bez opory Českej televízie, ktorá kedysi vyrábala takmer dve tretiny obsahu
vysielaného na slovenskom území. No a dnešná RTVS
čelí – popri množstve ďalších starostí – silnej „konkurencii“ aj zo strany online prostredia. Trh sa nasycuje

základnom nastavení zakotvené prísne hodnotové kritériá
a nároky, ktoré určujú aj jej postoj a ponuku smerom k prijímateľovi. V programovej ponuke reflektuje jednotlivé spoločenské
skupiny a ich záujmy, z toho vychádzajúce žánre a aj následné
samotné nastavenie jednotlivých vysielacích časov a okruhov.
To sa potom usiluje definovať aj v komunikácii smerom k externému producentskému prostrediu vo forme výziev.“
A práve z námetov, ktoré vzchádzajú z výziev,
prípadne z projektov, do ktorých RTVS vstupuje ako koprodukčný partner, sa dá usudzovať, že verejnoprávna
televízia má naozaj záujem prinášať diela schopné obstáť
aj v konkurencii VOD platforiem či online televízií. Niekedy sa to podarí – a potom sa o takéto diela dokonca
občas uchádzajú aj VOD vysielatelia, ako sa stalo v prípade celovečerného debutu Teodora Kuhna Ostrým nožom
(2019). Film, ktorý koprodukovala RTVS, zaradilo do svojej
ponuky HBO GO. Aj tohtoročná „debutantská výzva“ na
predkladanie námetov na televízne hrané, dokumentárne a animované filmy bola koncipovaná tak, aby podnietila mladých a invenčných autorov, aby sa pokúsili vniesť
do televíznej tvorby novú poetiku a svieži pohľad.
Hlavným cieľom verejnoprávnej televízie však
nie je súperiť s veľkými hráčmi na trhu. „Pozorne vnímame

„RTVS sa v klubovej dramaturgii snaží uspokojiť divákov
očakávajúcich aktuálne tituly, ktoré poznajú z festivalov
či kinodistribúcie, ale tiež programovo vyhľadáva a prináša
filmy, čo v našej kinodistribúcii neboli a nebudú.”

Od výziev k vízii:
65 rokov televízneho
vysielania na Slovensku
Od prvého experimentálneho vysielania v roku 1932 cez masový vstup do domácností v 50. rokoch 20. storočia
až po program, ktorý sa dnes dá sledovať aj cez internet, tvaruje televízia povedomie ľudí o svete tam vonku –
za „oknom“ obrazovky. Rozmach televízie viackrát zmenil panorámy miest a obcí. Aj na Slovensku sa kedysi
strechy ježili anténami, ako vidno napríklad v záberoch z filmu Slnko v sieti (1962). V 90. rokoch zase vyrástli na
domoch ako huby po daždi paraboly satelitných prijímačov. Neskôr ich nahradili menej nápadné káble a dnes...
dnes si už mnohí diváci nosia televíziu skrytú v mobile.

VOD platformami. Takzvanú „quality TV“ s ponukou
filmov so slovenskými alebo s českými titulkami a niekedy i s dabingom dnes prinášajú aj poskytovatelia dátových služieb či mobilní operátori. V časoch pandémie
k nim pribudli aj online verzie filmových festivalov či
online „kinoprojekcie“.
Pred akými výzvami dnes teda RTVS ako verejnoprávny a primárne teritoriálny vysielateľ stojí, keď
zvažuje, aký program svojim divákom ponúkne? A predovšetkým – aké sú jej priority pri výrobe pôvodných
filmov či seriálov a aké pri nákupe zahraničných titulov?
Ako sa mení jej komunikácia s divákmi?

nastavenie trhu, ideme však svojou cestou. Prioritou je pre nás
slovenský divák a témy, ktoré nie sú globálne, ale naše,“ vysvetľuje Šulík. „Je to pohľad na nás samých a mal by byť súčasný, moderný, náročný, atraktívny. Tak ako to kvalitne robili generácie pred nami. Preto sme dali priestor debutujúcim
autorom. Je všeobecne známe, že celoročne zbierame námety
z externého producentského prostredia cez Centrálny register
námetov. V tomto prípade sme to však otočili a naformulovali
sme zadanie pre mladých tvorcov. Medzi námetmi zaslanými
do výzvy Film – debut prevažovali témy disfunkčnej rodiny
a konfrontácia mladého človeka so svetom pri vstupe do skutočného života, zrážka ideálov s realitou.“

Kritériá a hodnoty
Programový riaditeľ RTVS Anton Šulík pre
Film.sk hovorí, že situáciu na mediálnom trhu vnímajú
v RTVS citlivo a pristupujú k nej zodpovedne: „RTVS si
plne uvedomuje svoju programovú pozíciu v mediálnom priestore, v ktorom sa pohybuje. Má v ňom svoje spoločenské postavenie a výnimočné kultúrno-umelecké poslanie, ktoré vychádza zo samotnej verejnoprávnej DNA. Nesie si ho so sebou
už 65 rokov. Pozícia z pohľadu konkurencie a vplyvu vonkajšieho prostredia nie je vôbec jednoduchá. RTVS má už vo svojom

Ponúkať umenie aj kultivovaný mainstream
RTVS sa však neorientuje len na pôvodnú slovenskú tvorbu. V „predinternetových“ časoch, keď sa artové
filmy dali vidieť prakticky iba na festivaloch a v klubových kinách, bol filmový klub na Dvojke so svojou unikátnou dramaturgiou jedinečnou príležitosťou napozerať
si staršie klasiky, spoznať produkciu malých alebo vzdialených kinematografií a vidieť aj nezávislé americké či
európske filmy. Dnes, keď sú blockbustery i artové filmy
doslova okamžite na dosah ruky, potrebuje si aj klubová

téma
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dramaturgia RTVS pozorne nastavovať kritériá toho, čo
divákom ponúkne. „RTVS sa v súčasnosti snaží na jednej
strane uspokojiť divákov, ktorí očakávajú, že aj tam budú mať
možnosť vidieť aktuálne tituly, ktoré poznajú z festivalov či
kinodistribúcie,“ hovorí pre Film.sk dramaturgička akvizícií Monika Mikušová. „Na druhej strane však programovo
vyhľadávame a prinášame filmy, čo v našej kinodistribúcii
neboli a nebudú, a vytvárame tak exkluzívnu ponuku titulov,
ktoré divák nemá v našom priestore možnosť vidieť nikde inde,
len na obrazovkách RTVS. Tá je priebežne dopĺňaná titulmi
zo zlatého fondu svetovej kinematografie. V rámci viacerých
odlišne špecifikovaných slotov sa tak klubová dramaturgia
RTVS snaží cieliť na čo najširšie spektrum divákov, ktorí
majú radi kvalitný film.“
A hoci je z hľadiska ponuky artových filmov
primárna práve Dvojka, niektoré filmy pre náročných
divákov sa RTVS rozhodla – najmä v súvislosti s vý-

Webová húština
Naopak, vychádzať publiku v ústrety a prispôsobovať sa jeho potrebám sa RTVS usiluje na svojej webovej
stránke. Z pohľadu používateľa môže práve sprehľadnenie webu patriť k veľkým výzvam, pred ktorými bude
RTVS stáť v najbližších rokoch.
Na rozdiel od čias, keď bola novým médiom
sama televízia a keď sa prehľad televízneho programu
dal nájsť iba na stránkach denníkov alebo špecializovaných týždenníkov, môžu dnes televízie svoj program
nielen online aktualizovať a informovať o prípadných
zmenách, ale časť z neho aj streamovať priamo na svojom
webe alebo ho sprístupňovať v archíve. Webová stránka
RTVS tak funguje ako televízny prehrávač, archív, ale aj
magazín s televíznym programom i množstvom ďalších
informácií o ňom a zároveň je – alebo by mala byť – aj
katalógom či databázou všetkých odvysielaných či do

„Jednotka sa orientuje na tituly
pre čo najširšie publikum a filmy,
ktoré sú vysoko hodnotené
na festivaloch.”

Služobníci —

znamnými výročiami, sviatkami či pamätnými dňami
– zaradiť do programu Jednotky, ktorá sa orientuje na čo
najširšie publikum. „Ide hlavne o tituly, ktoré sú vysoko
hodnotené na festivaloch a tematicky súvisia s konkrétnym
sviatkom alebo s príležitosťou, pri ktorej titul uvádzame. Napríklad film Ivana Ostrochovského Služobníci (2020) by sme
chceli odvysielať 17. novembra. Správu (2020) Petra Bebjaka
by mali diváci vidieť 27. januára pri príležitosti výročia oslobodenia vyhladzovacieho tábora Osvienčim-Brezinka. Mainstreamové tituly, akým je napríklad Mária Terézia, uvidia
diváci na druhý sviatok vianočný a Šarlatána na Troch kráľov,“ dodáva programový riaditeľ Anton Šulík.
Takéto „kríženie“ ciest kvalitných filmov so širokým publikom, ktoré by si ich možno samo nevyhľadalo,
je nepochybne jedným zo spôsobov, ako napĺňať verejnú službu a postupne publikum kultivovať a rozširovať
mu záber.

programu zaradených diel a relácií. Nehovoriac o tom,
že RTVS ako inštitúcia verejnej služby musí na svojom
webe prehľadne sprístupňovať množstvo ďalších informácií. To môže pre občasného užívateľa urobiť z webu
verejnoprávneho rozhlasu a televízie neprehľadnú húštinu znakov a tá sa – paradoxne – ľahko zmení na púšť,
keď používateľ narazí na obsah, ktorý nie je cez internet
sprístupnený alebo ku ktorému nájde len veľmi kusé
informácie.
No RTVS si veľmi dobre uvedomuje dôležitosť
tohto komunikačného kanála. „Každý rok kontinuálne narastá pomer divákov, ktorí sledujú náš obsah prostredníctvom
webovej stránky, a RTVS sa tomuto trendu, samozrejme, prispôsobuje,“ uvádza pre Film.sk PR manažér televízie Filip
Púchovský. „Na svojej webovej stránke ponúka divákom veľké
množstvo multimediálneho obsahu – televízne a rozhlasové
streamy, online vysielanie, video a audio archív, články a spra-

vodajstvo. Niektoré programy sleduje na webe rovnaký alebo
dokonca vyšší počet divákov ako v televíznom vysielaní. RTVS
preto chystá úpravu terajších platforiem a pripravuje nové,
ktoré ponúknu divákom používateľsky príjemnejšie prostredie.“
Zmeny však nie sú jednoduché ani ľahko realizovateľné.
„Na to, aby sme vedeli ponúknuť tento obsah užívateľom pod
jednou strechou, potrebujeme poznať svoje publikum, jeho návyky a správanie v online prostredí. Preto využívame najmodernejšie analytické nástroje, prostredníctvom ktorých web
monitorujeme a nastavujeme. Prioritou je pre nás ponúknuť
používateľom čo najviac obsahu s dôrazom na ich záujmy.“
Púchovský dopĺňa, že používatelia na webe najviac vyhľadávajú televízny archív, živé vysielanie Jednotky a Dvojky,
navštevujú spravodajský server i články z webovej sekcie Novinky. „Veľký záujem je, samozrejme, aj o informácie
a streamy z veľkých športových podujatí, ktoré RTVS vysiela.
Webový archív je pre nás istým spôsobom VOD platforma
s rozsiahlym kultúrnym dedičstvom, ktorého nositeľom je práve
RTVS. Preto sa dlhodobo snažíme prostredníctvom archívu
sprostredkovať návštevníkom našej webovej stránky čo najviac audiovizuálneho obsahu. Zároveň je online televízne
vysielanie alternatívou pre našich televíznych priaznivcov,
ak nemajú možnosť sledovať televíziu klasickým spôsobom,“
uzatvára PR manažér RTVS.
Význam televíznej produkcie
Dnes však už mnoho televíznych divákov nieže
nemôže, ale zrejme ani nechce sledovať televíziu klasickým spôsobom. Časy, keď sa rodiny schádzali pred obrazovkami, začínajú postupne patriť minulosti. S možnosťou
prehrávať si program z archívu, zastavovať ho a púšťať
podľa vlastnej potreby postupne mizne aj schopnosť
televízií štruktúrovať ľuďom voľný čas. Verejnoprávna
RTVS však stále musí uvažovať v programových slotoch
zameraných na jednotlivé divácke skupiny a na časy, keď
môžu televíziu pozerať. To, či sa jej to darí, sa podarí zachytiť voľným okom alebo uchom len občas: keď podaktoré okná v panelákoch blikajú po večeroch v rovnakom
rytme a v tých istých farebných odtieňoch alebo keď sa
z viacerých miest na sídlisku ozve: „Gól!“ Hoci... dnes sa
to už čoraz zriedkavejšie ozýva synchrónne a čoraz častejšie s fázovým posunom pár (desiatok) sekúnd.
No omnoho podstatnejší než to, ako dnes ľudia
televíziu sledujú, stále zostáva obsah, ktorý RTVS sama
vyrába – a máme na mysli predovšetkým obsah umelecký –, i to, ako ním pomáha tvarovať slovenské audiovizuálne prostredie. Prinajmenšom v oblasti pôvodnej
umeleckej televíznej tvorby si svoje poslanie momentálne plní úspešne. Množstvom seriálov, filmov i koprodukčných partnerstiev, do ktorých vstupuje, ale i ochotou hľadať nové témy a ich umelecké uchopenie dáva
najavo, že má nielen povinnosť, ale aj potrebu a chuť
tvorivo prispievať k reflexii našej súčasnosti aj nedávnej minulosti. ◀

Z histórie televízneho
vysielania na Slovensku
1. 5. 1953 začiatok vysielania televízneho štúdia ČST Praha
11. 2. 1955 prvý priamy televízny prenos
		(hokej, zimný štadión Praha)
6. 11. 1955 začiatok výstavby televíznej veže
		na Kamzíku v Bratislave
28. 1. 1956 prvý priamy prenos ČST zo zahraničia
		 (ZOH, Cortine dʼAmpezzo)
3. 11. 1956 začiatok vysielania televízneho štúdia Bratislava
21. 11. 1956 prvý priamy prenos divadelnej hry
		(DPOH Bratislava, A. Kornejčuk: Krídla)
29. 12. 1958 začiatok „bratislavských pondelkov“
		 (B. Brecht: Život Galileiho)
25. 2. 1962 začiatok vysielania televízneho štúdia Košice
5. 4. 1965 začiatok výstavby televízneho areálu v Mlynskej
		doline v Bratislave; I. etapa odovzdaná do užívania
		 25. 11. 1970, II. etapa s vtedy najvyššou, 28-poschodo		 vou budovou v republike (107,5 m nad úrovňou terénu)
		11. 12. 1975, III. etapa s najväčším štúdiom ČST
		(rozloha 1 000 m2) 9. 1. 1981
12. 10. 1967 položenie základného kameňa novej televíznej veže
		na Kamzíku v Bratislave (uvedenie do prevádzky
		26. 6. 1974; do roku 1979 boli dve televízne veže)
14. 2. 1970 prvý farebný televízny prenos ČST
		(MS v lyžovaní vo Vysokých Tatrách)
1. 6. 1971 prvá televízna inscenácia vo farbe
		(Klinko a Kompit kráľ)
27. 9. 1971 prvý ročník Medzinárodného televízneho festivalu
		programov pre deti a mládež Cena Dunaja
12. 4. 1973 začiatok výroby dabingu v novom dabingovom
		štúdiu v Bratislave
6. 10. 1975 prvý pôvodný TV seriál z Bratislavy
		(Vivat Beňovský)
25. 11. 1989 prvý priamy prenos z mítingov občanov
		na Námestí SNP v Bratislave počas nežnej revolúcie
18. 4. 1990 vláda SR schválila zmenu názvu Československá
		televízia v SSR na Slovenská televízia
14. 5. 1990 experimentálne vysielanie na kanáli OK 3
		(neskôr TA 3 – do 1. 7. 1992)
24. 5. 1991 konštituovanie de iure samostatnej STV
		ako nezávislej verejnoprávnej inštitúcie
1. 1. 1993 začiatok samostatného vysielania STV
		 na dvoch celoštátnych okruhoch
18. 12. 1994 sprevádzkovanie pozemnej stanice na príjem
		a vysielanie signálu STV cez družice
8. 8. 2008 začiatok vysielania športovej Trojky
		(vysielanie STV3 ukončené 30. 6. 2011)
30. 11. 2010 parlament schválil spojenie STV a Slovenského
		rozhlasu, ktoré znamenalo vznik RTVS
1. 1. 2011 televízne vysielanie pod hlavičkou RTVS
4. 5. 2016 začiatok vysielania Jednotky a Dvojky v HD kvalite
22. 12. 2019 obnovenie tretej vysielacej služby Trojka
		 so zameraním na archívne programy
(zdroj: RTVS)
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— text: Jana Dudková / filmová teoretička,
Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV —
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foto: archív SFÚ/Václav Polák – Skús ma objať (1991) —

Televízna hraná tvorba
začiatku 90. rokov
a mýty o jej úpadku
Podľa autorov Dejín slovenskej kinematografie (1997) došlo v roku 1990 ku kolapsu pôvodnej televíznej tvorby,
doslova k „totálnemu kolapsu“, keď nebolo dokončené „ani jedno pôvodné televízno-filmové dielo“. 1

Podobné tvrdenie sa objavuje aj v iných častiach
publikácie, keď napríklad Václav Macek píše, že „[v] televízii sa vyrábali filmy až do roku 1989“.2 Paradoxne sa
však práve v roku 1990 vyrobilo viac relácií ako v roku
1989. Nie všetky boli pôvodnými televíznymi filmami,
t. j. filmami nakrútenými prevažne na filmový pás tzv. záberovou technológiou. No čísla vyrobených relácií sú impozantné: pod hlavičkou Slovenskej televízie či slovenských pobočiek Československej televízie vzniklo vtedy
vyše 70 titulov. Relácií dramatickej tvorby s rokom výroby
1990 až 1993, ktoré by približne mohli zodpovedať definícii hraného programu, je viac ako 270 (vrátane častí
kratších seriálov či viacdielnych filmov). Z toho v rokoch
1990 a 1991 vznikli dve tretiny. V nasledujúcich dvoch
rokoch výroba výraznejšie klesla, približne o polovicu,
ešte vždy však predstavovala vyše 40 relácií tohto typu
ročne. Kolaps porovnateľný so situáciou radikálneho
zníženia počtu kinematografických diel po roku 1991
teda nenastal.
Kriticky, ale odťažito
Napriek tomu sa aj televízna tvorba po roku 1989
stala terčom mýtov o neexistencii a úpadku. Čiastočne

mal túto situáciu na svedomí pokles plnenia dramaturgických plánov, ktoré sa ešte v prvej polovici 80. rokov
pravidelne plnili na vyše 100 percent. Osobitne frustrujúco museli pôsobiť poklesy výroby aj vzhľadom na to,
že ešte na konci roku 1989 sa výhľadovo počítalo s udržaním vysokého výrobného štandardu aj v nasledujúcom
desaťročí. V októbri 1989 sa napríklad rátalo s viac ako
60 dlhometrážnymi titulmi pre deti a mládež, ktoré sa
mali vyrobiť v roku 1992, keď produkcia v porovnaní so
stále pomerne produktívnymi prvými dvomi rokmi dekády, naopak, výrazne klesla. Ešte väčšmi však mýtus
o úpadku televíznej tvorby súvisel s nenaplnením kvalitatívnych očakávaní. Keď na začiatku roku 1987 oficiálne
ohlásili prestavbu, v dramaturgických plánoch sa začalo
formulovať uprednostňovanie kvality pred kvantitou,
dokonca sa priamo písalo o vyvíjaní úsilia „na vytvorenie
optimálnych podmienok na vznik nadpriemerných, špičkových
dramatických diel“.3 Situácia bola teda podobná ako v kinematografii počas mandátu generálneho riaditeľa Slovenského filmu Jaroslava Hlinického (1980 – 1984), keď sa
podobne kládol dôraz na pozdvihnutie úrovne tvorby.
(J. Hlinický sa následne stal riaditeľom Československej
televízie Bratislava (15. 2. 1984 – 10. 1. 1990).

Dôraz na kvalitu sa v dramaturgických plánoch
z konca osemdesiatych rokov často pretavoval do presadzovania kritických tendencií v televíznej tvorbe. Mnohokrát však pôvodné kritické diela pôsobili odťažito. Navyše, vzhľadom na to, že mnohé televízne diela zo začiatku
deväťdesiatych rokov boli dramaturgicky pripravené ešte
v predchádzajúcej dekáde, ich témy často preukazovali
kontinuitu s predchádzajúcim obdobím.
V prvej polovici deväťdesiatych rokov preto neboli výnimočné témy, ktoré boli typické pre sovietsku
glasnosť: ochrana prírody, kritické hodnotenie vývoja
v armáde, dôraz na rozklad medziľudskej dôvery, partnerskej vernosti či inštitútu manželstva. V praxi to znamenalo, že na začiatku deväťdesiatych rokov skutočne
vzniklo niekoľko diel, ktoré sa snažia upozorniť na dôležitosť ekologického myslenia, najčastejšie však vo forme
jednej z vedľajších tém: Drahá pani profesorka (r. Katarína
Krivánková, 1990), Hvížďal (r. Martin Kákoš, 1993), Zostane
to medzi nami (r. Jozef Banyák, 1990). Pokiaľ ide o dôraz
na tému armády, viacero inscenácií predstavuje armádu
ako symbol zla i ekonomického plytvania (rozprávky
Starec a cár, r. Anton Majerčík, 1992; Zrkadlo, r. Jozef Bednárik, 1992; Čarovné kresadlo, r. Jozef Bednárik, 1992), no
téma sa využíva aj vo filmoch pre „staršiu mládež“, kde sa
pretavuje do ťažkopádne skeptických obvinení armádneho života – Strelnica (r. Miloslav Volný, 1990), Spomalený
úder (r. Ľubomír Fifik, 1990). Množstvo snímok sa zaoberá
neverou a úpadkom partnerskej lásky. Film Skús ma objať
(r. Miloslav Luther, 1991), rámovaný sviečkovou manifestáciou v Bratislave, nastoľuje aj tému bytovej krízy, samovrážd v domovoch dôchodcov či celkového nedostatku
medziľudskej dôvery. A Kaviareň Lýra (r. Jozef Bednárik,
1992) pod zámienkou adaptácie dvoch poviedok Dobroslava Chrobáka ponúka baladické rozprávanie o tragickom
osude dvoch žien, trpiacich neopätovanou láskou.
Revolúcia pred revolúciou
Medzi témy, ktoré možno vystopovať do obdobia
zavádzania perestrojky do československého prostredia,
paradoxne patrí aj téma revolúcie. Tá totiž nebola prekvapením, veď samotný Gorbačov považoval perestrojku za
druh revolúcie. Odkazy na revolúciu nájdeme preto aj
vo filmoch, ktoré boli pripravované ešte pred Novembrom
1989 – napríklad v triptychu Dušana Rapoša Dido (1991)
či v Jakubiskovom televíznom filme Takmer ružový príbeh
(1990), ktorého nakrúcanie sa skončilo v septembri 1989,
no napriek tomu v ňom nájdeme emblémy budúcej nežnej revolúcie, ako napríklad preslávené gesto „V“.
Mnohé televízne diela sa však stavajú k revolúcii
výrazne skepticky. Zatiaľ čo v prvých rokoch po nežnej
revolúcii boli pomerne obvyklé romantizujúce naratívy
spoločenskej zmeny – hoci zväčša v žánri rozprávky –,
v nasledujúcich rokoch sa stupňuje počet tragických i satirických naratívov. Často sa ako zástupný symbol nežnej
revolúcie objavujú revolúcie iné, televízna dramaturgia
totiž siaha po adaptáciách próz i divadelných hier, ktoré
je možné šikovne aktualizovať. Francúzska revolúcia je
v prevzatom predstavení Schnitzlerovej hry Zelený papagáj
(r. Ivan Petrovický, Martin Porubjak, 1990) prezentovaná

ako ukradnutá aristokraciou, ktorá ju vníma iba ako divadelné predstavenie, vrchol vzrušenia, na ktorého konci
neváha vyvolávať heslá oslavujúce (neuskutočnenú) revolúciu. Vidina ukradnutej či zradenej revolúcie sa objavuje aj v ďalších dielach, ako Jahňa chudobného podľa predlohy Stefana Zweiga (r. Peter Mikulík, 1992), v ktorom sa
mladomanželský pár stane obeťou svojvôle Napoleona
Bonaparta, alebo Výstrel na Bonaparta (r. Ján Zeman, 1992)
podľa novely Bulata Okudžavu, v ktorom sa ruský šľachtic rozhodne dezertovať, aby mohol spáchať na Bonaparta
atentát, no nepodarí sa mu to a končí tragicky. Tragický
životný pocit sa objavuje aj v dielach zo súčasnosti, ako
napríklad v televíznom filme Európa, moja láska (r. Vido
Horňák, 1992), ktorý je voľnou adaptáciou Pirandellovho
Henricha IV. A kombináciu satirického, tragického a komického naratívu môžeme sledovať v jednej z najzaujímavejších inscenácií daného obdobia Romulus Veľký (r. Peter
Mikulík, 1992) podľa rovnomennej Dürrenmattovej divadelnej hry, v ktorej sa posledný západorímsky cisár Romulus dá penzionovať a ríšu odovzdá vodcovi Germánov
Odoakerovi s vidinou dočasného mieru, kým Odoakera
nevystrieda jeho militantný synovec. Satirické i tragické
diela, ktoré postupne začínajú v televíznej tvorbe prevažovať, vytvárajú situáciu preťaženosti skepsou a vyvolávajú dojem, že sa žiadne pozitívne zmeny neudiali.
Je to teda ďalší aspekt, ktorý mohol prispievať k podvedomému odmietaniu slovenskej televíznej tvorby.
Podobne ako v Českej republike došlo aj u nás
k markantnému poklesu televíznej tvorby na začiatku
nového milénia. Následne však prispeli k zlepšeniu situácie tzv. zmluvy so štátom, ako aj podpora novovzniknutého Audiovizuálneho fondu, vďaka čomu už od roku 2010 vznikali nové, progresívne série, ako Nesmrteľní,
Filmoviedky, Prvá, Slovenské kino. Obľúbenými seriálmi
Mimi & Líza, Websterovci, Chochmesovci a i. sa obnovila aj
večerníčková tvorba. RTVS sa popri výrobe vlastných seriálov stala aj jedným z hlavných koproducentov tvorby
pre kiná. Ostáva dúfať, že televízna tvorba bude bez poklesu kvality pokračovať v takto nastolenom trende. ◀
Text vychádza z publikácie Zmena bez zmeny. Podoby slovenskej
televíznej hranej tvorby 1990 – 1993, ktorá práve vyšla v knižnej
edícii časopisu Kino-Ikon Cinestézia.
1 Václav Macek – Jelena Paštéková, Dejiny slovenskej
kinematografie. Martin: Osveta 1997, s. 504.
2 Tamže, s. 283.
3 Opatrenie na odstránenie nedostatkov pri príprave a realizácii umeleckých programov ČST v SSR, na zvýšenie kvality v obsahu i forme.
Bratislava: ČST v SSR – umeleckotvorivé útvary, december 1988. (Archív STV.) Na titulnej strane je pod názvom materiálu doplnené:
„Úloha vyplýva z uznesenia vedenia ČST v SSR, zápis č. 22/88, bod 1.1. Materiál je spracovaný z podkladov, ktoré predložili hlavné redakcie UTÚ.“

Filmový ústav
ústav ako
ako poskytovateľ
poskytovateľ
Filmový
licencie ii koproducent
koproducent
licencie

— text: Peter Maráky / etnograf, muzeológ a pamiatkar

jánošík pohľadom
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— text: Matúš Kvasnička —

— foto: archív SFÚ —

V súčasnosti licenciuje Slovenský filmový ústav do vysielania RTVS vyše 100 celovečerných titulov
na obdobie dvoch rokov. V čom sa líši jeho spolupráca s RTVS v porovnaní s inými televíziami?
Je verejnoprávny vysielateľ nejako zvýhodnený? A ako prebieha výber klasických filmov
z archívu SFÚ do televízneho vysielania?

„V prvom rade treba povedať, že RTVS sa aktívne zapája do verejnej obchodnej súťaže, ktorú Slovenský filmový
ústav vyhlásil v roku 2017,“ vysvetľuje generálny riaditeľ
Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký. V čase
uzávierky Film.sk sa vyhodnocovalo jej desiate kolo. RTVS
je v nej z hľadiska počtu podaných ponúk najaktívnejšou televíziou. SFÚ licenciuje formou súťaže celkovo
45 filmov, v desiatom kole z nich bolo v ponuke 20. Išlo
o snímky, na ktoré sa uvoľnili práva. Televízie ich mohli
získať na dve vysielania v období 1. 1. 2022 až 31. 12. 2023.
Každý film mal vyvolávaciu cenu – od najnižšej 1 500 eur
až po 50 000 eur za Pacha, hybského zbojníka (r. Martin
Ťapák, 1975). O filmy sa mohli uchádzať všetky televízie,
práva získala najvyššia ponuka.
Zoznam filmov zostavil SFÚ pred štyrmi rokmi,
keď začal na podnet televízií organizovať verejnú súťaž.
Snímky vyberal na základe ratingov sledovanosti v rokoch 2012 až 2016, vychádzal aj z predošlej frekvencie licenciovania a rozprávky sa dostali do zoznamu automaticky. Podľa Dubeckého sú výnosy SFÚ z licenciovania
vďaka súpereniu televízií v súťaži vyššie ako v minulosti
a postup sa osvedčil. „Verejná obchodná súťaž má tak v konečnom dôsledku význam nielen pre Slovenský filmový ústav,
ale aj pre ochranné organizácie autorov a interpretov, ktorým,
samozrejme, odvádzame nemalú sumu, a sú tu aj nezastupovaní autori a interpreti, ktorým platíme priamo alebo českým
cez ochrannú organizáciu DILIA v Česku,“ dodáva Dubecký.
Riaditeľka útvaru ekonomiky a manažmentu SFÚ Marta
Šuleková spresňuje, že od roku 2017 vyplatil takto Slovenský filmový ústav ochranným organizáciám autorov
a interpretov a nezastupovaným autorom celkovo 215,5
tis. eur s DPH.
V balíku 45 filmov sú naozaj atraktívne snímky,
o ktoré je stály záujem. Čo však v prípade, keď niektorý
z filmov predsa len zostane „na ocot“? „Občas sa to stane.
Nasledujú priame rokovania a film ponúkame za nižšiu cenu,“
vysvetľuje riaditeľ SFÚ.
Priamymi rokovaniami predáva filmový ústav
aj práva k ďalším snímkam mimo zoznamu. „Televízie Markíza alebo JOJ nesiahnu po filmoch Drak sa vracia či Slnko
v sieti. Ako komerčné televízie potrebujú čo najväčší divácky
výtlak, aby zohnali reklamu a zaplatili program. RTVS zo zákona nesmie prerušovať program reklamou, kým komerčné
televízie na to súhlas zo strany SFÚ majú,“ vysvetľuje Du-

becký, podľa ktorého sa klasické diela slovenskej kinematografie objavujú na Jednotke, Dvojke aj Trojke. „Pre
RTVS pod vedením nového programového riaditeľa Antona
Šulíka licenciujeme 100 až 115 titulov na dva roky,“ hovorí riaditeľ SFÚ. Ide o celovečerné tituly, ale po nástupe Antona Šulíka prejavila televízia záujem uvádzať aj animované a dokumentárne filmy. „Ide o zhruba 30 titulov, ale
je to dosť dôležitý posun,“ myslí si Dubecký. SFÚ ich licenciuje na základe minútovej sadzby pre jednotlivé
okruhy RTVS.
Ukážky z diel, ktoré copyrightovo spadajú pod
SFÚ, sa navyše objavujú aj v rôznych reláciách a filmoch,
ktoré pracujú s archívnymi materiálmi. „S vedením RTVS
pripravujeme veľkú zmluvu o licenciovaní častí do rôznych
programov. Objem televízia vyčíslila na asi 1 000 minút ročne.
Licenčná zmluva bude riešiť používanie častí audiovizuálnych
diel v nových programoch aj licenciovanie ukážok v programoch, ktoré sú už vyrobené, ale skončili sa im práva,“ vysvetľuje riaditeľ SFÚ. Podobnú zmluvu má filmový ústav už
niekoľko rokov napríklad s televíziou Markíza, RTVS
riešila doteraz rôzne projekty ad hoc.
Slovenský filmový ústav je aj dôležitým koprodukčným partnerom. „SFÚ zväčša vstupuje do projektov, ktoré
sa týkajú audiovizuálneho prostredia,“ vysvetľuje Peter Dubecký. Ako príklad uvádza pripravovaný dokument
Martina Šulíka o Emílii Vášáryovej, dokument Martina
Palúcha o Ivanovi Palúchovi či pripravovanú snímku
o Eduardovi Grečnerovi. „Sú to prirodzené koprodukcie, ktoré
vychádzajú z poslania tejto inštitúcie podľa zákona o audiovízii, teda maximálne podporovať projekty o osobnostiach z oblasti
audiovízie a naše audiovizuálne dedičstvo a sprístupňovať ho,“
hovorí Dubecký. Podľa neho ide o projekty, ktoré by nemali vznikať bez SFÚ a bez neho by vznikali ťažko. Medzi
televíznymi projektmi, na ktorých sa ústav v poslednom
čase podieľal, sú cykly k storočnici slovenského filmu či
storočnici SND, v minulosti to boli cykly a seriály ako Celuloid Country (2011) či Prvá (2013 – 2018). Najväčším koprodukčným projektom v doterajšej histórii SFÚ bol oceňovaný veľký cyklus v réžii Martina Šulíka Zlaté šesťdesiate
(2009 – 2015) v spolupráci so spoločnosťou První verejnoprávní a s Českou televíziou. Iba za posledné dva roky
boli materiály z filmového archívu SFÚ použité v 87 projektoch pre kiná a televíziu, na ktorých sa SFÚ podieľal,
alebo ich koprodukoval. ◀

Moja filmová
škola Jánošíkom
Keď som sa počas univerzitného štúdia národopisu oboznámil s podstatou a významom zbojníckej tradície v slovenskej ľudovej kultúre vo vedeckom podaní
popredného etnológa a folkloristu Andreja Melicherčíka,
mal som už ako od mladosti nadšený kinodivák napozeranú istú časť frekventovanej „jánošíkovskej“ filmovej
produkcie.
Vo vedomí mojej takpovediac výbehovej generácie ostane zosobnením slávneho zbojníka už asi navždy
predstaviteľ Jánošíka vo filme českého režiséra Martina
Friča, nezabudnuteľný Paľo Bielik, muž priam monumentálnej postavy. Veď nekaždodenný úspech tohto filmu
priviedol talentovaného divadelného ochotníka nielen
na dosky Slovenského národného divadla, ale aj k ďalšej
hereckej a neskôr i režisérskej filmovej kariére až po aureolu zakladateľa slovenskej kinematografie. Obrovská
popularita Fričovho filmového Jánošíka z roku 1935 dostala zbojníka s jeho „bielikovskou“ podobou až na etikety rovnomenného liptovského topeného syra. Ľudia ešte
aj desiatky rokov od uvedenia tohto filmu porovnávali
a porovnávajú filmových Jánošíkov s Bielikom, avšak šance ďalších predstaviteľov – jeho predchodcu Theodora
Pištěka, Bielikom vybraného neherca Františka Kuchtu
či naposledy obsadeného Václava Jiráčka – sú v porovnaní s naším filmovým bardom minimálne.
Paľo Bielik, už ako skúsený filmový režisér, rozvinul folklorizovaný príbeh tragickej historickej postavy
terchovského rodáka zo začiatku 18. storočia do akejsi
„všezbojníckej“ syntézy a vytvoril tak dodnes divácky
zrejme najúspešnejší slovenský film. Z desiatok popoludňajších predstavení, ktoré som absolvoval vo vynikajúcom
bratislavskom kine Hviezda, mi ostali v pamäti postavy statočných „hôrnych chlapcov“ – Filčíkov Hrajnoha,
Blaškovičov Surovec, Ťapákov Uhorčík, Brázdovičov Ilčík

či zradný Jariabkov Gajdošík, ale najmä hlavná ženská
postava Tereza v podaní nezabudnuteľnej, v mojich mládeneckých očiach nádhernej bytosti, neskoršej viedenskej
opernej divy Lucie Poppovej.
Keď sa v polovici sedemdesiatych rokov minulého
storočia skvelému filmovému historikovi a reštaurátorovi Ivanovi Rumanovskému podaril kultúrny zázrak
v podobe revitalizácie siakeľovského prvého filmového
Jánošíka z roku 1921, mal som už (nielen ja) jasno v tom,
že pre umelecké spodobenie legendárneho národného
hrdinu nie sú ani zďaleka také podstatné historické fakty
ako jeho mýtotvorná folklórna a z nej vychádzajúca literárna podoba. K takto prehodnotenému obrazu milovaného a „spravodlivého hrdinu z radov porobeného ľudu“ má
najbližšie – možno nielen podľa mojej mienky –Zbojník
Jurko v interpretácii jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej kultúry a umenia, vynikajúceho
výtvarníka, filmára a humoristu Viktora Kubala, ktorému sa podarilo okoreniť jánošíkovský kult a folkloristicky
interpretovanú zbojnícku tradíciu dovtedy absentujúcim
humorom. Myslím, že národotvorný pátos priekopníckeho amerikánskeho nemého filmu tu cez heroizmus úspešného česko-slovenského Jánošíka a masový úspech prvého
slovenského trilerového veľkofilmu zo začiatku „zlatých
šesťdesiatych“ šťastne vyústil – súbežne s naším národným dozrievaním – do umelecky konzistentného animovaného filmového klenotu.
Domnievam sa, že naši filmoví Jánošíci (azda až
na oneskorenú slepú uličku „pravdivého príbehu“ v réžii
svetovej režisérskej hviezdy) vcelku dobre odrážajú storočný historický vývoj Slovenska, Slovákov a ich kultúrnej pamäti. A, samozrejme, sú aj dokladom dozrievania
slovenskej kinematografie. ◀

— text: Simona Nôtová —
— foto: archív SFÚ/Margita Skoumalová
– Kým sa skončí táto noc (1965) —
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— text: Zuzana Sotáková —

Týždeň, ktorý ukáže,
ako sa darí slovenskej
kinematografii
Aký bol rok 2020 pre domáci film a jeho tvorcov? Ako ich zasiahla pandémia? Akí hrdinovia sa prihovárali divákom
a aké témy priniesli na plátna kín? Siedmy ročník bilančnej prehliadky Týždeň slovenského filmu sa bude konať
od 29. novembra do 5. decembra v Kine Lumière. Ponúkne takmer tri desiatky domácich filmov aj odborné diskusie.

„Program aktuálneho ročníka je koncipovaný podobne ako program predchádzajúcich ročníkov. Sú v ňom všetky
domáce celovečerné filmy, ktoré mali distribučnú premiéru
v slovenských kinách v roku 2020,“ približuje za organizátorov Miroslav Ulman zo Slovenského filmového ústavu.
Prehliadku otvorí Atlas vtákov. Režisér Olmo Omerzu
obsadil do hlavných úloh svojho najnovšieho filmu Miroslava Donutila a Alenu Mihulovú. V dráme sa prepletajú komplikované rodinné vzťahy so svetom moderných
komunikačných technológií, ktoré dokážu využiť naše
slabé miesta. „Chceme divákom okrem filmov z roku 2020 ponúknuť i nejakú aktuálnu domácu novinku. Film Atlas vtákov
vznikol v česko-slovinsko-slovensko-francúzskej koprodukcii
a po svetovej premiére na MFF Karlove Vary mal veľa priaznivých ohlasov. Je úplne iný ako Omerzovo predchádzajúce tínedžerské road movie Všetko bude,“ vysvetľuje voľbu Ulman.
Počas slávnostného otvorenia odovzdajú Cenu
Petra Mihálika za prínos filmovej vede a po prvý raz
aj Cenu Pavla Branka autorovi do 35 rokov za sústavný
a hodnotný prínos v oblasti slovenskej filmovej kritiky
a publicistiky.
Od roku 2015 pripravuje Jelena Paštéková v rámci
Týždňa slovenského filmu panelové diskusie zamerané
na hodnotenie predchádzajúceho roka. „Podobne ako počas
predchádzajúcich ročníkov i tohto roku sa uskutočnia štyri
diskusie, v ktorých sa autori príspevkov ohliadnu za rokom
2020: o slovenskom hranom filme, o slovenskom dokumentárnom filme, o slovenskom animovanom filme a o slovenskej
filmovej vede,“ pripomína Miroslav Ulman. Autormi príspevkov budú okrem neho Viera Langerová, Barbora
Nemčeková, Tomáš Hudák, Vanda Raýmanová, Lea Pagáčová, Mária Ferenčuhová, Jana Dudková a Martin
Kaňuch. Vlani sa pre prísne opatrenia v kinosále všetky
diskusie streamovali. Dostupné online budú aj tento
rok a otázky autorom príspevkov budú môcť klásť aj
internetoví diváci.

Organizátor Týždňa, ktorým je Slovenský filmový ústav, pripravil v spoluprácii s Febiofest Industry na
stredu 1. decembra aj diskusiu na tému audiovizuálna
tvorba, distribúcia a ich podpora v čase pandémie. Diskutovať budú zástupcovia jednotlivých článkov distribučného reťazca od producentov až po kinárov – napríklad
Aleš Danielis, Zita Hosszúová, Tomáš Janísek, Richard
Kováčik, Zuzana Mistríková, Ivan Ostrochovský, Magdaléna Sokolová, Martin Šmatlák, či Petr Vítek. Súčasťou
týždňa bude aj seminár venovaný Petrovi Pišťankovi.
Medzi snímkami, ktorými Kino Lumière zrekapituluje slovenský filmový rok 2020, bude deväť celovečerných hraných filmov, jedenásť dokumentov a blok
šiestich krátkych animovaných titulov. Po otváracom
Atlase vtákov je pripravená aj ďalšia atraktívna predpremiéra. „Keďže Týždeň slovenského filmu sa končí tesne pred
Mikulášom, rozhodli sme sa víkend venovať detským divákom.
V sobotu je v programe exkluzívna predpremiéra česko-francúzsko-belgicko-slovenského celovečerného animovaného filmu
režisérskej dvojice Jan Bubeníček a Denisa Grimmová Myši
patria do neba, ktorý vznikol podľa rovnomennej predlohy
Ivy Procházkovej. A na nedeľu sme pripravili Filmový kabinet
deťom,“ ozrejmuje Ulman a Martina Mlichová z Filmového
kabinetu vysvetľuje: „Téme animácie sa venujeme už sedem
rokov. Interaktívne vysvetľujeme deťom význam tohto slova
a učíme ich rozpoznať znaky animovaného filmu. Na kabinete
sa zároveň dozvedia o rôznych druhoch animačnej techniky
a o tom, ako sa animovaný film vytvára a akými postupmi.“
Vzdelávaciu prednášku doplní tvorivý workshop a pásmo
slovenských animovaných filmov: Miro Jilo, Cez palubu!,
časti Povodeň a Zemetrasenie zo seriálu Tresky plesky a diely
S empatiou a O senioroch zo seriálu Chochmesovci. ◀

Cottbus: zaostrené
na Slovensko
Pri prezentácii slovenských filmov v zahraničí si festivaloví dramaturgovia vyberajú zväčša overené diela známych tvorcov. Slovenskú kinematografiu však tvoria aj diela, ktoré sa na plátnach kín neobjavujú až tak často,
zaujať však dokážu rovnako. Práve to sa od 2. do 7. novembra 2021 pokúsi ukázať retrospektívna prehliadka
slovenskej kinematografie Spotlight Slovensko na Filmovom festivale Cottbus, ktorý sa radí k najvýznamnejším
podujatiam so zameraním na východoeurópsku kinematografiu.

„S Filmovým festivalom Cottbus spolupracujeme už
dlhé roky, úzko komunikujeme s jeho programovým riaditeľom
Berndom Buderom a na úrovni filmového centra mu odporúčame súčasné filmy, ktoré producenti prihlásia a festival ich
vyberie do programu. Pri prehliadke Spotlight: Slovensko to
bolo trošku inak,“ vysvetľuje pozadie vzniku rozsiahlej
retrospektívy slovenskej kinematografie na cottbuskom
festivale Rastislav Steranka, riaditeľ Národného kinematografického centra SFÚ. Spolu s Buderom stojí za
výberom štrnástich filmov, ktoré zoradili do siedmich
dvojprogramov, zložených z klasických a zo súčasných
filmov na základe spoločnej témy. Podarilo sa im tak vytvoriť originálne spojenia, ktoré približujú divákom rovnakú tému, no spracovanú v iných obdobiach a inými
tvorcami. „Nešli sme chronologicky a snažili sme sa nebrať
ohľad na jednotlivé filmové druhy a žánre. Kľúčom výberu
bolo nájsť témy, spojiť klasický film so súčasným a ukázať,
ako filmári pracovali s vybranou témou pred polstoročím
a dnes,“ dopĺňa Steranka.
Dvojblok nazvaný Za lepšiu budúcnosť tematicky spája cesta za prácou a viera v lepšiu budúcnosť. Reprezentujú ho filmy Varuj...! Martina Friča a Až do mesta
Aš Ivety Grófovej. Podľa Steranku vo filme Varuj...! prevláda „povojnový optimizmus a nadšenie pre lepšiu budúcnosť.
Keď s ním dáme do spojitosti film Až do mesta Aš, vidíme,
že pozitívny sen o budovaní lepšej budúcnosti z roku 1946 sa
v roku 2012 zmenil na nočnú moru. Zaujímavé je pozrieť sa
na filmy z pohľadu spoločensko-politického, kultúrneho aj historického kontextu doby, v ktorej vznikli: povojnové obdobie,
nové začiatky, v kontraste so súčasným bezohľadným kapitalizmom a to, ako to vnímali tvorcovia. Je dôležité, aby diváci videli
tieto filmy v blokoch, lebo tak je to dramaturgicky koncipované.“
Na rovnakom princípe sú postavené aj ďalšie dvojprogramy. Ten s názvom Odváž sa alebo zomri – Prežiť

holokaust? tvoria filmy Boxer a smrť (1962) Petra Solana
a Správa (2020) Petra Bebjaka, Night Bar Fatale – Mestský
mikrokozmos ponúka filmy Fifi fatale (2018) Márie Kralovič a Kým sa skončí táto noc (1965) Petra Solana, Život ako
existenčný boj predstaví tituly Zvony pre bosých (1965)
Stanislava Barabáša a Môj pes Killer (2013) Miry Fornay,
dvojblok Nešťastné návraty ukáže snímky Are You Feeling Good? (2011) Matúša Krajňáka a Drak sa vracia (1967)
Eduarda Grečnera. Ešte pred cottbuským festivalom sa
počas dvoch predchádzajúcich mesiacov premietli v Berlíne ako warm up dva bloky dokumentárnych filmov. V septembri videli diváci v Českom centre Svety za svetlom
s filmami Poznačení tmou (1959) Štefana Uhra a Slepé lásky
(2008) Juraja Lehotského. V októbri sa v Slovenskom inštitúte premietol dvojprogram Obrazy neprikrášlenej reality, ktorý ponúkol snímky V plytkej vode (2020) Mareka
Moučku a Obrazy starého sveta (1972) Dušana Hanáka.
Okrem retrospektívy budú Slovensko v súťažných sekciách festivalu reprezentovať aj tohtoročné novinky Cenzorka Petra Kerekesa a Správa o záchrane mŕtveho
Václava Kadrnku v Súťaži hraných filmov a snímka Pohľady Romana Pivovarníka v Súťaži krátkych filmov. V sekcii pre deti premietnu nový film Petra Oukropca Martin
a tajomstvo lesa a sekcia Špeciál predstaví snímky porotcov Olma Omerza (Atlas vtákov) a Very Lackovej (Ako som
sa stala partizánkou). Zastúpenie bude mať Slovensko aj
v industry programe, zúčastnia sa na ňom projekty Zlatokopka Teodora Kuhna a Slovo Beaty Parkanovej.
Slovenskí diváci neostanú ukrátení. Špeciálny
kurátorský program Spotlight Slovensko, pripravený v súvislosti s tohtoročnou storočnicou slovenskej kinematografie, bude po skončení festivalu v Cottbuse zaradený
od novembra 2021 do februára 2022 do programu Filmotéky bratislavského Kina Lumière. ◀

— text: Matúš Kvasnička —
— foto: archív SFÚ —
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— text: Jaroslava Jelchová —
foto: Jeden svet – Posledné útočisko —

Bez červených kobercov

Dvadsiaty druhý ročník medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svet
(5. – 11. november) ponúkne viac ako 50 celovečerných filmov a bohatý sprievodný program. Okrem stretnutí
v kinosálach je pripravená aj online ponuka a aktivity pre filmových profesionálov.

Predošlý ročník sa uskutočnil online a podľa
hodnotení organizátorov dosiahol rekordnú návštevnosť.
Pričinilo sa o ňu aj nezanedbateľné množstvo divákov,
ktorí by sa na fyzickej podobe festivalu z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť. Popri programe v bratislavských
kinách (Kino Lumiére, Mladosť, Klap) a kultúrnych
priestoroch (Nová Cvernovka, A4) bude preto aj tento
rok časť programu online, vrátane projekcií pre školy.
Filmy chcú organizátori v rámci projektu Jeden svet
bez bariér sprístupniť čo najširšiemu publiku. Ich snahou je, aby bol festival inkluzívny, nie exkluzívny.
Svedčí o tom aj špeciálna predpremiéru filmu Čiary
Barbory Sliepkovej pre ľudí bez domova v priestoroch
občianskeho združenia Vagus. Film je súčasťou súťažnej sekcie dokumentárnych filmov Slovensko a Česko
za ľudské práva spolu s ďalšími desiatimi titulmi, z čoho
je väčšina slovenských alebo koprodukčných, ako Biela
na bielej (r. Viera Čákanyová), Láska pod kapotou (r. Miro
Remo), Na značky! (r. Mária Pinčíková), Každá minúta života (r. Erika Hníková), Moja afganská rodina (r. Michaela
Pavlátová) alebo Rekonštrukcia okupácie (r. Jan Šikl). Všetky
súťažné snímky budú dostupné aj pre divákov so zrakovým alebo sluchovým znevýhodnením.
O víťazovi rozhodne medzinárodná porota. Tvoria
ju slovenská režisérka a minuloročná víťazka festivalu
Maia Martiniak, nórsky dokumentarista, kameraman
a fotograf Kieran Kolle a distribútorka Anja Dziersk z nemeckej spoločnosti Rise and Shine World Sales. „Záverečné oceňovanie v Divadle P. O. Hviezdoslava bude tento rok
otvorené aj pre verejnosť a bude mať netradičnú podobu divadelného predstavenia, v ktorom ceny odovzdajú herci z Divadla
bez domova,“ prezrádza pre Film.sk výkonná riaditeľka
festivalu Eva Križková. Otváracím filmom bude debut
mladej režisérky a producentky Very Lackovej Ako som

sa stala partizánkou. Cez rodinný príbeh svojho pradeda
priblíži osudy rómskych partizánov z obdobia druhej
svetovej vojny.
„Po prvý raz pripravujeme aj sekciu krátkometrážnych filmov s názvom Jeden svet v krátkosti, ktorá sa skladá
z troch pásiem krátkych filmov. Medzinárodné pásmo krátkych
filmov a pásmo slovenských študentských filmov pripravili
študenti Katedry audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU. Tretie
s názvom Filmy bez hraníc tvoria tri krátke a stredometrážne
filmy, ktoré Jeden svet koprodukoval s VŠMU s finančnou podporou Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov. Všetky
tri spracovávajú netradičným spôsobom tému migrácie a utečenectva,“ približuje Križková. A novinkou je aj program
pre filmových profesionálov, v rámci ktorého predstavia
tri slovenské projekty.
„V tohtoročnom výbere máme to najlepšie zo svetových dokumentov, ktoré prinesú témy ako klimatická zmena
(napríklad v Ceste do utópie), migrácia (Posledné útočisko), politické režimy (Röntgen rodiny), ale aj problematiku
médií a žurnalistiky, nových technológií a intímneho života
ľudí v súčasnej spoločnosti,“ ozrejmuje výkonná riaditeľka.
„V absolútnej svetovej premiére uvedieme trojdielnu investigatívnu dokumentárnu sériu Why Plastic? z dielne dánskej
produkčnej spoločnosti The Why Foundation. Každý film série
si posvieti na iný aspekt plastového znečistenia: recykláciu,
ľudské zdravie a plastový biznis,“ avizuje výkonná riaditeľka Eva Križková a upozorňuje aj na bohatý sprievodný
program: „Spomeniem aspoň masterclass Alana Berlinera,
besedu s poľskou spisovateľkou Ilonou Wiśniewskou ku knihe Biele z vydavateľstva Absynt, multimediálnu inštaláciu
k filmu Čiary, interaktívnu pohybovú performáciu Shifting
Systems alebo divadelné predstavenie Hilma.“ ◀

Tridsaťpäťkami z archívu
aj kapitolami z dejín
oslávia storočnicu
Prednášky o dejinách slovenskej kinematografie, diskusie a filmy z fondu Národného filmového archívu Slovenského
filmového ústavu, ktoré premietnu výlučne z pôvodných 35 mm filmových kópií, čakajú návštevníkov Dní archívneho
filmu 2021 – Storočnica (DAF) v Banskej Bystrici. Bohatý program s množstvom hostí, ktorý je súčasťou osláv storočnice slovenského filmu, pripravili organizátori od 8. do 12. 11. v priestoroch Fakulty dramatických umení Akadémie
umení (FDU AU) a vo Filmovom klube v Múzeu SNP. Vstup na podujatia Dní archívneho filmu je voľný.

Od pondelka do piatka čaká návštevníkov DAF
vždy najskôr popoludňajšia prednáška (o 14.00 h) na pôde
FDU AU, na ktorú nadviaže dvojica večerných projekcií
s odborným úvodom a diskusiou o 18.00 a 19.45 h vo FK
v Múzeu SNP. „Každé filmové pásmo bude tvoriť dvojprogram, v rámci ktorého sa jednotlivé časti dopĺňajú, súperia,
protirečia si. Pozvaní lektori zabezpečia úvody a diskusie o filmoch s divákmi. Snahou organizátora je priblížiť storočnicu
filmu odbornej i laickej verejnosti jednak cez rozprávanie o jednotlivých kapitolách z dejín nášho filmu a jednak cez priblíženie pôvodného filmového média,“ vysvetlil dramaturgiu
DAF filmový teoretik Martin Palúch z občianskeho združenia Film Institute, ktoré akciu organizuje. Koná sa pod
záštitou generálneho riaditeľa SFÚ Petra Dubeckého
a Slovenský filmový ústav je jej partnerom.
Počas prvého dňa DAF predstavia Juraj Oniščenko a Martin Palúch rané obdobie našej kinematografie,
ku ktorému patria diela Karola Plicku i filmové podoby
Jánošíka. Premietať sa bude napríklad reportážny strihový film o nakrúcaní trojice hraných Jánošíkov – Trikrát
o Jánošíkovi (r. Štefan Ondrkal, 1963) aj Plickov dokument
Po horách, po dolách (1929). Jeho projekciu ozvláštni živá
hudba v podaní Davida Kollara a Tomáša Mutinu. Živý
„soundtrack“ dostane aj Plickova celovečerná reportáž
z cesty matičiarov po USA Za Slovákmi od New Yorku
po Mississippi (1937), v utorok počas jej projekcie zahrá
Tomáš Lauko.
Filmoví teoretici Petra Hanáková a Martin Ciel
predstavia v prednáškach slovenský medzivojnový a vojnový film, premietať sa bude aj prvý slovenský celovečerný dokument Od Tatier po Azovské more (r. Ivan J. Kovačevič, 1942). Peripetie propagandy a ideály zmeny sú
témou tretieho dňa DAF. Prednášky dramaturga a reži-

séra Rudolfa Urca, filmovej historičky Evy Filovej a filmového historika a kritika Martina Kaňucha doplnia
dve pásma krátkych filmov. Podvratnosti filmového obrazu aj „poučeniu z krízového vývoja“ sa budú venovať
filmová a literárna bádateľka Jelena Paštéková a režisér
Dušan Trančík. Jeho tvorbu večer predstaví najskôr kolekcia krátkych snímok a potom jeho druhý celovečerný
hraný film Víťaz (1978). Piatok 12. 11. zaostrí v prednáške
a diskusii Mareka Šulíka a Ivana Ostrochovského na
koniec Koliby, nové začiatky slovenského filmu aj na
umelecký kapitál filmu. Portrét Prvá – Magda Husáková
Lokvencová (2013) a ukážky z dokumentárnych snímok
Ovčiarskou cestou (2020) a Herec Ivan Palúch (2021) predstavia tvorbu Zuzany Liovej, Ľubomíra Viludu a Martina Palúcha a otvoria diskusiu tvorcov na tému filmu
ako nástroja kritického myslenia.
Popri bohatom hlavnom programe prinesú Dni
archívneho filmu aj pestrú ponuku sprievodných podujatí, a to vždy o 16.00 h na pôde FDU AU. Fungovanie
Národného filmového archívu SFÚ tu v pondelok predstaví jeho riaditeľ Marián Hausner. Vedúci oddelenia
digitálnej audiovízie Peter Csordás porozpráva v utorok
o digitálnom reštaurovaní kinematografických diel. Počas
diskusie Odborná reflexia filmu dnes: Film.sk, Kino-ikon
a Slovenské divadlo predstavia v stredu aj knihu filmovej
teoretičky Jany Dudkovej Zmena bez zmeny. Podoby slovenskej televíznej hranej tvorby 1990 – 1993, ktorú v týchto dňoch vydal SFÚ, knižnú edíciu vydavateľstva Vlna
Filmodrom predstavia Peter Šulej a Martin Palúch vo
štvrtok. Pohľad do rodinných archívov Mareka Šulíka
počas prezentácie zbierky amatérskych a rodinných
filmových záznamov uzavrie štafetu sprievodných
podujatí v piatok. ◀

aktuálne

foto: archív SFÚ/Vladimír Vavrek —
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Filmotéka s Havettom,
Herzom, Šulíkom aj s Frídou

Prvú slovenskú filmovú (ne)herečku aj filmy ako Slávnosť v botanickej záhrade (1969), Sladké starosti (1984)

či Záhrada (1995) ponúka novembrový program Filmotéky Kina Lumière.

Okrúhle výročie pripomínajú vo Filmotéke už
tretí mesiac štyri samostatné programové cykly. Snahou
dramaturgie je, aby sa z nich postupne poskladal členitý
obraz domácej kinematografie, a tak nejde iba o celovečerné hrané filmy, ale aj o krátke, dokumentárne a animované snímky. Prezentujú klasiku, ale i menej známych
filmárov a neznáme diela. To najlepšie zo slovenského
filmu a najznámejšie režisérske osobnosti nájdu diváci
v programovej línii, ktorú zaštiťujú mená najvýznamnejších domácich režisérov. Ide o zostavu, ktorú do svojej
publikácie Best of Slovak Films vybral popredný britský
filmový historik Peter Hames. Prvé dve novembrové soboty patria vo Filmotéke Elovi Havettovi a ponúknu oba
jeho celovečerné filmy, ktoré stihol nakrútiť, kým vo veku
36 rokov predčasne zomrel. Slávnosť v botanickej záhrade
(1969) premietnu 6. 11. spolu s dokumentárnym filmom
Slávnosť osamelej palmy, ktorý o režisérovi v roku 2005
nakrútili Juraj Johanides a Marko Škop. Havettove Ľalie
poľné (1972) potom uvedú 13. 11. a ako predfilm sa bude premietať jeho študentská snímka Svatá Jana (1963). Druhá
polovica mesiaca potom patrí Jurajovi Herzovi. Dramaturgia nesiahla po jeho najznámejších dielach Spalovač
mrtvol (1968) a Sladké hry minulého leta (1969). Predstaví ho
ako režiséra komédie Sladké starosti z roku 1984 (20. 11.)
podľa scenára Milana Ležáka a Jozefa Paštéku s Emilom
Horváthom ml. a Andym Hrycom v hlavných úlohách,
ako aj vojnovej drámy Zastihla mě noc z roku 1985 (27. 11.).
Hoci je to životopisný príbeh komunistickej odbojárky,
Herz vychádzal aj z vlastných skúseností po odvlečení
do koncentračného tábora a neskôr upozorňoval na to,
že celú jednu scénu z tohto filmu mu do Schindlerovho
zoznamu (1993) ukradol Steven Spielberg.
Programová línia Digitálne kino sa v novembrovej kolekcii k storočnici bude v pondelok 22. 11. venovať
animovanému filmu a ponúkne snímky, ktoré patria me-

dzi kreslené filmy. V samostatnej sekcii animovaných
filmov uvedie Kino Lumière výber filmov s témou putá.
Štvrtou programovou líniou, ktorou Filmotéka
pripomína storočnicu, je Abecedár slovenského filmu
1921 – 2021. „Niektoré heslá abecedára síce reflektujú aj príznačné obdobia a témy (Nástup, Jánošík), cieľom je však iný
pohľad, prepojenia filmov, zameranie na menej známe skutočnosti. Kľúčový tak bol výber tém a ich ,zakódovanie‘ do písmen,
hesiel, pojmov,“ vysvetlil koncepciu abecedára filmový
historik a kritik Martin Kaňuch, ktorý spolu s filmovou
historičkou Jelenou Paštékovou pripravil koncept projektu. Jednotlivé heslá vyplnili potom konkrétnymi
filmami ďalší autori.
Heslo „eden“ ponúkne vo štvrtok 11. 11. kolekciu
filmov, ktorej dominuje Záhrada (1995) Martina Šulíka.
Okrem oceňovaného príbehu tridsiatnika Jakuba (Roman
Luknár), ktorý odíde z mesta, aby prehodnotil svoj život,
zavedie divákov výber s lektorským úvodom filmovej
teoretičky Jany Dudkovej aj do ďalších uzavretých prírodných priestorov. Pod písmenom F ponúka abecedár
Frídu. Výber filmovej teoretičky Moniky Mikušovej predstaví fenomén neherečiek v slovenskej kinematografii.
Prvou z nich, jedenásť rokov pred ochotníčkou Máriou
Fábryovou, Aničkou zo Siakeľovho Jánošíka (1921), bola
Frída Schreiberová, protagonistka prvého krátkeho hraného filmu na Slovensku, skeču Únos (1910) podľa námetu Júliusa Chiniho. Jeho režisérom bol fotograf Eduard
Schreiber, Frídin príbuzný a syn majiteľa sklární v Lednických Rovniach. Krátke filmy nakrúcal ako amatér
od roku 1908, keď si kúpil kameru Pathé 1101. Natáčal
výjavy zo života rodiny a dokumentoval aj rôzne každodenné aktivity v okolí, ako člnkovanie, rúbanie ľadu
na Váhu, modernizáciu píly, ale nakrúcal si aj dámy
so psom alebo iba mimiku Frídy Schreiberovej. Pásmo
filmov uvedie Filmotéka vo štvrtok 25. 11. ◀

Minulý ročník KADU sa konal online s časovým
posunom oproti tradičnej jeseni až v apríli tohto roka.
Podľa organizátorov ho táto forma priblížila aj mimobratislavskému publiku, preto sa pri príprave aktuálneho ročníka rozhodli ponúknuť program nielen v Kine
Lumière, ale aj prostredníctvom jeho virtuálnej kinosály
Kino doma a na Facebooku. Témou ročníka je vplyv umenia na duševné zdravie. Dôležitou perspektívou bude
obdobie pandémie, ktorá mnohé duševné problémy prehĺbila alebo zvýraznila. Napriek tomu sa podľa slov organizátorov nevenuje duševnému zdraviu dostatok pozornosti, hoci ono do veľkej miery ovplyvňuje celkové
zdravie človeka. KADU má preto ambíciu ponúknuť aj
praktické návody, ako sa o starať o vlastnú mentálnu
kondíciu a ako v tom môže pomôcť umenie.
„K téme 8. ročníka ma privádza vlastná skúsenosť
a povolanie herečky. ,Nájsť svoj stred‘, ako sa hovorovo povie,
nás v škole nikto neučil, hoci základnú anatómiu ľudského
tela sme poznať museli. Netušila som, že existujú nejaké preventívne mechanizmy, nevedela som, odkiaľ začať ani ako pristúpiť k svojim problémom,“ približuje pre Film.sk autorka
projektu KADU herečka Marta Maťová. „Po prvých pokusoch o transformáciu a budovanie niekoľkých postáv na VŠMU
som začala mať v sebe absolútny chaos, čo výrazne ovplyvňovalo všetky oblasti môjho života. Tomuto často bolestnému
procesu práce na sebe chýbal vedomejší prístup k technikám,
ktoré pomôžu pracovať so sebou a na sebe. Odkedy som začala
navštevovať terapie, začal sa môj život od základov meniť.
Pomáhajú mi aj v mojom povolaní, ktoré je mentálne a emocionálne zaťažujúce. Myslím si, že techniky sebapoznávania by
mali byť súčasťou študijných osnov,“ vysvetľuje Maťová.
Racionalizovanie, pomenovanie a prijatie emócií
bude témou interaktívnej prednášky psychiatričky Jany
Žemličkovej, ktorá predstaví možnosti práce s emóciami, sebapoznávania a autohygieny s dôrazom na hereckú

prácu. V programe je aj diskusia o schopnosti brať na
seba rôzne roly a schopnosti vyrovnávať sa s nimi, či už
v bežnom živote, alebo v umeleckej rovine. Okrem Jany
Žemličkovej sa na nej zúčastnia aj psychológ a zakladateľ internetovej psychologickej poradne pre mladých
IPčko Marek Madro, herečka Tatiana Pauhofová a režisérka, scenáristka a spisovateľka Eva Borušovičová,
ktorá bude diskusiu viesť.
Program ponúkne aj projekcie filmov a záznamov divadelných inscenácií. „Portrét umelkyne a performerky Mariny Abramović a jej transformačný proces do
rolí, ktoré dokážu človeka doslova rozplakať, očistiť ho a
transformovať, budú mať diváci možnosť vidieť v dokumente The Artist Is Present,“ ozrejmuje Maťová. Film, ktorý
zachytáva rovnomennú výstavu umelkyne, uvedie
teatrologička Dáša Čiripová.
Pásmo študentských filmov, ktoré tvorivým spôsobom spracúvajú témy duševného zdravia a sú zaujímavé z pohľadu šírenia osvety alebo autoterapie, zostavila
a uvedie šéfredaktorka Kinečka Barbora Nemčeková.
Premietať sa budú napríklad dokumenty o coming oute
(Denník princeznej, r. Barbara Vojtašáková), o plynutí času v opatrovateľskom domove pre seniorov (Sejít pěšky
dolů, r. Kateřina Hroníková) alebo o vzdialenostiach medzi ľuďmi a strachu z blízkosti (O sestre, r. Barbora Sliepková). Z archívnych titulov uvedú napríklad študentský
film Ela Havettu Předpověď: nula (1966), ktorý natočil na
pražskej FAMU. Organizátori plánujú aj diskusiu s tvorcami filmov a ďalšími hosťami.
Hlavným partnerom podujatia je Slovenský
filmový ústav. ◀

reportáž

— text: Zuzana Sotáková
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Z pohybov v podzemí
vystavajú Bunker,
dystopický tanečný triler

„Na Bunkri je veľmi zaujímavé, že je to film, ktorý kombinuje
rozprávanie príbehu s tancom a choreografiami. Neustále sa
snažíme živiť obe línie – ukázať tanec v širších záberoch a zároveň posunúť dej. Preto musíme robiť kompromisy medzi
tancom a rozpovedaním príbehu," vysvetľuje Pálos. Po nakrúcaní čaká Bunker náročná postprodukcia, pri ktorej sa
ráta s početnými počítačovými trikmi. Dôvodom je aj to,
že reálna lokácia nespĺňa predstavy filmárov na sto percent. „Potrebujeme napríklad, aby bol otvor, ktorý je východom
z podzemia, vo výške 40 až 50 metrov, aby sa k nemu dalo iba
vyletieť. To dorobíme v počítači. Takisto budeme vytvárať identické klony väzenských strážnikov," hovorí režisér.
Choreograf Anton Lachký sa pohybuje na tanečnej scéne už dve desaťročia. So slávnym súborom choreografa Akrama Khana pretancoval svet a medzinárodné
uznanie mu prinieslo aj pôsobenie v Les SlovaKs dance
collective, ktorý založil so štvoricou kamarátov. Aj on
hľadal pri vytáraní choreografií správnu mieru a spôsob,
ako naráciu votkať do pohybových kreácií. „Najťažšie
bolo nájsť určitú estetickosť či isté hodnotné vyjadrenie, ktoré
vlastne nahradí slovo. Nebavíme sa len o choreografii tanečných
prvkov, ale o choreografii celej atmosféry," priznáva Anton
Lachký. Kreatívna spolupráca s Kristófom ho oslovila

pade však nešlo všetko hladko, počas nakrúcania sa mu
ozvalo staré zranenie, čomu sa museli prispôsobovať niektoré scény. Hlavnú ženskú postavu, ktorá sa despotovi
vzoprie, hrá Rumunka Judith State. Z celého obsadenia
má ako jediná väčšie skúsenosti s herectvom. Účinkovala vo filme Cristiho Puiua Sieranevada a po nakrúcaní
Bunkra bude hrať hlavnú rolu vo filme ďalšieho známeho
rumunského režiséra Cristiana Mungiua. „Rozhodli sme
sa, že budeme pracovať len s tanečníkmi, aj keď predtým sme
v jednom kole kastingu skúšali aj hercov a sledovali sme, ako sa
hýbu. Dospeli sme však k tomu, že bude jednoduchšie a rýchlejšie pracovať s tanečníkmi, ktorí sú aj herecky silní a dobre
fungujú pred kamerou," vysvetľuje Kristóf, na čo sa zamerali počas niekoľkoročného medzinárodného kastingu.
Popri tanečníkoch z Maďarska, Ruska, Nemecka, Spojeného kráľovstva a Francúzska vybrali do filmu aj slovenskú tanečníčku Paulínu Šmatlákovú.

najmä preto, že ide o netradičné spojenie. Aby prišli na
nakrúcanie s vyladeným pracovným postupom, mali
pred prvou klapkou intenzívne mesačné skúšky. Počas
nich prešiel revíziou aj samotný scenár a dej sa staval nanovo. Skúšky preto absolvovala aj scenáristka Michaela Sabo. Spolu s Kristófom a tanečníkmi si prechádzali
príbeh scénu po scéne a Lachký ich priamo zhmotňoval
do choreografií. „Najprv sme mali akýsi scénosled a opisy
situácií, no neboli domyslené do detailov. Dotvárali sme ich
podľa miesta, danej postavy a toho, koľko času na nakrúcanie
máme k dispozícii. Práve v tom je tento film mimoriadny.
Bolo nutné vymýšľať od nuly, prispôsobovať sa podmienkam.
Do celého procesu vstupujú aj ďalšie elementy, ako spomínaná
vizualita, veľké kaskadérske scény, v ktorých ľudia padajú či
lietajú. Mali sme aj viacero veľkých náročných tanečných scén,
niektoré sme točili viac dní," opisuje Kristóf. Práve včera dotočil jednu z takých scén, ktorá sa odohráva v daždi.
Spomínané skúšky priniesli nakoniec aj zmenu
obsadenia hlavnej postavy. Despotu, ktorému zachutila
moc, nakoniec stvárni Švéd Linus Jansner. Ani v jeho prí-

Robil som si rešerš tanečných filmov a zistil som, že nemajú
filmovú reč, postavy ani dej, že im chýba príbeh. Z toho vyšla
výzva urobiť tanečný film stráviteľný aj pre obyčajného diváka. Tým nemyslím tanečného diváka, ale hocijakého diváka,
ktorý chodí do kina," spomína režisér. „Príbeh sme museli
prispôsobiť, aby bol dosť jednoduchý a zrozumiteľný aj bez
slov, a predsa mal v sebe niečo zaujímavé, žánrové a vizuálne
pútavé. Samozrejme, ešte nevieme, ako bude divák reagovať,
ale dúfame, že film strávi a užije si ho." V Bunkri sa pritom
môže nájsť hocikto, lebo podľa Kristófa ponúka univerzálny nadčasový príbeh. „V čase nežnej revolúcie som bol
ešte dieťa, som teda z generácie, ktorá sa na budovaní nového
systému aktívne nezúčastňovala. Aktívne sa na ňom zúčastňovali naši rodičia. Teraz, už ako dospelí, žijeme v systémovom nastavení, ktoré sme dostali od rodičov, a máme nejakú
základnú skúsenosť z fungovania strednej Európy tridsať
rokov po revolúcii. Teraz môžeme reflektovať, čo spravili
alebo nespravili.“ ◀

Reflexia systému po tridsiatich rokoch
Kde vlastne pramení túžba natočiť takýto druh
filmu? „Nápad pochádza ešte z čias môjho štúdia na FAMU
a z jedného workshopu, počas ktorého sme mali pracovať s choreografmi. Za týždeň sme mali vytvoriť krátky tanečný film.

Namiesto dialógov tanečné súboje, namiesto slov pohyb a gestá. Slovenský režisér György Kristóf, ktorého debut
Out (2017) mal premiéru na festivale v Cannes, kde súťažil v sekcii Un Certain Regard, nakrúca v bani pri Budapešti svoj druhý celovečerný film Bunker. Má špecifické žánrové zaradenie – dystopický tanečný triler – a rozpráva
o úskaliach budovania akéhokoľvek spoločenského systému.
Na zemi sa váľajú plechové sudy, kde-tu vo všelijakých tmavých kútoch stoja stovky zhrdzavených plechoviek, ktoré osvetľujú plamene ohníčkov. Bez baterky
človek ľahko zakopne o kôpky špiny a popola či o káble,
ktoré tam naťahal filmový štáb. Do útrob masívneho
komplexu, ktorého steny siahajú do výšky desať metrov,
sa na tri týždne nasťahoval medzinárodný filmový štáb.
Mohutné stĺpy členia priestor na viacero menších zákutí.
V jednom z nich sa pripravuje na scénu dvojica tanečníkov. Spolu s choreografom Antonom Lachkým si prechádzajú tanečnú zostavu, v ktorej brat pripravuje sestru na
boj. Prudké, ostré pohyby pretínajú ticho. O pár metrov
ďalej stavajú filmári jazdu pre kameru. Všetci sa sústreďujú, aby scénu zachytili čo najpôsobivejšie.
Vizuálna stránka je pri projekte Bunker veľmi
dôležitá. „V tomto ohľade sú najdôležitejšie lokácie. Celý dej
filmu sa odohráva na dvoch miestach. Jedným je väzenie, ktoré
musíme ako lokáciu postaviť, pretože nepôjde o obyčajné väzenie. Bude to nadsádzka, všade budú sklenené steny. Druhou
lokáciou je špeciálny podzemný priestor, kam sa väzni dostanú
po úteku," približuje György Kristóf, ktorý je nielen režisérom, ale aj scenáristom a producentom filmu. „Charakter podzemného sveta udáva základnú atmosféru, vizuálny
štýl filmu. Chceli sme niečo nie celkom prírodné, ako jaskyňa,
ale nechceli sme umelo postavené miesto. Hľadali sme niečo

medzi tým. Najprv sme našli soľné bane v Rumunsku, ale tam
sme, bohužiaľ, nemohli natáčať. Potom sme objavili túto skvelú
lokáciu pri Budapešti. Je to pre nás aj praktickejšie a môžeme
si tu postaviť všetko, čo potrebujeme. Máme výhodu i v tom,
že je to uzatvorený priestor, takže môžeme svetelnú atmosféru maximálne prispôsobiť svojim predstavám." Kameramanom filmu je Gergely Pálos, ktorý v minulosti nakrúcal
so švédskym filmárom Royom Anderssonom. „Dej Bunkra
sa odohráva pod zemou a na takom tmavom mieste bolo zložité
skĺbiť viditeľnosť postáv s dojmom tmy a s určitou atmosférou
obrazov. Je to pre mňa náročné cvičenie," smeje sa Pálos.
Tanec a príbeh v rovnováhe
Bunker rozpráva o väzňoch, ktorí nepoznajú svet
za múrmi žalára. Jedného dňa sa im však podarí utiecť.
Ocitajú sa v podzemnej jaskyni s rozvetveným komplexom chodieb. Vysoko nad hlavami sa im črtá otvor, cez
ktorý počas dňa prenikajú do jaskyne slnečné lúče. Väzni
svorne snívajú o úniku a s týmto jasným spoločným
cieľom postupne budujú spoločenstvo. Jeho súdržnosť
sa naruší, keď sa niektorí jeho členovia časom začnú
vyvyšovať nad ostatných a získajú pocit nadradenosti.
Príbeh, ktorého hrdinov spája nádej, rozdelí ich boj o moc
a nechýba v ňom ani láska, je inšpirovaný aj revolučnými
zmenami po páde komunistických režimov v Európe.

Autorka článku je partnerkou režiséra.

Vladislav Komarov, Ivan Martynov,

Magnusek, Leoš Noha, Roman Štolpa, Peter

Denis Zajnullin, Alexandr Goch

‹ Lamb, Island/Švédsko/Poľsko, 2020,

Butko, Jan Nosek Novák, Jakub Steklý

– dráma/historický, 120 min., MN 15

r. Valdimar Jóhannsson ›

– komédia, 103 min., MP 12

– Film Europe

hrajú: Noomi Rapace, Björn Hlynur

– Magic Box Slovakia

Ada

Haraldsson, Hilmir Snær Guðnason
– mysteriózny/dráma/horor,
106 min., MN 15 – ASFK

Eternals

‹ USA, 2021, r. Chloé Zhao ›
hrajú: Angelina Jolie, Richard Madden,

› 11. 11. 2021
Ako som sa stala partizánkou

› 18. 11. 2021
Hlas lásky
‹ Aline, Francúzsko/Kanada, 2020,

‹ Slovensko/Česko, 2021, r. Vera Lacková ›

r. Valérie Lemercier ›

– dokumentárny, 90 min., MP 12 – Itafilm

hrajú: Valérie Lemercier, Carole Weyers,

› 25. 11. 2021
Klan Gucci
‹ House of Gucci, USA, 2021,
r. Ridley Scott ›
hrajú: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino,
Salma Hayek, Jared Leto, Jeremy Irons,
Jack Huston – triler, 164 min.,
MN 15 – Forum Film

Encanto: Čarovný svet
‹ Encanto, USA, 2021, r. Jared Bush,

Véronique Baylaucq, Sylvain Marcel,

Byron Howard ›

Martine Fontaine, Danielle Fichaud

v slovenskom znení: Simona Augustovičová,

Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Salma

Čiary

Hayek, Brian Tyree Henry, Dong-seok Ma,

‹ Slovensko, 2020, r. Barbora Sliepková ›

– dráma/hudobný/životopisný, 128 min.,

Ľudmila Mandžárová, Gizela Oňová, Juraj

Lauren Ridloff – akčný/dráma/sci-fi/

– dokumentárny, 80 min., MP 12

MP 12 – Magic Box Slovakia

Hrčka, Svätopluk Malachovský, Monika

fantasy, 157 min., MP 12 – CinemArt SK

– Film Expanded

Gorbačov. Raj

Francúzska depeša, Liberty,
Kansas Evening Sun

2020, r. Vitalij Manskij ›

King Richard

Drgáňová, Andrea Sabová, Miroslava
Drínová, Andrea Somorovská, Natália

‹ USA, 2021, r. Reinaldo Marcus Green ›

Kóšová – animovaná komédia, 103 min.,

hrajú: Will Smith, Aunjanue Ellis, Demi

‹ The French Dispatch, Liberty,

MP – CinemArt SK

Singleton, Saniyya Sidney, Jon Bernthal,

Kansas Evening Sun, USA/Nemecko, 2021,

+ predfilm: Ďaleko od stromu

– dokumentárny, 100 min.,

Tony Goldwyn, Dylan McDermott

(Far from the Tree, USA, 2021,

MP 12 – Filmtopia

r. Wes Anderson ›

– životopisný/dráma, 138 min.,

r. Natalie Nourigat) – animovaný, 7 min.,

hrajú: Tilda Swinton, Frances McDormand,

MP 12 – Continental film

MP – CinemArt SK

Krotitelia duchov: Dedičstvo

Macher na 30 dní

‹ Gorbachev. Heaven, Lotyšsko/Česko,

Kurz manželskej túžby

Bill Murray, Jeffrey Wright, Adrien Brody,

‹ Kurz manželské touhy, Česko, 2021,

Benicio Del Toro, Owen Wilson, Léa Seydoux

r. Radek Bajgar ›

– komédia/dráma/romantický, 108 min.,

‹ Ghostbusters: Afterlife, USA, 2021,

hrajú: Vojta Kotek, Jiří Bartoška,

MP 12 – CinemArt SK

r. Jason Reitman ›

r. Tarek Boudali ›

hrajú: Finn Wolfhard, Carrie Coon,

hrajú: Tarek Boudali, José Garcia, Philippe

Mckenna Grace, Paul Rudd, Sigourney

Lacheau, Vanessa Guide, Marie-Anne

Lenka Vlasáková, Stanislav Majer, Šárka

Karel

Eva Leinweberová, Vasil Fridrich,

‹ Česko, 2020, r. Olga Malířová Špátová ›

Weaver, Bill Murray, Dan Aykroy

Chazel, Julien Arruti, Chantal Ladesou

Petra Nesvačilová, Lucia Šipošová,

účinkuje: Karel Gott – dokumentárny,

– dobrodružná sci-fi komédia,

– komédia, 87 min., MN 15

Lukáš Latinák – komédia, 90 min.,

127 min., MP 12 – Bontonfilm

125 min., MP 12 – Itafilm

– Continental film

Posledná noc v Soho

Očista

Milenci

Miluj svojho robota

‹ Last Night in Soho, USA, 2021,

‹ Slovensko/Česko, 2021, r. Zuzana Piussi ›

r. Edgar Wright ›

– dokumentárny, 75 min., MN 15

r. Nicole Garcia ›

r. Maria Schrader ›

hrajú: Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie,

– Filmtopia

hrajú: Pierre Niney, Stacy Martin,

hrajú: Maren Eggert, Dan Stevens,

Matt Smith, Diana Rigg, Terence Stamp,

Sandra Hüller, Henriette Richter-Röhl,

Synnove Karlsen, Lisa McGrillis,

Hans Löw, Jürgen Tarrach, Annika Meier

Rita Tushingham – dráma/horor/triler,

‹ Ztracení v ráji, Švajčiarsko/Česko,

– komédia/romantický/sci-fi,

116 min., MN 15 – CinemArt SK

2021, r. Fiona Ziegler ›

102 min., MN 15 – Film Europe

Niekto na druhej strane

Želanie pre Ježiška

Hana Vagnerová, Andri Schenardi,
Vratislav Brabenec, Heidi Maria Glössner,

‹ Andra Sidan, Švédsko, 2020,

r. Marta Ferencová ›

Matyáš Řezníček, Robert Nebřenský

r. Tord Danielsson, Oskar Mellander ›

hrajú: Richard Krajčo, Jaroslav Dušek,

– komédia/road movie, 75 min.,

hrajú: Dilan Gwyn, Henrik Norlén, Linus

Eva Holubová, Jiří Langmajer, Elizaveta

MP 12 – CinemArt SK

Wahlgren, Sovi Rydén, Niklas Jarneheim,

Maximová, Anna Polívková, Petr Vaněk,

Karin Holmberg, Johanna Granström

Matěj Hádek, Táňa Pauhofová – komédia,

– horor, 87 min., MN 15

109 min., MP 12 – Continental film

– Vertigo Distribution

Shoky & Morthy:
Posledná veľ ká akcia

› 17. 11. 2021
Drahí súdruhovia

‹ Shoky & Morthy: Poslední velká akce,

‹ Dorogie tovarisšči, Rusko, 2020,

Česko, 2021, r. Andy Fehu ›

r. Andrej Končalovskij ›

hrajú: Štěpán Kozub, Jakub Štáfek,

hrajú: Julija Vysockaja, Andrej Gusev,

Benoît Magimel, Roxane Duran, Danny
Bhowaneedin – dráma/triler, 102 min.,
MN 15 – Film Europe

hrajú: Dominique Jann, Ivan Pokorný,

‹ Přání Ježíškovi, Česko, 2021,

Sused

‹ Nebenan, Nemecko/USA, 2021,
r. Daniel Brühl ›
hrajú: Daniel Brühl, Peter Kurth, Rike
Eckermann, Aenne Schwarz, Gode Benedix,
Vicky Krieps, Steffen Scheumann
– komédia, 92 min., MN 15 – Film Europe

Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) posiela do oscarového súboja film Petra Kerekesa Cenzorka. Bude sa uchádzať o sošku, ktorú udeľuje americká Akadémia filmových vied a umení v kategórii najlepší zahraničný celovečerný film. „Veľmi si vážime
odvahu členov SFTA, že vybrali náš film o sile materstva za múrmi
ukrajinského väzenia a dokázali podporiť rozrastanie našej kinematografie za mentálne hranice našich lokálnych tém,“ reagovali
na národnú nomináciu režisér Peter Kerekes a producent Ivan Ostrochovský. Spoločne sa podpísali aj pod scenár filmu. Práve zaň
získala Cenzorka ako prvý slovenský film v ére samostatnosti cenu
na festivale v Benátkach – v sekcii Horizonty. Slovenská premiéra
filmu, nakrúteného v koprodukcii s Ukrajinou a Českom, bola na festivale Cinematik v Piešťanoch. (Viac o Cenzorke čítajte v recenzii
na strane 34.) Kerekesovmu hranému debutu konkurovalo v hlasovaní
SFTA päť prihlásených filmov. S výnimkou Muža so zajačími ušami
režiséra Martina Šulíka išlo o dokumenty – Na značky! Márie Pinčíkovej, Biela na bielej Viery Čákanyovej, Láska pod kapotou Mira
Rema a Ako som sa stala partizánkou Very Lackovej. Svojho oscarového kandidáta vybralo aj Česko. Do Ameriky posiela životopisnú
športovú drámu Zátopek režiséra Davida Ondříčka, ktorá vznikla
v koprodukcii so Slovenskom a podieľali sa na nej AZYL Productions a RTVS.
— mak —

Slovenská filmová žatva v Amerike bude online

‹ Amants, Francúzsko, 2020,

‹ Ich bin dein Mensch, Nemecko, 2021,

Stratení v raji

Kandidátom na Oscara je Cenzorka,
za Česko beží Zátopek

‹ 30 jours max, Francúzsko, 2020,

Vaculíková, Ondra Bauer, Josef Polášek,

MP 12 – CinemArt SK

z filmového diania

Martina Babišová, Andrea Daňková, Tomáš

— Miro Ulman —

redakcia nezodpovedá za zmeny týkajúce sa distribučných titulov.

premiéry

20 — 21

› 4. 11. 2021

Druhý ročník prezentácie slovenskej kinematografie Slovak Film
Harvest 2021 sa uskutoční od 15. 11. do 15. 12. a podľa organizátorov
zo združenia Film Institute, producenta Petra Neveďala a dramaturga prehliadky Martina Palúcha pôjde o „počtom najrozsiahlejšiu
prezentáciu slovenského filmu v USA a Kanade v online forme“. Celkovo sprístupní kolekciu vyše 40 snímok, medzi nimi i študentské
filmy z FTF VŠMU a z Akadémie umení v Banskej Bystrici. V spolupráci so Slovenským filmovým ústavom prezentácia uvedie filmy
Vtáčkovia, siroty a blázni (r. Juraj Jakubisko, 1969), Ľalie poľné
(r. Elo Havetta, 1972), Ružové sny (r. Dušan Hanák, 1976) a Noční
jazdci (r. Martin Hollý, 1981).
— red —

Azyl 2021 pozná víťazov
Medzinárodný festival krátkeho filmu Azyl sa konal od 7. do 9. 10.
v Banskej Bystrici aj online. V kategórii minútových filmov ocenili
Stenu láskavosti iránskeho režiséra Hamidrezu Hidajiho a najlepším
päťminútovým filmom sa stala Danzamatta švajčiarskeho režiséra
Vanju Tognolu. Pieseň Vlci slovinskej kapely Koala Voice ocenili za
klip srbskej režisérky Mariny Uzelac. Porotu tvorili dramaturgička a scenáristka Zuzana Gindl-Tatárová, maďarský režisér Csaba
Bollok, riaditeľ festivalov ELBE DOCK a Young Film Fest Filip Kršiak
a Krzysztof Sienkiewicz z kultúrneho centra Białystoku. Študentskú
cenu si odnieslo Mačacie otepľovanie Amálie Kotrádyovej. V programe premietli aj krátke filmy zo zbierok NFA SFÚ.
— jj —

novinky
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— text: Mária Ferenčuhová —
foto: Hitchhiker Cinema —

Línie, vrásky
a hranice mesta

Čiary sú novodobou mestskou symfóniou o Bratislave, malej veľ kej slovenskej metropole, (ne)plánovanom
meste, ktoré sa neustále prekresľuje, neustále rodí, je plné hrubých čiar aj jemných prasklín a plné ľudí
a ich osamelosti. Čiary sú celovečerným debutom dokumentaristky Barbory Sliepkovej, ktorá na ňom
začala pracovať už počas štúdia na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU.

Na Čiary upozornila multimediálna inštalácia
inšpirovaná filmom, ktorá bola v septembri a októbri
súčasťou umeleckého projektu Biela noc v Bratislave
a v Košiciach. Jej autormi sú výtvarník Ján Šicko, hudobný skladateľ Jonatan Pastirčák a choreografka a tanečníčka Soňa Kúdeľová. V novembri môžu diváci túto inštaláciu zažiť v rámci sprievodných podujatí festivalu Jeden
svet, kde uvedú v špeciálnej predpremiére aj film Čiary.
Medzitým sa predstaví aj v hlavnej súťaži MFDF Ji.hlava.
Film produkčne zastrešila spoločnosť Hitchhiker
Cinema, ktorá za posledný rok vyrobila aj dva ďalšie celovečerné dokumentárne debuty mladých absolventov FTF
VŠMU, Zlatú zem Dominika Jursu a Komúnu Jakuba Julényho. Vstupu absolventov do profesionálneho prostredia
pomohla spolupráca Hitchhiker Cinema s dramaturgičkou Ingrid Mayerovou, ktorá je zároveň vedúcou ateliéru
dokumentárnej tvorby na fakulte. „Všetkých troch tvorcov
predstavila Hitchhikeru Ingrid, Komúna dokonca vznikla
podľa jej námetu. To, aké má dnes naša spoločnosť tematické
aj autorské portfólio, je do veľkej miery aj jej zásluha. Mám
veľký rešpekt pred talentom, odvahou a odhodlaním týchto
mladých režisérov; môžem povedať, že s ich debutmi sme sa
posunuli úplne všetci. V istom ohľade je debutom pre mňa
samu každý nový film,“ hovorí producentka Hitchhiker
Cinema Barbara Janišová Feglová.
Námet, z ktorého sa vyvinul film Čiary, napísala
Barbora Sliepková ešte ako školskú prácu, ale vtedy ju
nerealizovala. „Obsahoval vymyslené postavy, archetypy,
ktoré som v tom čase ešte nestretla,“ hovorí o genéze svojho
filmu. Vo štvrtom ročníku však nakrútila krátky film
Loggia, ktorý už bol prípravou na dlhodobejšie nakrúcanie s jednou z protagonistiek Čiar. „Bolo to azda vďaka úspechu krátkeho bakalárskeho filmu O sestre, že som mala vôbec
odvahu vrhnúť sa do vývoja celovečerného formátu. S podporou
Barbary Janišovej Feglovej a Ingrid Mayerovej som sa počas
práce na filme veľa naučila a profesionálne veľmi posunula.“
A aké bolo ocitnúť sa s ambicióznym celovečerným projektom v profesionálnom prostredí? „Pri príprave Čiar
prišla dôkladnejšia časová organizácia aj nutnosť viac mys-

lieť na štáb – nakrúcanie už nebola školská hra, objavovanie,
pre nich to bolo živobytie,“ vysvetľuje Sliepková. „Musela
som sa naučiť presvedčiť seba samu aj štáb o význame toho,
čo spolu točíme. Celému štábu som za jeho prácu veľmi vďačná.
Predtým som obyčajne pracovala sama alebo s jedným zvukárom a kameramanom. Musela som si zvyknúť byť viac režisérkou, viesť ostatných aj riadiť predkamerovú realitu.“
Tvarovanie filmu bol dlhodobý a komplexný proces. „Počiatočný námet bol skvelý, ale nebolo jednoduché zhmotniť ho do filmu. Boli to nekonečné hodiny debát, pochybností
i krokov späť. No neviem si predstaviť, že by to malo byť inak,
veď ide o autorský film, zachytávajúci osobnú výpoveď. Nakrúcalo sa od úplného začiatku a priebežne sme materiál skúmali,“
hovorí o autorskom i producentskom prístupe producentka Barbara Janišová Feglová a dodáva: „Každá verejná prezentácia bola pre nás mobilizáciou a skúškou správnosti, či sme
zrozumiteľní a či naše nápady rezonujú s potenciálnym publikom. Ešte počas vývoja sme projekt predstavili v Bratislave na
Works in Progress v rámci Febiofestu a už vtedy dostali Čiary
pozitívne reakcie. Minulý rok sme vyhrali Docs in Progress na
fóre Eastern Promises na festivale v Karlových Varoch a zúčastnili sme sa aj na slovenskom module workshopu dok.incubator, ktorý nám pomohol v záverečnej fáze strihu.“
Autorský pohľad, umelecký výskum mestského
priestoru i ľudské príbehy sa napokon podarilo vytvarovať do pôsobivej eseje o meste. „Pri Čiarach bolo v každej
fáze zrejmé, že Bratislavu uvidíme z veľmi osobného uhla pohľadu, preto sme hľadali balans medzi tým, čo referujú jednotlivé postavy, a tým, nakoľko konkrétne majú byť ich príbehy.
Vo výsledku vidíme jemnú spleť mikropríbehov na pozadí meniaceho sa mesta. Obrazová identita aj jazyk sú veľmi vyhranené, žánrovo je Čiaram najbližšie urbánna esej. Film je o tom,
ako vystupujeme z osobných a vstupujeme do verejných rolí
a ako sa táto naša skúsenosť premieta do vytvárania skutočných alebo pomyslených bariér, hraníc, čiar,“ uzatvára producentka filmu. ◀

Čiary ( r. Barbora Sliepková, Slovensko, 2021 )

180 000 eur (podpora z Audiovizuálneho fondu: 63 000 eur,
podpora z Bratislavského samosprávneho kraja: 5 000 eur, vklad RTVS: 22 193 eur) DISTRIBUČNÉ NOSIČE: DCP, mp4
CELKOVÝ ROZPOČET FILMU:
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— text: Jaroslava Jelchová — foto: Media Voice —

Príbehy rómskych
partizánov ako inšpirácia
Debut režisérky Very Lackovej Ako som sa stala partizánkou prináša príbehy rómskych hrdinov druhej svetovej
vojny, ktoré upadli do zabudnutia. Ide o dôležité svedectvá nielen z pohľadu histórie, ale aj v kontexte vzrastajúcich
rasistických a xenofóbnych nálad v Európe. Svetovú premiéru mal film na festivale goEast vo Wiesbadene,
kde získal Cenu za kultúrnu rozmanitosť. Do slovenských kín prichádza v novembri.

Film Ako som sa stala partizánkou pomyselne nadväzuje na dokument Roberta Kirchhoffa Diera v hlave
o nacistických zločinoch páchaných na rómskom obyvateľstve počas druhej svetovej vojny. Vera Lacková ako
pravnučka jedného z rómskych partizánov chce svojím
filmom ukázať, že Rómovia neboli len obeťami vojny,
ale aj aktívnymi účastníkmi boja za slobodu.
„V detstve mi starká často rozprávala príbeh o mojom
pradedovi, ktorý sa zúčastnil na odboji. Volal sa Ján Lacko
a bol rómsky partizán. Pre účasť v povstaní ho odviedli do
zaisťovacieho, neskôr koncentračného tábora v Dubnici nad
Váhom. Medzitým mu gestapo vypálilo dom a odviedlo jeho
rodinu – matku, manželku a štyri deti – do lesa, kde ich postrieľalo. Najmenšie dieťa malo iba dva mesiace a ďalšie dva
roky,“ opisuje pre Film.sk režisérka Vera Lacková a dodáva,
že jej pradedo sa po vojne znovu oženil so ženou s podobným osudom, ktorej Nemci zavraždili manžela. Mal s ňou
tri dcéry a najmladšou z nich bola jej stará mama.
Filmárka primárne pátrala po svojich koreňoch,
ale dostala sa aj k ďalším príbehom rómskych odbojárov
a rozhodla sa zahrnúť ich do filmu. „Začala som pátrať
a zistila som, že pradedo nebol ani zďaleka jediným Rómom,
ktorý sa zapojil do povstania, bolo ich viacej, no spoločnosť
o tom nevie. Začala som si klásť otázky: Ako je to možné?
Prečo to nie je súčasťou histórie a nenachádza sa to v literatúre? V priebehu natáčania moja starká vážne ochorela a ešte
pred jej smrťou som jej dala sľub, že odkaz pradeda a všetkých
Rómov v odboji pomôžem udržať nažive,“ približuje Lacková,
ktorá je zároveň jednou z protagonistiek filmu.
„Realizácia bola náročná v mnohých ohľadoch, musela
som sa vyrovnať napríklad s tým, že vystupujem pred kamerou. Na začiatku som mala o podobe filmu úplne iné predstavy, až po dohode s dramaturgom Janom Gogolom ml. som sa
rozhodla v ňom aj vystupovať a napokon som tomu rada. Neskôr prišli situácie, keď som potrebovala natočiť intímne rodinné zábery a nebolo vhodné, aby bol pri nich celý štáb, a tak
som chytila kameru do rúk sama. Obávala som sa, či to zvládnem, ale podarilo sa mi natočiť vzácne momenty s mojou starkou, ktorá tu dnes už nie je, a natočený materiál má pre mňa
veľkú hodnotu,“ vysvetľuje Lacková.

Natáčaniu predchádzal výskum, hľadanie v archívoch, konzultácie s odborníkmi a inštitúciami, ale
aj rozhovory s pamätníkmi. „Narazila som na prekážky, nedôveru, predsudky nielen zo strany inštitúcií, ale aj u bežných
ľudí a priateľov. Pokiaľ ide o rasizmus, zdá sa mi situácia na
Slovensku stále vážna. Nenápadný, latentný rasizmus majú
v sebe aj inak milí obyčajní ľudia. Je to realita, akú vidno aj
v parlamente – na Slovensku, ale aj inde v Európe. Téma rómskeho odboja nie je iba o Rómoch a pre Rómov, ale aj pre väčšinovú spoločnosť a zaslúži si byť súčasťou európskych dejín,“
ozrejmuje filmárka.
Podľa dramaturga filmu Jana Gogolu ml. netreba
po dôkaz o nadčasovosti témy chodiť ďaleko, stačí sa pozrieť na rastúce sociálne napätie na Slovensku, v Česku
aj inde v Európe. Ako napísal v explikácii pre Audiovizuálny fond, v tejto konštelácii „narastá význam svedectva
o dejinnom príklade prepojenia menšiny s väčšinou, a to v boji
za univerzálne ľudské hodnoty. Náš film má potenciál prispieť
jednak k posilneniu sebavedomia rómskeho spoločenstva, jednak
k rešpektu zo strany majority.“ Film je podľa neho inšpiratívnym svedectvom o schopnosti spojenia menšiny
s väčšinou.
Debutantka Vera Lacková mala doteraz skúsenosti skôr s kratšími formátmi a celovečerný film bol pre
ňu krokom do menej známeho terénu. „Mala som však
výborných sprievodcov a veľa som sa od nich naučila. Mám
pocit, že dokumentaristi sú skutočne dobre nastavení ľudia,
otvorení pomôcť a poradiť. Vnútorne som vnímala, že tento
film je mojím poslaním a musím ho urobiť. Som rada, že sa to
podarilo. Teraz ho musíme dostať k čo najväčšiemu publiku,“
hovorí režisérka, ktorá je aj autorkou námetu, scenára
a spolu s Janom Bodnárom film i produkovala. Hlavným
kameramanom bol Petr Racek, strih mala na starosti
Hana Dvořáčková, zvuk Klára Jašková a hudbu Jan Šikl ml.
Hlavným producentom je spoločnosť Media Voice a koproducentmi sú RTVS, Česká televízia a česká spoločnosť Film & Sociologie. ◀

Ako som sa stala partizánkou ( r. Vera Lacková, Slovensko/Česko, 2021 )

180 000 eur (podpora z Audiovizuálneho fondu: 51 000 eur, podpora z Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín KULT MINOR: 17 000 eur, vklad RTVS: 24 000 eur - finančný, 17 842 eur - vecný) DISTRIBUČNÉ NOSIČE : DCP
CELKOVÝ ROZPOČET FILMU:

Prečo neveríme súdom?
Film Očista (predchádzajúci názov V hmle) chcela režisérka Zuzana Piussi dokončiť a uviesť ešte pred parlamentnými voľ bami vo februári 2020. Z pohľadu témy, ktorou sú očistné procesy v slovenskej justícii, išlo však o turbulentné obdobie, preto v nakrúcaní pokračovala a film dokončila až tento rok. Po októbrovej premiére na MFDF
Ji.hlava príde v novembri do slovenských kín.
„Snahu o očistu súdov som napokon sledovala tri roky.
Trochu sa smejem, že som začala robiť film o justícii, ako som
voľakedy robila film Nemoc tretej moci a skončila som pri
filme Od Fica do Fica,“ hovorí pre Film.sk režisérka Zuzana
Piussi. V tvorbe sa zameriava na aktuálne spoločenské
a politické témy. Snaha zbaviť justíciu špiny, prinášala v období, keď mal byť film hotový, takmer denne
aktuality. Správy odkrývali dôležité súvislosti, a tak
nakrúcanie pokračovalo. V marci 2020 doň navyše zasiahla pandémia. „Súdna rada, ktorú som sledovala, sa
prestala stretávať. Ľudia sa prestali stretávať. Ťažko sa cestovalo z Prahy. Ťažko sa dohadovali stretnutia. Všetko bolo online. To boli veci, ktoré ma frustrovali tiež. V podstate ani neviem, ako to bude od novembra, keď film ponúkneme divákom,“
opisuje režisérka. Distribučná spoločnosť Filmtopia by
chcela projekcie na Slovensku spojiť s diskusiami a pozvať do nich aj sudcov.
Film produkovali slovenská spoločnosť VIRUSfilm
a česká spoločnosť D1film. Obe zastupuje producent Vít
Janeček, ktorý sa spolu s Lenkou Tomaníkovou podpísal
pod Očistu aj ako dramaturg. Koproducentom filmu je
RTVS. Kameramanom je Miro Remo, strih mal na starosti Šimon Špidla a zvuk Adam Matej a Jan Richtr. Hudbu
zložila Lucia Piussi.
Očista tematicky aj chronologicky nadväzuje na
dokument Nemoc tretej moci, ktorý Piussi natočila pred
desiatimi rokmi. „Nakrúcala som ho so sudcami, ktorí sa postavili proti Štefanovi Harabinovi. Dnes, po desiatich rokoch,

Harabin neovláda slovenskú justíciu, ale dôveryhodnosť súdnictva je veľmi nízka,“ konštatuje Piussi a dodáva, že filmom
pátra po dôvodoch tejto nedôvery a jej vplyve napríklad
aj na volebné preferencie frustrovaných občanov, ktorí sa
môžu stať ľahkou korisťou populistických strán. „Film
ukazuje, že rozklad justície je jedným z dôvodov, prečo ľudia
volia antisystémové strany s vierou, že tieto veci napravia.
V skutočnosti im tieto strany nepomôžu. Keby justícia riadne
fungovala, štát by nemohla ovládnuť do takej veľkej miery
oligarchia a mafiánske skupiny,“ ozrejmuje Piussi.
Oba filmy, Nemoc tretej moci aj Očistu, iniciovala
teraz už emeritná sudkyňa Katarína Javorčíková, ktorá
bola prezidentkou združenia Za otvorenú justíciu a spolu
s ďalšími sudcami dodnes bojuje za jej správne fungovanie. „Film zachytáva aj progresívnych sudcov, ktorí si zmenu
želajú, aj obyčajných ľudí, ktorí sa súdia. Vybrala som si dva
prípady, ktoré rozhodovali sudcovia obvinení v kauzách Búrka
a Víchrica,“ prezrádza režisérka. Z filmu vyplýva aj to,
že kľúčovým problémom súdnictva nie je legislatíva alebo
vybavenie súdov, ale ich personálne obsadenie.
„Navonok to vyzerá ako kríza, ale v skutočnosti je to
príležitosť na očistu nášho súdnictva,“ dodáva Zuzana Piussi,
ktorá by svojím filmom chcela v tejto očiste pomôcť. ◀

Očista ( r. Zuzana Piussi, Slovensko/Česko, 2021 ) CELKOVÝ ROZPOČET FILMU: 60 000 eur (podpora z Audiovizuálneho fondu
15 000 eur, vklad RTVS: 16 000 eur) DISTRIBUČNÉ NOSIČE: DCP, mp4, blu-ray

Jonatan Pastirčák

[ hudobný skladateľ a producent ]

Medzi moje najobľúbenejšie a najzásadnejšie filmy vôbec, nielen slovenské,
patrí Obchod na korze. Je vynikajúco
natočený, nádherne zahraný a má v sebe
trpký humor, ktorý je v kontraste
s trýznivou realitou. Zasiahol ma
silou emócie, ktorú vo mne zanechal.
Pamätám si aj pocity z filmov Slávnosť v botanickej záhrade a Drak sa
vracia – ten je zaujímavý aj nápaditou
hudbou Ilju Zeljenku. Tá vytvára
veľmi špecifickú atmosféru, ktorá
určuje jeho charakter, zároveň film
neprebíja, ale veľmi citlivo dopĺňa.
Obidva tieto filmy – a zaradil by som
k nim aj obrazovo nádherný dokument
Obrazy starého sveta od Dušana
Hanáka – veľmi autenticky zachytávajú niečo, čo je špecifické pre Slovensko ako krajinu a jeho kultúru.
Nesnažia sa nič napodobňovať a myslím si, že by nemohli vzniknúť nikde
inde. To platí aj o Zeljenkovej hudbe.
V Karlových Varoch ma oslovil nový
film Mira Rema Láska pod kapotou.
Nenásilným, tragikomickým spôsobom otvára tému radikalizácie spoločnosti a toho, k čomu môže viesť
dlhodobá frustrácia človeka. Oceňujem, ako režisér pracuje so žánrom
dokumentárneho filmu, ktorý môže
vo výsledku pôsobiť ako veľmi autentický hraný film, i výber protagonistov. Táto snímka odráža nielen
zhodu šťastných okolností, ale aj
Mirove filmárske schopnosti.
Spomenul by som aj film Špina,
na ktorom som spolupracoval
s Terezou Nvotovou. Neskutočne sa
teším na to, keď príde do kín jej nový
film Svetlonoc. Mal som už možnosť
pozrieť si ho a to, kam sa ním ako
filmárka posunula, ma veľmi
pozitívne prekvapilo. ◀

Vanda Raýmanová
[ režisérka a producentka ]

Keďže patrím ku generácii Husákových detí, bola som v detstve prikrmovaná prevažne československou a sovietskou filmovou
tvorbou. Neraz sme miesto vyučovania odtrpeli Bieleho Bima, Čierne
ucho, Studené leto roku 1953 alebo vojnovú drámu Choď a pozeraj sa.
Nepozeralo sa to ľahko, ale do kina sme chodili radšej než do školy.
V tínedžerskom veku sme chodili randiť na Poklad na Striebornom jazere a úplne všetci sme videli Čeľuste, E. T. – Mimozemšťana
a Nekonečný príbeh. Ale najvýraznejší filmový zážitok mi v tom čase
dopriali starší bratranci, ktorí ma prepašovali na Upíra Nosferatu,
mládeži neprístupného. To, že sa natáčal na Oravskom zámku, som
vtedy netušila.
Skutočné každodenné filmové hody sa pre mňa začali až začiatkom deväťdesiatych rokov, keď som si našla frajera (budúceho
scenáristu), s ktorým (a s naším psom Jozefom) sme vymetali všetky
filmové kluby (kľúčová bola pre nás Nostalgia na stavebnej fakulte)
a hltali filmy, o ktorých som dovtedy iba čítala. Tam som pre seba
objavila všetky tie úžasné felliniovky, Bergmana a Tarkovského a,
samozrejme, československú novú vlnu.
Zásadné boli pre mňa filmy, ktoré zaujímavo pracovali so
štruktúrou rozprávania a zároveň sa dotýkali krehkých, takmer neuchopiteľných ľudských pocitov, ale aj filmy odvážne a drzé, kde zohrával významnú úlohu vizuálny štýl a sálala z nich radosť z tvorby. (Milovaný Havetta.) Medzi moje zásadné patria Kabinet doktora
Caligariho, neorealistický skvost Umberto D. (nič smutnejšie som nevidela), Felliniho Rím (s módnou prehliadkou cirkevných odevov)
a Cesta, Bergmanove Fanny a Alexander, Persona a Siedma pečať. Stihla
som sa zamilovať do Morgana v goriľom kostýme, ktorého natočil
Karel Reisz, rodák z Ostravy a „Wintonovo dieťa“, ale aj do Jarmuschovho príbehu Cudzejší ako raj či do výtvarnosti Ester Krumbachovej vo filme Jana Němca O slavnosti a hostech.
Špeciálne miesto v mojom srdci patrí fantastickému filmu
Tonyho Scotta Pravdivá romanca. Videla som ho asi desaťkrát v priebehu jedného týždňa z požičanej VHS-ky a dodnes nosím v hlave
všetky dialógy (mená scenáristov Quentin Tarantino a Roger Avary neboli v tom čase ešte také známe).
Výrazne ma priťahujú aj filmy Roya Anderssona Piesne z druhého poschodia a Holub sedel na konári a premýšľal o živote.
Na záver sa žiada spomenúť aj animované lásky, ktoré výrazne ovplyvnili moje smerovanie a všetkým ich vrelo odporúčam, konkrétne Švankmajerov film Niečo z Alenky, Luzzatiho Straku zlodejku
alebo Norštejnovho Ježka v hmle. ◀

— foto: Marek Šulík —
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moje obľúbené slovenské filmy

novinky

— text: Jaroslava Jelchová
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— text: Mariana Jaremková / filmová publicistka
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— foto: Miro Nôta —

Meškám a už
to nemôžem
dobehnúť
Režisér Dušan Trančík oslávi v novembri 75. narodeniny. Slovenský filmový ústav pripravuje v rovnakom čase
vydanie kolekcie jeho krátkometrážnych filmov, ktoré napokon určili aj tému nášho rozhovoru – pamäť.

Keď sme si dohovárali stretnutie, povedali ste, že nechcete hovoriť o svojich starých filmoch. Prečo?
Urobiť rozhovor, ktorý by sa mal dotýkať historických súvislostí, a vtesnať sa do stanoveného rozsahu
nesie vždy riziko, že na niečo zabudnete alebo to zostane
nedopovedané. Som sklamaný z toho, čo som zabudol urobiť, a nechcem sa chváliť tým, čo sa mi podarilo. Azda som
na niečo hrdý, ale pri väčšine filmov by som si sypal popol
na hlavu a vravel by som, aká je veľká škoda, že som toto
alebo tamto nestihol.
Vaše diela sú však dôležité napríklad aj z hľadiska pamäti, o ktorej by sme sa mohli rozprávať v súvislosti
s filmom.
Tu by som mohol uviesť príklad filmu Tisove
tiene (1996). Napísal som scenár a ponúkol som ho Slovenskej televízii. No asi pre moju osobu (inak si to neviem
vysvetliť) to zamietli. Navštívil som obhajcu Jozefa Tisa
Ernesta Žabkaya, ktorý mi povedal, aby som sa poponáhľal, lebo mu už nezostáva veľa času – diagnostikovali
mu rakovinu. Ani prokurátor Anton Rašla nebol fit. Bolo
nevyhnutné pristupovať k nim dôstojne. Obrátil som sa
teda na Českú televíziu a takmer okamžite som od nej
dostal finančnú podporu. Dnes existuje film, ktorý už nie
je možné nakrútiť. Žabkay sa nedožil premiéry. Všetci
máme obmedzený čas a som hrdý na to, že som tento film
nakrútil. No súčasne sa ma diváci po premiére pýtali,
prečo sa do tejto chúlostivej témy pletú Česi. Zbytočne

som vysvetľoval, že to nebolo možné nakrútiť v Slovenskej televízii. A o pár rokov, keď do STV nastúpilo nové
vedenie a ani jeden z protagonistov filmu nežil, sa zjavil
producent a ponúkal nanovo nakrútiť Tisove tiene. S kým?!
Zistíte, že Slovensko sústavne rozdeľujú rôzne témy (nielen covid). Ľudia si nevážia jeden druhého a nezáleží im
na našej pravdivej histórii.
Súvisí táto permanentná polarizácia s absenciou pamäti?
Iste, strata pamäti sa netýka len jednotlivca,
ale, žiaľ, i národa. Potom sú tu rôzne mystifikácie a posuny. A vždy v inom politickom kontexte. O našej histórii
vychádzajú rôzne dôležité knihy, ale čítajú ich mladí ľudia? Pripravujem teraz hraný dokument a verím, že sa
mi ho podarí aj nakrútiť. Je to film o mimoriadne sofistikovanej eštebáckej hre, o najúspešnejšom zásahu ŠtB
v bývalom Československu, tzv. akcii Monaco. Neďaleko
Zochovej ulice v Bratislave sídli v dome Karola Sidora,
ktorý bol v marci 1939 krátko predsedom vlády, francúzska ambasáda. Tam sa v roku 1948 odohralo sledovanie
ako z kriminálneho filmu. Všetci, čo sa na francúzskom
konzuláte schádzali, boli označení ako nežiaduce osoby
zaujaté voči ľudovodemokratickému štátu a dostali tresty
smrti. Tak skončil profesor Juraj Dlouhý, tak skončil bojovník proti fašizmu Vladimír Velecký. Na doživotie bol
odsúdený Karol Koch. Snažím sa pripomenúť, že inteligencia bola v čase stalinizmu nepriateľom číslo jeden a visela nad ňou slučka. Čiže pre inteligenciu nastala doba

→
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temna, ktorá sa neskôr odzrkadlila v samotnej existencii Slovenska. Myslím si, že je to dôležitá
téma, a len dúfam, že prenikne aj k mladému divákovi, ktorého dnes zaujímajú úplne iné veci.
Hovorme teda o filme a o pamäti. O vytváraní pamäti. Minulosť často hodnotíme práve podľa
obrazov. Propaganda to vedela veľmi dobre využiť a vznikali filmy, ktoré ohýbali históriu, prinášali nový pohľad.
Pamäť, práca s pamäťou a históriou si vyžaduje poctivosť. Nemyslím si, že môžem
priniesť iný pohľad na výsostne historické fakty. Hľadám formu, ako ich priblížiť divákovi, ale
obsah si žiada dôslednosť. Ako pedagóg sledujem formu – mladí filmári v snahe upútať diváka
za každú cenu často pracujú s kamerou ako sprejeri pri kreslení grafitov. Každý sa chce podpísať
na veľkú stenu či na veľké plátno, a pritom vôbec nevie maľovať. Egocentrizmus je droga. Keď
stretnete mladého človeka, ktorého zaujíma história, ktorý študuje fakty a je schopný skladať
ich v istom historickom kontexte, je to zjavenie. Morálka politikov či politických garnitúr je na
Slovensku priamo úmerná spoločenskej pamäti. Je to výsledok dlhoročného prenasledovania,
mučenia a vyvražďovania inteligencie. Ale pochybujem, že má význam hovoriť to, možno ani
tento rozhovor nikto nedočíta do konca. Ja by som vám namiesto toho rád povedal niečo pozitívne, napríklad že sa mi páčila inscenácia v SND Pred západom slnka v réžii Michala Vajdičku.
Martin Huba bol úžasný a aj všetci ostatní. A keď sa niečo také zjaví, tak si poviete, že predsa to
ide! Dá sa to! V kinematografii je pritom toľko podvodníkov... a tu radšej skončím.
Dá sa to pomenovať aj tak, že vaše filmy spred roku 1989 sa stali súčasťou pamäti a filmy nakrútené po roku 1989 sa zasa zaoberajú históriou, skúmaním pamäti?
Uvedomujem si, že som predsa len zaznamenal niečo dôležité. Napríklad som inicioval film o tryzne za Jana Palacha. Ako študent FAMU som prišiel do Bratislavy a stretol sa v Krátkom filme s Petrom Mihálikom, bol pri tom aj hlavný dramaturg Pavol Sýkora. S cieľom nakrútiť
tie udalosti zvolali poradu a z miestnosti sa postupne vytrácali ľudia, ktorí si nechceli páliť prsty.
Mali už skúsenosť s cenzúrou a vedeli, že sa to nebezpečenstvo vracia, báli sa o seba, o svoje rodiny. Nakoniec sme tam zostali Kubenko, Mihálik a ja. Kubenko si vzal Bratislavu, Mihálik Brno
a ja som sa vrátil do Prahy. Prebudilo sa vo mne niečo, čo sa aj dnes prebúdza v mladej generácii
dokumentaristov. Podľa mňa by sa zachovali rovnako. Neurobil som nič výnimočné, iba to, čo mi
diktoval vek, sebavedomie a túžba po oslobodení spravodlivosti. Nič viac. A to robí dnes necenzurovaná vlna dokumentaristov, ktorí skončili školu pred desiatimi rokmi a ktorých filmy si vážim.
Film je tak ako filozofia interpretáciou reality. Filmy sa stávajú pamäťou, no sú aj pohľadom
autora, záznamom fragmentov reality, nie však jej vyčerpávajúcim obrazom.
Uvedomil som si, že Fotografovanie obyvateľov domu (1968) je pozitívny film. Je v ňom
všetko, čo mi je vlastné. Mám rád minimalizmus, to znamená vyjadriť sa intenzívne na malej
ploche, ísť na koreň veci. A páči sa mi antagonizmus, ktorý v tom filme je. Vidíme ľudí, ako žijú,
aké sú ich priority a túžby, ako sa spolu s počasím menia ich rodinné väzby a oni to nazvú socializmom. To je ironický pohľad a komunistov urazila vďačnosť prostého človeka, ktorý ich
nepriamo pochválil ich falošným jazykom. Pochopili ten nezmysel v kontexte toho, aký život
vymedzili môjmu hrdinovi.
Rád vstupujete do reality, v jednom našom rozhovore ste povedali aj to, že nemáte rád bezbrehý
dokumentarizmus. Typické sú pre vás skôr eseje ako forma na uchopenie reality, ktorá sa stáva
pamäťou pre budúce generácie.
Och, to je kompliment, že robím eseje. Bol by som rád, keby to tak vyznelo. Vždy vychádzam z nejakej až aforistickej myšlienky, snažím sa vnímať tému filozoficky, nadčasovo. Chcem sa
na veci pozrieť z nadhľadu a snažím sa pochopiť spoločenské antagonizmy tým, že dávam hlas
obidvom stranám. Pravda napokon vypláva na hladinu. Ak sa zhovárame o historickej pamäti
a o tom, ako ju interpretovať, musí vás bytostne trápiť určitá historická otázka. V prípade spomínanej akcie Monaco som si uvedomil, že keď po vojne prišiel do Bratislavy francúzsky konzul,
musel môj otec, demokratický politik, emigrovať. Konzul Manach si zakladal na dobrých vzťahoch s Rusmi, domnieval sa, že sa s nimi dohodne. Ale nezvládol to a snaha o vytvorenie nových
francúzsko-československých vzťahov skončila v spisoch ŠtB. Takže ma tento fragment stalinistickej histórie zaujíma. Tých, čo mali podobnú skúsenosť, je viac. Na mojej rodine sa podpísala
doba, museli sme odísť z Bratislavy, ja som mal problémy pre kádrový posudok, ale nič také strašné sa nestalo. Boli, pravdaže, horšie prípady, rodiny stratili blízkych a mnohí boli prenasledovaní oveľa horšie. Moji bratranci, ktorí niesli meno môjho otca, nemohli ani skončiť školu. Ja som

„Keď stretnete mladého človeka, ktorého zaujíma história,
ktorý študuje fakty a je schopný skladať ich v istom
historickom kontexte, je to zjavenie.”

→

rozhovor
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vlastne obišiel šťastne. Teda než sa k téme prepracujem,
vždy veľa rozmýšľam a porovnávam. Možno z toho vzniká
esejistický pohľad na tému. Pre mňa je dôležité najskôr to,
či ma téma oslobodí, akým spôsobom ju dokážem preklenúť. Takto som nakrútil niekoľko filmov, ktoré sa týkali
histórie a pamäti. Keď som začínal, ani mi nenapadlo,
že raz budem pracovať s archívmi. Myslel som si, že všetko nakrútim sám, až neskôr som si uvedomil, aká sila je
v archívnych materiáloch. Zideologizovaný komentár
v nich je fascinujúci. Ale treba vnímať obraz. Keď sme
dokončili Tryznu (1969) a materiál išiel do strižne, už som
nakrúcal Šibenicu (1969). Film strihali Kubenko s Mihálikom a použili hudbu, ktorá dunela a veľmi podčiarkovala
obraz, bola podľa mňa nadužívaná. Na druhej strane film
zachytil policajné zložky pripravené na zásah – potlačenie študentského hnutia. To nezaznamenal v tom čase
žiaden iný dokument.

vedro popola.) Aj keď v súvislosti s tou kolekciou mojich
krátkych filmov som rád, že vyjde na DVD, a ak si ju niekto kúpi, poteší ma to.
Myslím, že sú to dôležité filmy. Ale napríklad aj Víťaz
(1978), ak by sme mali spomenúť vašu dlhometrážnu tvorbu. A to i z hľadiska pamäti, o ktorej sa tu rozprávame.
Na začiatku normalizácie som dostal od vedenia Krátkeho filmu „očistnú“ úlohu, aby som sa stal uvedomelým – nakrútiť film o brigáde socialistickej práce.
Blúdil som ulicami a nevedel, čo s tým. Napokon som prišiel na to, že nájdem prostredie atraktívne pre kameru.
To som našiel v Hornom Sŕní. Domnievam sa, že v tom
filme je autorská kreativita, ktorá však zastiera dôležitý
fakt, že tí ľudia sú chudobní, drú v práci aj doma, sú to
otroci. Ľudia mi hovoria, že Vrcholky stromov (1972) sú pekný
film, ale ja ho vnímam tak, že keby som doň vložil myšlienky a postoje, ktoré mám teraz, vznikol by iný film.

„Verím, že dokument je odrazom skutočnejšieho stavu,
vypovedá o nás viac pravdivo. Happyendy sú skôr
doménou láskavejšej hranej tvorby.“

Zaujalo ma slovo „preklenúť“. Vaše filmy môžeme vnímať
ako filmy vzdoru a teraz hovoríme o preklenutí. Čiže film
ako vzdor a film ako zmierenie?
Ako dieťa som zažil rôzne ústrky, ale veľa skutočností som ani netušil. V dôsledku toho sa v človeku
usadí nedôvera k ideológii, a to nedôvera k akejkoľvek
ideológii. Nikdy som nevstúpil do strany a niektorí tvorcovia sa ma pýtali, ako je možné, že nakrúcam filmy. Povedal som, že niekto má talent a iní potrebujú stranícku
knižku. (smiech) Vždy je správne, keď tvoríte s určitou
mierou vzdoru. S hotovým dielom príde zmierenie. Istým
spôsobom je človek rád, že sa s tou témou vyrovnal, že sa
mu ju podarilo nakrútiť. Vrátim sa k úvodu – nie som
úplne zmierený s tým, čo som urobil, čo sa mi podarilo
dosiahnuť. Sú to malé víťazstvá a oveľa väčšie prehry.
A z toho som sklamaný. Chytám sa za hlavu a pýtam sa
sám seba, čo som to robil vtedy a vtedy, veď ešte žil svedok
toho obdobia, mohol som ísť za ním s kamerou a pýtať sa
ho na dôležité veci. Teda to si vyčítam. Prečo som nerobil
niečo ako literatúru faktu? Prečo som sa hlbšie nevenoval histórii? (Teraz som si naozaj nasypal na hlavu plné

Nakrútil by som radšej sociálny dokument. Bolo to také
Pyrrhovo víťazstvo.
Čo sa týka Víťaza, tam je to jasnejšie, ten film
mám celkom rád. Všetci vedeli, že kráľ je nahý, a nebolo
treba nikomu nič vysvetľovať. Komunistom v tej dobe nestačilo iba dominantné postavenie v spoločnosti, oni si
chceli privlastniť každé víťazstvo, čo je morálna krádež.
V tomto smere sme boli so scenáristom Tiborom Vichtom
zajedno. Jeden kritik sa vyjadril, že ani netušil, aká môže
byť Bratislava temná a zvláštna. Škoda, že potom som nezopakoval tento smer, ale vlastne to ani nebolo možné,
lebo cenzúra nás s Vichtom rozdelila, zakázali nám spolupracovať.
Ak máme hovoriť o presahoch do súčasnosti, tak vo vašich filmoch sa opakuje téma občianskej statočnosti
a konformizmu, etický problém – ako žijeme…
Pri 40. výročí Palachovej smrti som sa v Prahe
stretol s poľským režisérom Maciejom Drygasom. On tam
prišiel s úžasným filmom Počujte môj krik (1991) o tom, ako
sa v Poľsku ešte pol roka pred Palachom upálil Ryszard

Siwiec. Ako učitelia na umeleckých školách sme sa zhodli na tom, že najdôležitejšia pri výučbe je etika: evokovať v poslucháčovi morálne vlastnosti a usmerňovať ich.
Etika je dôležitejšia ako technika. A že si študenti často
pletú historické fakty? Ja som zažil, že poslucháč, ktorý už
bol absolventom divadelnej vedy a prihlásil sa na réžiu,
odpovedal, že 28. októbra oslavujeme deň založenia slovenského štátu. Slovensko je pomýlené historickými mystifikáciami a markantné je to aj v súvislosti s Rakúsko-Uhorskom. To som sa snažil ukázať v dokumentárnom
filme Hodina dejepisu (2013). Keď som maďarským a slovenským maturantom položil otázku o Trianone, Slováci
sa zdráhali alebo nevedeli odpovedať. Maďarské deti vedeli, lebo je to ich národná trauma. V Komárne sú dve
budovy – slovenské a maďarské gymnázium – so spoločným dvorom. Na maďarskom gymnáziu nás ochotne
prijali a na hodine dejepisu sme sledovali veľký výklad
o tom, čo sa stalo v Trianone v roku 1920. Potom som zašiel na slovenské gymnázium, kde mi učiteľka povedala,
že tej téme sa venujú krátko v rámci Versaillského mieru.
A že si neželá, aby sme ju nakrúcali, lebo je to výsostne
politická téma. Až neskôr mi ktosi vysvetlil, že obe gymnáziá sú síce na slovenskej pôde, ale na maďarskom národnostnom teritóriu a učiteľka si predsa nedá „hodiť tehlu
do hlavy“ od rodičov, ktorých deti sú na slovenskom gymnáziu len preto, že sa nedostali na to maďarské.
Je vždy otázkou vôle dopátrať sa historickej pravdy, vyrovnať sa s ňou, pochopiť ju a cez to pochopiť súčasnosť,
ktorá je jej vyústením a formuje budúcnosť.
V tom filme sa nám podarilo zaznamenať konflikt – v slovenskej triede sa dievča s maďarským pôvodom vyjadrí, že chce, aby sa obnovil Felvidék. Slovenské
deti na ňu zaútočia, čo bolo autentické. Pravdaže, pomohlo
to vyostriť hranice témy, ktorá má svoju pointu. Zatiaľ
čo maďarskí študenti zvažujú, či vôbec odísť do zahraničia, mladí ľudia na slovenských gymnáziách ma sebavedomo presviedčali, že odísť chcú.
Vrátim sa ešte k filmu, ktorý pripravujete o akcii Monaco.
Aj ten je vo svojom presahu aktuálny, pretože je aj o súčasnej kríze vnímania elít.
Áno, presne tak. Dalo by sa povedať, že som to
tak vnímal a stále vnímam. Tak to vnímajú aj v Česku,
kde ten film už finančne podporili. V posudkoch som našiel poznámku, že filmov, ktoré zobrazujú pamäť národa,
je málo a treba ich podporovať. O ŠtB vznikli v Česku celé
seriály, u nás takmer nič. Stále meškáme. A aby som sa
vrátil na začiatok nášho rozhovoru – aj zo svojich filmov
mám pocit, že meškám a už to nemôžem dobehnúť. ◀

— foto: Punkchart films —
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Dozerať
a porozumieť
Hraný dokument. Hybridný film. Hraný debut dokumentaristu. Paradokumentárny film. Takéto nálepky
dávajú publicisti novému filmu Petra Kerekesa v snahe terminologicky ukotviť jeho tvorivú metódu.
Tie nálepky sú funkčné, ale nevystihujú, o čo vo forme filmu Cenzorka ide: o interaktívnu fikciu.

Interaktívna fikcia nie je teoreticky etablovaný
termín. Napriek tomu ho pracovne volím, aby som postihla postupy Kerekesa a jeho spolupracovníkov. Podobným
spôsobom pracoval už v predchádzajúcich projektoch:
vo filme 66 sezón (re)konštruoval prostredníctvom príbehu košickej plavárne osobné i rodinné dejiny, v snímke
Ako sa varia dejiny rozprával optikou spoza hrncov vojenských kuchárov o receptoch na ozbrojené konflikty, v Zamatových teroristoch hovoril zase v portrétoch troch beznádejných idealistov o zrážkach jednotlivca a totality.
Všetky filmy spája interaktívny hravý princíp – Kerekes
sa v nich pohráva s realitou s cieľom porozumieť jej. Vytvára model sveta – niekedy ho oživí archívnymi zábermi,
inokedy inscenáciou či vlastnou participáciou – a nakladá s ním podľa priebežne vytváraných pravidiel signálnej hry. Dáva divákovi signál o svojom chápaní toho,
čo model reprezentuje, a pozýva ho tak podieľať sa na
kolektívnom poznávaní.
V Cenzorke je týmto modelom sveta Kolónia 47.
Ženská väznica, inštitúcia na dozeranie a trestanie. Jej
obyvateľky si tu odpykávajú trest väčšinou za vraždu
neverných partnerov či ich mileniek. Mnohé z nich sa
vo väzení stanú matkami – niektoré nastúpili výkon
trestu ako tehotné, iné otehotneli v snahe zabezpečiť si

miernejší režim a podmienečné prepustenie. Paralelne
vedený príbeh dvoch žien – trestankyne a dozorkyne –
prešiel kľukatou genézou: od pôvodného námetu dokumentu o rôznych formách cenzúry cez problém cenzurovania korešpondencie väzňov až po tematizovanie materstva ako archetypálneho ženského princípu. Tento proces
priniesol aj zmenu metódy. Cenzorka sa od predchádzajúcich Kerekesových filmov líši pravidlami interakcie
s modelom sveta. Na rozdiel od „skôr dokumentárnych“
filmov tlmí v „skôr hranej“ Cenzorke vlastnú prítomnosť
a interakciu presúva spred kamery do aranžovania poznávaného sveta. Vychádza z inšpirácie reálnymi postavami a situáciami, ale do ich stredu umiestňuje profesionálnu herečku, stvárňujúcu jednu z uväznených matiek,
a skutočnú dozorkyňu. Spolu s ostatnými protagonistkami ich nechá prehrávať situácie a rozhovory odpozorované zo skutočnosti, navzájom interagovať či spovedať sa
priamo na kameru. Rešeršné rozhovory, ktoré pôvodne
slúžili ako príprava na nakrúcanie, patria medzi najsilnejšie momenty filmu, rovnako ako scéna nacvičovania
si výpovede pred súdom alebo jazykovo-psychologické
cvičenia. Sú v nich zaváhania, prerieknutia, pomlky.
Nie sú to momenty vypadnutia z roly, protagonistky
tu totiž hrajú samy seba. Sú to hravé momenty napätia

medzi „akože“ a „naozaj“. Významy filmu sa tak konštruujú v interakcii medzi postavami a v interakcii tvorcu
s realitou.
To, že tento neortodoxný postup budovania fikcie
ocenili na festivale v Benátkach za scenár a nie trebárs
za réžiu, vyvoláva otázky o podobe filmového scenára budovaného na princípe interakcie priamo pri nakrúcaní.
Forma, v ktorej tvorcovia Cenzorky (nielen Kerekes a spoluscenárista Ivan Ostrochovský, ale aj kameraman Martin
Kollar a samotné protagonistky) odliali svoje poznanie
prostredia, však dramaturgicky aj emocionálne funguje:
dvojportrét i vedľajšie príbehy majú paralelné, kontrastné
i sukcesívne motívy a vývinové oblúky. Nestavajú len
na pozorovaní, ale aj na napätí. To vyplýva z túžby porozumieť postavám prostredníctvom empatie. Optikou
tohto empatického prístupu možno čítať aj inak formálne nekonzekventnú záverečnú scénu, parafrázu matky
a syna zo slávnej Ejzenštejnovej scény na odeských schodoch. Dáva postavám nádej formou hry.
Výpoveď Cenzorky však zachádza za rámec samotného príbehu. Vo filme bez jediného muža nachádzame

celú galériu ženských rolí: ženskú solidaritu, neidealizovaný obraz zmareného, projektovaného či transformovaného materstva, láskavého i disciplinujúceho materského
dozoru, ale aj limity materinskej lásky, ktorá býva stereotypne chápaná ako bezpodmienečná a bezhraničná.
Táto galéria je autentická, lebo nie je projekciou mužských fantázií. Hoci tu vidíme neraz explicitne zobrazené
nahé ženské telá, nie sú sexualizované. Sú portrétované
ako fyzické vyjadrenie materinského puta prostredníctvom obrazov tehotenských brúch, pôrodu či dojčenia.
Herný princíp vyznáva i precízny vizuál filmu.
Stavia na kontrapunkte ponurého prostredia a jemných
pastelových tónov, na kontraste skutočných postáv a kašírovanej iluzívnej fresky. A aj na alúziách orientálneho
romantizmu, v ktorých sa z trestankýň stávajú odalisky
spočívajúce na vankúšoch v háreme bez vládcu či vychutnávajúce si zrelé melóny na dvore. Cenzorka tak aj
vizuálne zdôrazňuje spomínané napätie medzi „akože“
a „naozaj“ – priznáva aranžovanie prostredníctvom interakcie a tým sa paradoxne stáva model sveta ako nástroj
empatického spoznávania ešte uveriteľnejším. ◀

Cenzorka ( Slovensko/Česko/Ukrajina, 2021 ) RÉŽIA Peter Kerekes SCENÁR Ivan Ostrochovský, P. Kerekes
KAMERA

Martin Kollar STRIH Martin Piga, Thomas Ernst HUDBA Lucia Chuťková HRAJÚ Marina Klimova, Irina Kirjazeva,
Ľubov Vasilina MINUTÁŽ 93 min. HODNOTENIE X X X X ½

DISTRIBUČNÁ PREMÍERA
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— foto: Film Europe / Carole Bethuel —
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Nenávisť je
len titánová láska
Parížanka Julia Ducournau patrí nesporne k najsilnejším mladým hlasom svetového autorského filmu.
Divoška so zmyslom pre surovosť výrazu pri drastickej analýze identity súčasného mladého človeka nikoho
nešetrí. Premietanie jej debutu Raw (2016) na torontskom festivale privodilo brutalitou výjavov niektorým
divákom v kinosále mdloby. Jej novinka Titán získala v lete na festivale v Cannes Zlatú palmu.

V prvotine o sestrách kanibalkách, s ktorými sa
divák stretáva v období, keď sa uhniezďujú v dospeláckom svete a po prvý raz sa ocitajú mimo rodinnej bunky,
analyzovala vtedy tridsaťjedenročná režisérka dospievanie hrdiniek, ich sexualitu a vyrovnávanie sa s determinujúcim pôvodom. Pri týchto témach zostáva aj vo svojom druhom celovečernom filme Titán. Živelná pudovosť,
komplikovaný oidipovský komplex a fatálne okolnosti
determinujú aj Alexiu, protagonistku jej novej fantasy drámy.
Alexia na prvý pohľad nie je obyčajné dievča.
Už v expozícii sa divák zoznamuje s jej naliehavým vnútorným nepokojom, ktorý môže, ale aj nemusí mať príčinu. Na základe tajomne zahalenej prehistórie postavy
napätie každým obrazom eskaluje, pôvod jej aktuálneho
hnevu však tušíme. Alexia sa vzpiera očakávaniam, vyprahnutému a povrchnému okoliu, ale aj svojmu telu,
ktoré z nej robí predmet túžby a násilia. Ľudskú márnosť
tak inštinktívne – sama zranená a rozzúrená – likviduje.
Vraždenie je súčasťou jej života a napokon privedie jej
príbeh k absurdnému zvratu. V domnení, že je jeho nájdeným, dlho nezvestným synom, si ju totiž „adoptuje“
veliteľ špeciálnej policajnej jednotky. Alexia, ktorej po

tom, ako bola znásilnená autom, začína rásť tehotenské
brucho, predstiera, že je kýmkoľvek, kým pre svojho nového otca môže byť. Potrebujú sa totiž navzájom. Titán je
na bazálnej úrovni romantickým, hoci drsným príbehom o zblížení sa dvoch osamelých ľudí, no tento príbeh
tvorí len základ ďalšieho uvažovania.
Pri premýšľaní nad rodinnými a mileneckými
vzťahmi, ale aj nad tými, ktoré generuje náhoda ako
v prípade Alexie, je nevyhnutné špekulovať. Analýza
osobnej integrity a nadobúdania celistvosti v dotyku
so svetom, ktorému komplikovaná hrdinka vyjadruje
ostrý nesúhlas, ponúka mnoho interpretácií a v tom spočíva sila filmu Titán. Je presným a vypuklým obrazom
dneška. Spochybňuje uniformitu hodnôt a názorov, toho,
čo pohodlne prijímame ako normálne. Ani v 21. storočí
totiž stále nevidíme obnaženého človeka bez predsudkov, aj napriek tomu, že dávno poznáme významy ako
toxická maskulinita, sexuálne predátorstvo, androgýn
či transsexuál. „Buď si, kým chceš, stále si môj syn,“ hovorí
plukovník Alexii. Ona pritom, ako vieme, nie je synom,
ktorý mu chýba. Zrieka sa akejkoľvek identity, je len
človekom, ktorého niekto ľúbi. Malo by to byť jednoduché, ale nie je.

Julia Ducournau, podobne ako ďalšia mladá
hviezda nezávislého filmu, Američanka iránskeho pôvodu Ana Lily Amirpour (Sama nocou tmou, The Bad Batch),
uplatňuje žánrový eklekticizmus, pričom u oboch dominuje horor. Ducournau vychádza z komiksovej estetiky,
je naratologicky čistá – neodbočuje. Konanie postáv raz
zjednodušuje na afekty, inokedy v jemných nuansách
naznačí ich skryté duševné pochody. Zavádza nevysloveným a nebojí sa siahnuť po náhode. Takto nastavený
filmový svet jej to plne dovoľuje a divák v očakávaní
neočakávateľného všetko prijíma.
Titán zosobňuje pojmy popkultúrny, súčasný či
postmoderný film v tom najužšom zmysle slova. Ducournau nadväzuje na videoklipovú, komiksovú estetiku,
brakovú literatúru, béčkové žánre, všetko mieša v zmysle
synkretizmu nespojiteľného a tým sa jej štýl stáva autonómnym. Je jedinečný podobne ako štýl Any Lily
Amirpour. Ducournau pritom nestojí v tieni autorov,
ktorí rozprávajú veľké drámy malého človeka so všetkou
vážnosťou. Ba v mnohom ich štylizovaným spôsobom

vyjadrovania aj predstihuje. Nepodrobuje sa škatuľkám,
prekračuje hranice, témami je angažovaná, pri spoločenskej kritike nekompromisná, a predsa sú jej filmy páčivé.
Titán je krutý film, jeho hrdinka je predurčená trpieť, no
jej stotožňovanie sa s hraničnou situáciou bolesť práve
posilňuje, nič nie je samoúčelné.
Už vábivo omamná otváracia scéna filmu za zvukov skladby kapely The Kills napovedá, že Titán nadväzuje na tradíciu kina efektov a využíva prostriedky popkultúry ako svojho času dnes už kultoví autori filmovej
postmoderny Robert Rodriguez, Quentin Tarantino, či
George Miller. V zmysle postmoderny si od nich požičiava ingrediencie a mieša ich hoci aj s motívmi zo superhrdinských komiksových blockbusterov. Pokračuje tak
vo vrstvení a rozvíjaní vlastnej vízie sveta vychýleného
z osi. Sveta, ktorý nestratil citlivosť, len ju musí objavovať
nanovo, a to aj za cenu prelievania krvi. Možno sa doň
práve narodil superhrdina, ktorému prúdi v mieche titán
a ktorý bude odolnejší pri vzpieraní sa predsudkom a očakávaniam. O tom nech už špekuluje každý sám. ◀

Titán ( Titane, Francúzsko/Belgicko, 2021 ) RÉŽIA A SCENÁR Julia Ducournau KAMERA Ruben Impens
HUDBA

Jim Williams STRIH Jean-Christophe Bouzy HRAJÚ Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier, Dominique Frot,
Myriem Akeddiou MINUTÁŽ 108 min. HODNOTENIE X X X X X
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— text: Eva Šošková / filmová teoretička

Ako sa animácia
stáva transparentnou
Po výrazných medzinárodných úspechoch na poli krátkeho animovaného filmu pristúpila česká animátorka
a režisérka Michaela Pavlátová k dlhej metráži, s ktorou mala doteraz skúsenosť len v hranom filme. Moja
afganská rodina vznikla v česko-francúzsko-slovenskej koprodukcii a na prestížnom festivale animovaného
filmu v Annecy získala v júni Cenu poroty. Film s náročnou témou stretnutia kultúr nadobúda vplyvom
posledných udalostí v Afganistane nové významy a jeho emocionálny zásah je o to intenzívnejší.

Helena (Herra) sa zamiluje do spolužiaka Nazira.
Českí muži a ich ostýchavosť jej nikdy neimponovali
a rozvrátená rodina ju doma nedrží. Neváha: rozhodne sa
vydať za Nazira a žiť v Afganistane. Film vznikol podľa
knihy českej novinárky Petry Procházkovej, reportérky
a humanitárnej pracovníčky v Afganistane. Jej Frišta
vyšla už v roku 2004 a je príbehom polovičnej Rusky
a polovičnej Tadžičky Herry v afganskej domácnosti
po páde Talibanu. Je to námet typický skôr pre hraný
film. Kam ho posúva to, že ide o animáciu?
Základom animácie je symbolickosť, teda určitá
redukcia, zovšeobecnenie. Animácia, ale aj typický láskavý humor Michaely Pavlátovej v Mojej afganskej rodine
odľahčujú ťaživé situácie, no neuberajú im z naliehavosti. Druhým prínosom animácie je zjednodušenie komplikovanej afganskej reality, bez ktorého by prístup k téme
sťažovalo nielen zložité historicko-politické pozadie,
ale aj kultúrna priepasť medzi Afganistanom a európskymi divákmi. Zredukovanie vizuálnych, ale i príslušných auditívnych podnetov tak divákom umožňuje
sústrediť sa na vývoj postáv a vzťahov medzi nimi, keďže tie sa až tak nelíšia od našich. Pohyb, gestikulácia
i mimika afganských hercov by boli kultúrne odlišnej-

šie, než je to v prípade schematizovaných postáv animácie, a mohli by – podobne ako reálne prostredia – tvoriť
bariéru živenú predsudkami.
Kým v rovine animácie dochádza ku schematizácii zobrazenia, v rovine rozprávania o nej nemôže
byť ani reči. Postavy sú uveriteľné, pretože nie sú ani
výhradne dobré, ani výhradne zlé, tak ako život nie je
čierno-biely, hoci ho tak pod vplyvom stereotypov a predsudkov často interpretujeme. Pavlátová explicitne i v náznakoch predstavuje mikropríbehy postáv, založené na
autentických motiváciách a skúsenostiach, ukazuje, ako
sa časom menia a vyvíjajú. Čiastočne problematická sa
môže zdať len motivácia hlavnej postavy príbehu – prečo
Helena zotrváva v takom odlišnom prostredí. Kým niektorým divákom môžu pripadať jej pohnútky nedostatočné, iní môžu obdivovať jej odvahu, túžbu po rodine
a ochotu porozumieť.
Odmietnutie čierno-bieleho videnia sa netýka len
postáv, ale i kultúrnych symbolov. Najsilnejším z nich
je burka. Objavuje sa už na samom začiatku filmu ako
symbol neslobody – je ním najmä pre Čechov, ale ako
diskriminačného činiteľa ju vnímajú aj mnohí v Afganistane. Burka ženu izoluje, oddeľuje od ostatného pro-

stredia a označuje tie, ktoré už niekomu patria. Ženu
však zároveň chráni pred obťažujúcimi pohľadmi alebo
jej umožňuje skryť, čo nemá byť videné – a nemusí to
byť len ženské telo.
Ženská hrdinka, migrácia, islam... to všetko spája
Pavlátovej dlhometrážny debut s kultovým Persepolisom
(2007). Persepolis opisuje historicko-politické súvislosti,
komornejší príbeh o Herre sa tomu vyhýba alebo ponúka
aktuálnu politickú situáciu len v náznakoch. Persepolis
je expresívny, akčný a vizuálne nápaditejší, kým Moja
afganská rodina sa snaží vizuálnu stránku spriesvitniť,
aby sme vnímali len potenciálnu realitu, na ktorú odkazuje – príbeh, postavy a ich vývoj. Médium animácie
však ponúka najmä možnosti originálne vyjadriť emócie a myšlienky za hranicami fyzickej reality, s čím – na
rozdiel od Persepolisu či Valčíka s Bašírom (2008) – Moja
afganská rodina pracuje len minimálne. To môže byť pre
milovníkov animácie sklamaním.

Na druhej strane v českom a slovenskom prostredí s výraznými nacionalistickými a protiimigračnými
postojmi i extrémistickými tendenciami je snaha filmárov zintímniť, individualizovať a zjednodušiť túto
problematiku potrebná. Asociácia slovenských filmových klubov film distribuuje v dvoch jazykových verziách. Primárna je tá v medzinárodnom znení (v češtine,
daríjčine, angličtine) s českými titulkami. Kiná budú
mať k dispozícii aj verziu s českým dabingom, ktorá
vznikla ako prvá – ústa postáv sú animované na českú
verziu a až následne boli urobené postsynchróny v autentických jazykoch vychádzajúcich z logiky príbehu.
Ak sa film premieta v kinách pre náročnejšieho diváka,
uvedú ho s titulkami. Naopak, jazykovo prístupnejšia
česká verzia je vhodná pre multiplexy, vďaka čomu by
film naozaj mohol fungovať ako prostriedok kultivovania širšej verejnosti. ◀

Moja afganská rodina ( Moje slunce Mad, Česko/Francúzsko/Slovensko, 2021 ) RÉŽIA A VÝTVARNÍČKA Michaela Pavlátová
SCENÁR

Ivan Arsenjev HUDBA Evgueni Galperine, Sacha Galperine STRIH Evženie Brabcová V ČESKOM ZNENÍ Zuzana Stivínová,
Hynek Čermák, Andy Patejdl, Jana Plodková, Ivan Trojan, Eliška Balzerová MINUTÁŽ 80 min. HODNOTENIE X X X X
DISTRIBUČNÁ PREMÍERA
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— text: Jakub Lenčéš / absolvent

Mýtus
o večnom
počínaní
Debutujúca autorka Hajni Kis nazerá vo filme Iná svorka na vlastné neskoré detstvo. Vyrovnáva sa s ním.
Do jej obrazov opatrne a mlčanlivo preniká aj snaha nehľadieť len na konkrétne (svoje alebo singulárne)
bytie v určitých reáliách, v tomto prípade v súčasnom Maďarsku; hľadá aj jeho pôvod, predbytie.
Svoj stred mimo akejkoľvek krajiny a času.

Na štruktúru rozprávania to má citeľný dosah.
Ale postupne, od začiatku. Tibor pracuje ako vyhadzovač v nočnom klube, prespáva u brata, sem-tam ide na
prechádzku s jeho psom. Prichádza do banky vybrať si
peniaze z vkladnej knižky, ale keďže ju nemá pri sebe,
peniaze nedostane. Reaguje prchko a impulzívne, pudovo. Napokon mu zostáva jediná možnosť: únik. Podobne
uteká Niki. Sklo auta na čerpacej stanici umýva so školskou taškou na chrbte. Takmer okamžite sa však ocitá
zoči-voči pumpárovi, ktorý ju zaženie. Má dvanásť rokov a býva s babkou. V obchodnom dome si skúša nové
topánky, sú drahé. Bojuje o miesto na svete až po (nevyhnutný) únik na nové miesto.
Film stojí na princípe paralelizmu, hoci línie otca
a dcéry sa prepoja už v jeho prvej tretine. (Ne)chcené,
se-bazáchovné, no vždy bolestivé strety a úniky totiž
neustávajú. Nie je náhoda, že Niki vidí otca po prvýkrát
v nočnom bare pri surovej bitke. Akoby sa všetko odohrávalo v obmedzenej slučke alebo v klietke. Význam sa
posúva opakovaním a variovaním rovnakých či aspoň
podobných situácií (k mnohému existuje paralela buď
zo včera alebo z hlbšej minulosti). Tento naratívny jav

možno označiť v kontexte žánru sociálnej drámy za bežný, zvýrazňuje predsa každodenné prežívanie postáv:
v tomto prípade s dôrazom na ich vzájomné obmeny
a nuansy. Spomenutý žáner prezrádza i práca s nehercami, explicitne sa tu narába s klasickými motívmi, ako sú
finančné problémy či natrhnuté rodinné väzby. Chcel by
však kráčať inam.
Postava otca je v ťažkých chvíľach konceptualizovaná skrz návrat k predľudskému, k tomu, čo je prírodné, až zvieracie. Najradikálnejšie to vidno na distingvovanom večierku, kde Tibor pracuje. Je s ním aj Niki
a Tibor dostáva po sérii nešťastných nehôd v jeho priebehu výpoveď. Neodíde, naopak, naberie si jedlo a prisadne si k hosťom v oblekoch. Tí na jeho konanie vyjavene
pozerajú. Vidia však len chladný administratívny termín: „neprispôsobivý“. Povedané so Zuzanou Kusou –
Tibor je mimo hraníc, v ktorých „vládne ohľaduplnosť,
starostlivosť a reciprocita“. Ľudia mimo „morálneho kruhu sú za hranicou empatie a zmyslu pre spravodlivosť“.
Postupnosť slučiek však vedie pozornosť čoraz ďalej od
slobôd a neslobôd ako sociologických fenoménov smerom
k identifikácii chápanej inak, kozmologicky. I keď, áno,

sú to dva neoddeliteľné, dopĺňajúce sa pohľady. A film
robí všetko pre to, aby našiel (citlivého) človeka.
Tomu napomáha precízna, premyslená kamera.
Úzky priestor postáv sníma v polodetailoch až detailoch,
len zriedka sa rozptyľuje (veľkým) celkom prostredia. Výsostné postavenie v centre obrazu má tvár. Darí sa jej
prekročiť pomyselnú hranicu – bezpečnú vzdialenosť –
a pomaly sa stať súčasťou svorky. Sprvu sa zdá, že už len
prostým snímaním útočí na citlivý nerv postáv, no postupne ich zachytáva i v dôverných momentoch: po vypätej scéne ponúka Niki otcovi vonku na lavičke makrónku
zabalenú v servítke.
Motív stromu sa potichu vinie a rozkonáruje celým filmom. Rozdeľuje a spája (a rozdeľuje a...). Strom ako
médium fatálne vrazené do sveta. Práve cez strom je totiž
opatrne (ne)vyslovená zásadná otázka: ak by sa všetko
v príbehu otca a dcéry mohlo udiať ešte raz (keď si odmyslíme obmedzenia, ktoré plynú práve z metafory stromu),

mohli by vôbec (spolu) vstúpiť do inej slučky (konca, sveta) alebo sú už v počiatku odkázaní práve na túto slučku
(koniec, svet)?
Chirurgická svorka v rukách režisérky necháva
otázku otvorenú, váhavú – nepreniká ňou ostro do nových rovín, neriskuje. Jej Iná svorka zostáva však vo výsledku životaschopným útvarom.
Keď Niki vypovedá na súde o tom, čo sa stalo
v nočnom klube (počas prvých chvíľ s otcom), je na stene
za ňou prilepený papierový strom, na jeho konári sedí
vták. Pozíciu Niki tak možno vnímať ako reflexívny komentár, voľne pripomínajúci slová skladby Nicka Cavea:
„Strom nezaujíma, čo si spieva vtáčik na jeho konári...“.
Na záver si možno pomôcť aj slovami inej skladby. Je to
St. Vincent: „Nik sa na vtáčka nedíva, nik sa na vtáčka nedíva, no on si aj tak spieva (svojbytnú) pieseň...“ Je dôležité, že to robí. ◀

Iná svorka ( Külön falka, Maďarsko/Slovensko, 2021 ) RÉŽIA Hajni Kis SCENÁR H. Kis, Fanni Szántó
KAMERA

Ákos Nyoszoli ZVUK Dušan Kozák HUDBA Oleg Borsos HRAJÚ Gusztáv Dietz, Zorka Horváth
MINUTÁŽ

98 min. HODNOTENIE X X X ½
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Dokumentárna
archeológia traumatickej udalosti

— foto: ASFK —

recenzia

— text: Daniel Kováčik / literárny
a filmový publicista — foto: Forum Film —

— text: Marek Šulík / režisér dokumentárnych filmov —

Jeden muž zlikviduje armádu ozbrojených ťažkoodencov. Prežije výbuch v bezprostrednej blízkosti.
Nikdy nestratí nervy, nikdy nesklame. Na bojisku ani v posteli. Keď je situácia zúfalá a nádej
na záchranu mizivá, vždy sa z toho nejako vyseká. Pretože jeho meno je Bond. James Bond.
A my to vieme, vieme, že sa zo všetkého dostane.
Ale aj tak je divácka satisfakcia garantovaná. Veď kto iný
dokáže dať do poriadku svet, prinavrátiť mu mier a na
dôvažok si z toho ešte strúhať žarty? Stoický pokoj a nervy zo železa, humor suchý ako legendárne martini. Nie je
nič, čo by ho rozhodilo, nič, čo by nezvládol. Bond ostáva
niečím, povedané slovníkom psychoanalýzy, čisto imaginárnym. Fascinácia ním tkvie v tom, že stelesňuje určitý
mýtus vitálnej energie, dravú vôľu (pre)žiť. Presnejšie,
mýtus mužského zdravia: maskulínny elán, mačovskú
fantáziu o nekonečnej kondícii, výkonnosti, zvládnutí
každej situácie. Pretože presne to sa od muža očakáva,
nie? Tuhý korienok a pevné zdravie, fyzické aj psychické,
má už v génoch. Fajčí, pije a aj tak je vždy vo forme!
Príbehy agenta 007 vždy „reflektujú“ aktuálne
politické dianie vo svete. Scenár aktuálnej bondovky
Nie je čas zomrieť prináša aktualizačný motív vírusu, ktorý pestuje v tajných laboratóriách vláda a vymkne sa jej
spod kontroly. Náhoda? (Pôvodný termín premiéry bol
apríl 2020.) Lenže príbeh, povrchne vykonštruovaný a pritiahnutý za vlasy, nemá sexepíl konšpiračných fantázií
vyplavených oceánom (anti)sociálnych sietí. Oproti iným
častiam s Danielom Craigom ešte viac zveličuje. V dobe
Panama & Pandora Papers či dokumentov ako Odložený
prípad Hammarskjöld, v dobe, keď je realita vzrušujúcejšia
a napínavejšia ako tie najneuveriteľnejšie hollywoodske
scenáre, pôsobí 007 ako číry anachronizmus.
Veď povážte: ekoteroristický fanatik menom
Lyutsifer Safin (!) zosnuje vskutku „thanosovský“ plán –
s pomocou celosvetovej epidémie chce vyhladiť polovicu
ľudstva. Dobre – ale prečo? No predsa preto, že je fanatik! Namiesto aspoň obvyklých dôvodov (kto by občas
netúžil eliminovať časť ľudstva, napr. Trumpových voličov?) z neho vypadne len to, že chce mať svet „prázdnejší“?

Skrátka sa mu nechce čakať v rade na tobogan a vôbec –
nič politické. Keby sa snažil zabrániť klimatickej katastrofe, ku ktorej v dôsledku preľudnenia smerujeme, to
by aspoň dávalo zmysel. Taký Ozymandias by neváhal.
Aj to je súčasť repertoáru: civilizáciu (opäť) ohrozuje
excentrický šialenec. Diabolský génius sa hrá na Boha.
Nepriateľ je vždy súkromná osoba. Žiadna nadnárodná
korporácia, ale megalomanský kriminálny jednotlivec –
subjekt (zdanlivo) predpolitický. Stojaci mimo a proti spoločnosti, ba proti celému ľudstvu. V konečnom dôsledku
asociál, protispoločenský živel. Joker, ibaže v globálnom
meradle. Základný naratív: Bond je na strane spoločnosti, zloduch proti nej. Ideológia do špiku kosti.
Klasická Bond girl tentoraz chýba a namiesto erotiky dostane divák romantiku, hoci nechýbajú krásne
ženy ovládajúce kung-fu i na vysokých opätkoch. Z remeselného hľadiska je to opäť dokonalá filmárčina. Každý
záber vycizelovaný, lokácie exotické, autá a hodinky luxusné, výbuchy spektakulárne... Niektoré scény, najmä
finálna prestrelka, pri ktorej sa Bond prebíja armádou
ťažkoodencov, pripomínajú interaktívnu videohru. Kamera je priam taktilná, materializovaná. A všetkého je tu
akosi viac: viac špičkovej techniky aj romantických kamenných mestečiek na kopci a západov slnka, viac snehu...
Viac reality. Zima aj teplo sú akosi skutočnejšie než naozaj, veľkolepé panorámy metropol (typický vizuálny
motív) vypovedajú o nespochybnenej hegemonickej nadvláde civilizácie, ktorá dokáže vyprodukovať takýto veľkofilm. Peniaze, ktoré stál a ktoré hýbu svetom, vidieť:
cieľom je urobiť ich viditeľnými, hmatateľnými. A ich
ideológiu zasa, naopak, neviditeľnou, a preto nespochybniteľnou. Násobne viac je aj emisií, ktoré podobné spektákly vyprodukujú, ale koho to zaujíma? Jeden svet,
predsa len, asi nestačí. ◀

Nie je čas zomrieť ( No Time to Die, Spojené kráľovstvo/USA, 2021 ) RÉŽIA Cary Joji Fukunaga
SCENÁR
HRAJÚ

Neal Purvis, Robert Wade, C. J. Fukunaga, Phoebe Waller-Bridge KAMERA Linus Sandgren HUDBA Hans Zimmer

Daniel Craig, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ana de Armas, Rami Malek, Jeffrey Wright, Ralph Fiennes

MINUTÁŽ

163 min HODNOTENIE X X X
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pri bulvárnej jedinečnosti udalosti. Vyhľadal ľudí, ktorí sa
na záberoch nachádzali, a inicioval ďalší zber materiálu
s témou okupácie. Rozhovory s ľuďmi, ktorých na tejto
ceste stretol, sú súčasťou filmu.
Šiklov dokument vybočuje zo zjednodušeného
rámca uvažovania o téme „dobrí verzus zlí komunisti“.
Rekonštrukcia okupácie je iná tým, že kritiku smeruje do
vlastných radov. Na jednej strane vidíme hnev a vzburu,
na druhej strane rezignáciu, sklamanie, bolesť, ale aj nenápadnú kolaboráciu. Jeden z protagonistov hovorí: „Za rok
poté bylo jasné, že je konec. Proč? Protože do nás začali
mlátit vlastní lidi.“
Rekonštrukcia okupácie je predovšetkým rekonštrukciou vzniku spoločenskej traumy, ktorá v rôznych podobách
okupuje myseľ spoločnosti dodnes. ◀
Rekonštrukcia okupácie ( Rekonstrukce okupace, Česko/Slovensko,
2021 ) SCENÁR A RÉŽIA Jan Šikl KAMERA Adam Oľha STRIH Šimon Špidla
MINUTÁŽ 100 min. HODNOTENIE X X X X DISTRIBUČNÁ PREMIÉRA 23. 9. 2021

Pamätať si
predstavu
— text: Pavel Bakajsa / študent architektúry na FU TUKE —

Medzi stenami zachovávať integritu. Držať nápad
pevne v rukách. Prejavovať sa povrchmi, rytmom, polohou.
Detaily komponovať nenáhodne. Priznať konštrukciu,
priznať statiku, priznať spôsob. Tvoriť pravdivo. To sú hodnoty, ktoré vnímam v dielach architekta Hansa Broosa a ktoré som očakával v dokumente Architekt drsnej poetiky.
Počas projekcie sa ku mne neustále vracali otázky
a napádali perifériu mojej mysle: Do akej miery dokument
prilieha k tvorbe Hansa Broosa? Zachytáva skutočnú podstatu architektovej výnimočnosti? Aký je vzťah medzi vnútrom domov a vnútrom ich kresliara?
Brutalizmus sa nepotrebuje skrývať za dekórum.
Odhaľuje svoju konštrukciu a stavebnú logiku. Je úprimný
a neherecký. Brutalizmus sa vyjadruje nekompromisným
spôsobom. Svojím prostredím a jazykom tvorí „veľkosť“,
ktorá oslabuje vrstvy pátosu aj sentimentu. Dokument
v každom odbočení od racionálnej komunikácie generuje
namiesto príbehu architekta rozprávanie „úbohého muža“.
Hans Broos zrealizoval v Nemecku a v Brazílii okolo

140 návrhov. Napriek tomu dokument odkrýva len málo
z jeho komplexnej tvorby. Kamera využíva štandardné
postupy, ktoré však nefungujú, ak je cieľom zachytiť neštandardné entity, ako je urbanizmus a architektúra. Množiny obrazov ostali na povrchoch fasád. Nazrieť do života
budov som nedokázal. Tak ako som nedokázal nazrieť ani
do predstáv, ktoré týmto domom predchádzali. A predstava je v krátkych momentoch všetkým. Zapĺňa priestor
a stáva sa dogmou i morálnym zákonom. Po realizácii
pretrvá a nadobudne pamäť, do ktorej sa možno vracať.
Preto je podstatné, aby sme si pamätali autenticky. Film
považujem za jednu z možností zápisu, ktorú Architekt
drsnej poetiky nevyužil. ◀
Architekt drsnej poetiky ( Slovensko/Česko/Brazília, 2021 )
RÉŽIA A SCENÁR Ladislav Kaboš KAMERA Martin Šec STRIH Darina
Smržová, Michal Kondrla HUDBA Vladimír Martinka ÚČINKUJÚ
Imre Boráros, João Serraglio MINUTÁŽ 70 min. HODNOTENIE X X ½
DISTRIBUČNÁ PREMIÉRA 7. 10. 2021

— foto: archív Ladislava Kaboša/Cristiano Mascaro —

Ideológia
do špiku kostí

Jan Šikl je český režisér, známy svojím záujmom
o amatérsky a rodinný filmový záznam. Viac ako 25 rokov
zbiera a spracúva filmové materiály z rôznych zdrojov, prevažne amatérskeho pôvodu. Jedným z výsledkov tejto práce
je cyklus ôsmich filmov Soukromé století (2002 –2007), v ktorom sa silné osobné príbehy vynárajú z historických kontextov. Okrem toho vytvoril Šikl vďaka svojmu nadšeniu
bohatý obrazový archív, kde sa vedľa pôvabných rodinných
situácií nachádzajú unikátne záznamy známych historických udalostí.
Aj vo svojom najnovšom filme Rekonštrukcia okupácie
pracuje s materiálom, ktorý získal v rámci „archeologických“
aktivít na poli filmu. Ide o takmer štyri hodiny profesionálne nakrútených záberov z okupácie v roku 1968, ktoré sa
roky povaľovali na rôznych miestach a ktorých obsah nikto
predtým nevidel a nepoužil. Je to vzrušujúce: na obrazovke
sa objavujú nové, nevidené uhly pohľadu na notoricky známu udalosť. Šikl sa však pri umeleckom spracovaní materiálu nedal zhypnotizovať magickosťou záberov, nezamrzol

čo robia

filmové publikácie / blu-ray / dvd

Adam
Oľha
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[ režisér, kameraman a scenárista ]

kolektív autorov:
Jánošík a 100 rokov
slovenskej filmovej kultúry

Nikto

Kino-Ikon 1/21

Spojenec

( ASFK, SFÚ, v spolupráci s VŠMU,
Bratislava, 205 strán )

( Magic Box )

( SFÚ, Bratislava v spolupráci so Štátnym
komorným orchestrom Žilina, 2021, 104
strán )

Sto rokov od premiéry Jánošíka (r. Jaroslav Siakeľ, 1921), prvého slovenského
celovečerného filmu, pripomína zborník textov s rôznorodými pohľadmi
nielen na Siakeľovu snímku či na
ďalšie filmy s Jánošíkom, ale tiež na
celý jánošíkovský mýtus a zbojnícku
tematiku v umení, ktorú autori predstavujú i v širšom filmovom a kultúrnom kontexte. Autorkou úvodnej
historickej štúdie je Renáta Šmatláková zo SFÚ a na publikácii sa podieľalo aj ďalších 10 autorov, ktorých
texty od apríla každý mesiac vychádzajú aj vo Film.sk v rubrike Jánošík
pohľadom... Prispeli do nej estetik
a filmový teoretik Juraj Oniščenko,
herec a humorista Milan Lasica, etnograf a muzeológ Peter Maráky, etnologička Hana Hlôšková, dramatik
a režisér Stanislav Štepka, režisérky
a scenáristky Eva Borušovičová a Mariana Čengel Solčanská, filmová historička Petra Hanáková, teoretik
popkultúry Juraj Malíček a filmový
kritik a riaditeľ Audiovizuálneho
fondu Martin Šmatlák. Publikácia
bohato ilustrovaná fotografiami
a dobovými archiváliami v nápaditej grafickej úprave vyšla s podporou
Ministerstva kultúry SR.

Treba robiť filmy v podstate „namierené proti filmu“, tvrdí francúzsky režisér Olivier Assayas. Esej o aktuálnom
stave kinematografie preložila Mária
Ferenčuhová a otvára aktuálne číslo
25. ročníka časopisu Kino-Ikon. Kunsthistorička Gabriela Kisová sa vo svojej štúdii venuje mediálnemu obrazu
slovenských výtvarníkov v socialistickom dokumentárnom filme. Filmová historička Petra Hanáková
rekonštruuje históriu nedokončenej
snímky Martina Hollého st. Hanka
sa vydáva a jej text dopĺňa reprint
archívnych spomienok Hollého sestry Eleny Holéczyovej. Zvukový majster Tobiáš Potočný predstavuje
v čísle mladú disciplínu digitálneho reštaurovania zvukovej stopy.
Knihu Experimentálny film a fotochemické praktiky predstavuje filmový
teoretik Tomáš Hudák v rozhovore
s jej autorkou Kim Knowles. V rubrike Dvojdotyk sa filmári Milan Černák
a Rudolf Urc venujú zlomovému obdobiu roku 1968 v spravodajskom
a dokumentárnom filme. Vplyv paleontológa Josefa Augustu a maliara
Zdeňka Buriana na Cestu do praveku
Karla Zemana je témou textu Jana Kopeckého, ktorý otvára rubriku Literárne a filmové reflexie s príspevkami
autorov ako Jaroslav Hochel, Franz
Milec, Peter Michalovič a ďalších.
— mak —

Viac či menej vynachádzavé bankové lúpeže sa na filmovom plátne
objavovali od počiatkov kinematografie. Poučený divák dokáže preto
takmer každý nový pokus o tento
filmový zločin pomerne rýchlo prekuknúť. Spike Lee, známy svojimi
sociálnokritickými sondami z prostredia Afroameričanov, si v roku
2006 vzal time-out a pokúsil sa –
mimochodom, veľmi úspešne – jednu
takúto netradičnú a divácky atraktívnu bankovú lúpež zinscenovať.
Formou retrospektívneho rozprávania ponúka záujemcom exkurziu do
jednej newyorskej banky, obsadenej
bandou precíznych a systematicky
postupujúcich lupičov, od prieniku
do bankových priestorov cez ovládnutie kľúčových strategických bodov, zajatie nevyhnutného množstva
rukojemníkov, vykonanie lúpeže
a vyjednávanie s políciou až po skutočne prekvapivé a originálne rozuzlenie. Kým dávne tuzemské DVD vydanie obsahovalo iba disk s filmom
a obligátnu českú podporu, blu-ray
ukrýva aj masívnu bonusovú sekciu,
ktorú tvorí vyše 20 minút vystrihnutých záberov, dokument z nakrúcania, rozhovor s Denzelom Washingtonom a komentár režiséra. Bohužiaľ, všetky bonusy sú bez akejkoľvek
tuzemskej titulkovej podpory.

( Magic Box )

Byť nikým nie je vždy nevýhoda.
Napríklad v prípade, ak sa chcete
vyhnúť nežiaducej pozornosti okolia. Ak ste však predtým boli niekto, je pravdepodobné, že časom
vás frustrácia zo všednosti a z priemernosti zvedie na cestu, na ktorej
sa opäť vyčleníte z bežného priemeru. Akční hrdinovia nového tisícročia už nemusia disponovať nadpozemskou silou. Stačí, ak majú
um a nejaké tie schopnosti, o ktorých protivník nič netuší a navyše
hlboko podcení dôsledky náhodnej konfrontácie. Spúšťačom akcie
v snímke Iľju Najšullera, ruského
režiséra v službách Hollywoodu, je
nenápadný chlapík menom Hutch
(Bob Odenkirk – Volajte Saulovi),
ktorý už dlhšie trpí jednotvárnosťou predmestskej rodinnej existencie. Okrem toho, že má priateľov
v tajnej službe a doma utajenú bezpečnú miestnosť, má aj neodolateľnú
túžbu vymlátiť dušu z niekoľkých
zlosynov. Bohužiaľ, niektorí grázli
majú aj konexie na vysokopostavených ruských mafiánov... Svižný,
akčný a v závere až parodický film
s nepravdepodobným hrdinom vyšiel na DVD plne vybavený českou
podporou (dabing a titulky) a neobvykle početnými bonusmi – komentárom režiséra, vystrihnutými
scénami a krátkymi dokumentmi
o nakrúcaní akčných scén.
— Jaroslav Procházka —

Laura
Siváková
-Paššová

[ scenáristka, režisérka
a kreatívna producentka ]

S Patrikom Lančaričom a Alenou Spustovou pracujeme na nesmierne náročnom a zároveň úžasnom projekte Dežo
Hoffman – fotograf Beatles, ktorý
vzniká v Trigon production. Je o to
zložitejší, že Hoffmanove životné peripetie sú späté s históriou 20. storočia, s čím súvisí komplikovaná práca
s archívmi. Hlboký ľudský príbeh, ktorý vzniká v strižni, je pre nás výzvou,
ktorá nám nedáva spávať, a ja pevne
verím, že zaujme divákov naprieč generáciami. Popritom pracujem s Patrikom Paššom, ml. a Jurajom Lehotským
na finálnej verzii scenára celovečerného filmu Pád, ktorého producentom
je Juraj Krasnohorský.

Momentálne spolupracujem ako kameraman na novom filme Jana Švankmajera Kunstkomora. Ide o pohľad do jeho
zbierok, ktorým sa venuje celý život.
To ma zamestnáva skoro na plný úväzok. Je to radostná práca a som za ňu
vďačný. Ďalej spracovávam niekoľko
dokumentárnych námetov a snažím
sa venovať aj vlastnej tvorbe – to je
však stále v začiatkoch a na papieri.
Za sebou máme premiéru filmu Rekonštrukcia okupácie s Janom Šiklom,
kde som takisto robil kameru, a film
môžete vidieť aj v slovenských kinách.

Tomáš
Rafa

[ vizuálny umelec,
fotograf a dokumentarista ]

V súčasnosti pracujem na presahoch
svojho 10-ročného dokumentárneho
archívu o hraničných spoločenských
témach. Výsledkom je neformálny edukačný online projekt pre pedagógov
a mládež Postpravda.sk. Moje krátke
dokumentárne videá natočené bez komentára komentujú odborníci z rôznych oblastí (história, sociológia,
antropológia, žurnalistika, ľudské
práva...). Tento projekt pomáha pedagógom, študentom, ale i širokej verejnosti konfrontovať svoje kritické
myslenie s okolitým svetom, zasiahnutým dezinformačnou scénou v ére
„postpravdy“.

z filmového archívu do digitálneho kina
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— text: Barbora Gvozdjáková / filmová publicistka —
foto: archív SFÚ —

V SIETI
ZLATÁ ZEM
HOKEJOVÝ SEN
MEKY
SALTO JE KRÁĽ
FREM

Návrat
po šesťdesiatich
rokoch

TÝŽDEŇ
SLOVENSKÉHO
FILMU

V rubrike Z filmového archívu do digitálneho kina vám postupne predstavujeme kinematografické diela
z Národného filmového archívu SFÚ, ktoré prešli procesom digitalizácie, sú dostupné vo formáte DCP
(Digital Cinema Package), a teda ich možno premietať aj v digitálnych kinách. V aktuálnom čísle sa vraciame
v čase o štyri desaťročia, keď na jeseň roku 1981 navštívil Československo režisér Jaroslav Siakeľ. Režisér
Miroslav Cimerman, ktorý sa venoval prevažne spravodajskému filmu, využil historickú príležitosť
a krátku návštevu zachytil v dokumentárnej snímke Jaroslav Siakeľ na Slovensku (1982).

Značne poškodenú kópiu Jánošíka (1921), ktorú
venoval Slovenskému filmovému ústavu, priviezol na
Slovensko jeho producent Ján Závodný v júni 1970 a už
koncom novembra mohli tento film po mnohých rokoch,
keď sa považoval za stratený, opäť vidieť diváci. Obnovená premiéra sa konala v kine Mier v Bratislave a podľa
dobových ohlasov sa tešila veľkému záujmu verejnosti.
Keď prišiel Ján Závodný zo zámoria na návštevu domoviny druhýkrát, vyznamenali ho titulom zaslúžilý pracovník filmu. Bolo to v roku 1981, keď si slovenská kinematografia pripomínala 60 rokov od premiéry prvého
slovenského celovečerného filmu. Príležitosťou na návštevu vlasti sa výročie stalo aj pre režiséra Jánošíka Jaroslava Siakeľa. Dokument o jeho návšteve má necelých
štrnásť minút. Siakeľa a jeho životný príbeh predstavuje
Miroslav Cimerman v úvode prostredníctvom archívnych fotografií s komentárom Františka Kovára. Neskôr
ich doplnia ukážky z filmu a po úvodných titulkoch aj
aktuálne zábery, ako sa 85-ročný filmár v aute, ktoré
šoféruje jeho americká nevesta Sandy, vracia do rodnej
Blatnice, „kde nebol 60 rokov, skoro jeden ľudský život“,
ako poznamenáva komentár, ktorý divákovi predstavuje v skratke aj históriu filmu Jánošík, kvôli ktorému sa
Jaroslav s bratom Danielom vrátili do vlasti a v rodnej
Turčianskej Blatnici pod Veľkou Fatrou ho v slovensko-americkej koprodukcii aj nakrútili – Jaroslav ako
režisér, Daniel (na Slovensko sa nikdy nevrátil a zomrel
v roku 1946) ako kameraman.

V Československu strávil Siakeľ päť dní. „Týždeň
od 22. do 26. septembra 1981 mal atmosféru udalosti, ktorá
sa nedá zopakovať, je nielen slávnostná, no naviac, už vopred
vieme, že ju čaká výnimočné umiestnenie v kultúrnej histórii
nášho národa,“ písala o návšteve dobová tlač. V Martine sa
okrem špeciálneho uvedenia zrekonštruovaného filmu
Jánošík uskutočnila aj retrospektívna prehliadka. Program tvorilo osem filmov s jánošíkovskou tematikou.
Premietal sa nielen Fričov Jánošík (1935), ale napríklad aj
Bielikove Vlčie diery (1948).
Keď sa Jaroslav Siakeľ po nakrútení Jánošíka začiatkom 20. rokov minulého storočia lúčil so svojím dobrým priateľom Jánom Ďurisom, myslel si, že sa už neuvidia. Mýlil sa. Cimermanov film ponúka divákovi aj
zábery z dojímavého stretnutia s 91-ročným kamarátom.
Osemdesiatpäťročný Siakeľ s motýlikom a s cigarou v ruke
pôsobí v dokumente výnimočne sviežo. Československo
navštívil na pozvanie Matice slovenskej. Vo filme okrem
iného opisuje, akými zmenami prešla Blatnica počas rokov jeho neprítomnosti, svojej neveste prezrádza, kde sa
čo nakrúcalo, a zasväcuje ju do detailov vzniku filmu.
Dokument Jaroslav Siakeľ na Slovensku má pre nás
dnes hodnotu najmä v tom, že tvorcu Jánošíka zaznamenal a „zakonzervoval“ v čase aj pre ďalšie generácie. ◀
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Kino Lumière - Bratislava
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— text: Martin Kudláč / filmový publicista —
foto: Česká televízia —
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foto: Film Expanded —

ohlasy

ohlasy

— text: Jaroslav Hochel / filmový publicistka —

Filmový festival inakosti
dostal občiansky preukaz

Filmový festival inakosti sa tohto roku dožil 15. ročníka a dostal symbolický dúhový občiansky preukaz.
Po vlaňajšku, keď museli jeho organizátori pre lockdown hneď po prvom dni stopnúť premietanie v kine
(zostal program online), sa konal v bratislavskom Kine Lumière v plnej kráse, čo znamená 6 dní, 5 sekcií,
48 filmov a 38 predstavení. Na jednom z nich (britskej Supernove režiséra Harryho Macqueena) sa zúčastnila aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá prevzala nad festivalom záštitu.

Dramaturgia festivalu nezabúda na klasiku. Tú
reprezentoval britský film Billy Elliot (2000, r. Stephen
Daldry), svojho času uvedený aj v našej distribúcii, a ešte
staršia britská snímka Nádherná vec (1996; r. Hettie MacDonald), ktorá bola kedysi v programe úplne prvého bratislavského Gay Film Festivalu v roku 1999.
Dva filmy z najbohatšie obsadenej sekcie Súčasný
film (22 titulov) si počkali na uvedenie z minulého ročníka: silné drámy o „zakázaných“ vzťahoch emancipovaných žien – britský Amonit (r. Francis Lee) a americký
Svet, ktorý na nás čaká (r. Mona Fastvold) – sa odohrávajú
v 19. storočí. Z nedávnejšej minulosti ťažil film Veľká sloboda; rakúsky režisér Sebastian Meise v ňom sleduje osudy
muža, ktorý sa ako homosexuál dostával v Nemecku do
väzenia v 40., 50. i 60. rokoch minulého storočia na základe neslávne známeho paragrafu 175. Skrývať svoj ľúbostný vzťah musia aj dvaja vojaci, profesionálny pilot a vojak
základnej služby, v estónsko-britskej dráme Ohnivák, ktorú podľa skutočných udalostí nakrútil estónsky režisér
Peeter Rebane; 70. roky minulého storočia, sovietska
letecká základňa, všadeprítomná KGB, ale aj neschopnosť staršieho z partnerov rozhodnúť sa medzi rodinou
a mladším milencom sú okolnosti, ktoré láske neprajú
a v ich dôsledku príbeh speje k tragickému koncu.
Spomedzi filmov zo súčasnosti mal zrejme najsilnejší dobovo-politický kontext i výraznú súvislosť s pomermi u nás rumunský film Pole vlčích makov (r. Eugen
Jebeleanu). Zdanlivo banálna epizóda je tu príležitosťou
na analytický pohľad na spoločensko-politickú situáciu.
Keď sa v bukureštskom kine strhne potýčka medzi ľuďmi, ktorý si kúpili lístok na predstavenie, a kresťanskými
aktivistami protestujúcimi proti uvádzaniu „obscénneho“
filmu (zobrazuje sa v ňom sex medzi dvoma ženami),
medzi príslušníkmi privolanej zásahovej jednotky je aj
mladý Cristi, na ktorého doma čaká jeho moslimský priateľ. V mačistickom prostredí mužov zákona a v netolerantnej atmosfére zbytočného protestu sa Cristi ocitá
medzi dvoma mlynskými kameňmi. Ešte užšiu súvislosť

so situáciou na Slovensku má český dokument Zákon lásky,
v ktorom režisérka Barbora Chalupová sleduje proces presadzovania legislatívnej úpravy manželstva pre všetkých
v rokoch 2018 až 2021. A hoci je dnes Česko v záležitosti
práv LGBT ľudí oproti Slovensku o kus vpredu (registrované partnerstvá od roku 2006), „argumenty“ homofóbnych politikov sú stále rovnaké; Chalupová ich zachytáva
rovnako verne ako racionálnu činnosť LGBT aktivistov.
Opakujúcim sa motívom filmov tohtoročného
FFI bolo stretnutie dvoch ľudí, ktorí sa líšia vekom, farbou pleti alebo životnými postojmi, či už ide o starnúceho
amerického novinára a židovského mladíka v citlivo
natočenom filme izraelského režiséra Eytana Foxa Podnájomník, o mladého berlínskeho tanečníka a britského
čierneho turistu v nemeckom mumblecore Keď chlapec
stretol chlapca (r. Daniel Sanchez Lopez), alebo o podobnú
dvojicu, v ktorej jeden (ne)rieši coming-out pred svojím
otcom a druhý traumu z detstva, v americkom filme
Cikáda (r. Matthew Fifer, Kieran Mulcare).
Teplé Česko-Slovensko reprezentovali v programe
tohtoročného FFI len dva filmy: Pozemský nepokoj režiséra Eduarda Grečnera z roku 1992 (východisko z núdze?)
a film na pomedzí fantasy hororu a čiernej komédie Playdurizm, ktorý je českej produkcie, ale je pod ním podpísaná plejáda inonárodných tvorcov s Turkom Gemom
Degerom na čele. Sekcia Kraťasy obsahovala 20 filmov,
rozdelených tentoraz nie podľa jednotlivých „písmeniek“
skratky LGBT, ale do tematických skupín Boys, Stronger
a Toxic. Ako ukázali najlepšie z nich, na dobrý krátky film
stačí originálny nápad – napríklad situácia, keď mladý
gej požiada svojho kamaráta, aby ho zbavil panictva
(Panic, r. Adar Sigler, Izrael), keď sa transrodová dievčina
dostaví na vojenský odvod, lebo podľa dokladov je ešte
mužom (Tanec božskej dcéry, r. Sungbin Byun, Južná Kórea),
alebo keď sa dvaja mladíci, odvážnejší a nesmelý, nájdu
pohľadmi v železničnom vozni (Nočný vlak, r. Jerry Carlsson, Švédsko). ◀

Serial Killer ukázal európsku
kvalitu aj s Podozrením

Jesenná sezóna priala festivalom, ktoré sa z digitálneho exilu vrátili späť „offline“. Patrí k nim aj brniansky
Medzinárodný festival televíznych a webových seriálov Serial Killer. Jeho riaditeľ ka Kamila Zlatušková ho
založila, aby zviditeľnila najnovšiu seriálovú tvorbu strednej a východnej Európy a zároveň ponúkla profesionálom v tejto oblasti kontaktnú a trhovú platformu.

Festival sa zameriava na seriály so širším potenciálom. Zároveň sleduje, kto ten-ktorý seriál kúpi a do ktorých krajín sa dostane. Víťaza prvého ročníka, chorvátsky
seriál Strážca hradu, kúpila švédska televízia a vďaka tomuto úspechu nadviazal festival užšiu spoluprácu aj s britskou stanicou Channel 4. Podobné pohnútky priviedli
tento rok do Brna i zástupcov spoločností Warner Bros
či HBO, riaditeľov českých vysielateľov, ale aj generálneho riaditeľa verejnoprávnej belgickej televízie VRT.
Štvrtý ročník festivalu sa konal od 21. do 26. septembra a po Dánsku, Nórsku a Spojenom kráľovstve sa
v profilovej sekcii Fokus zameral na súčasnú belgickú tvorbu. Uviedol prvé dve epizódy tragikomického seriálu
Albatros, ktorý sa odohráva v odtučňovacom tábore pre
dospelých v Ardenách. Skupina desiatich účastníkov si
tu plánuje zlepšiť vlastný život a postupne vychádzajú
na povrch skryté traumy a emócie. Tréner a terapeutka
pomáhajú s vybaľovaním emočnej batožiny, no nie vždy
sofistikovane. O čosi menej zdržanlivý bol komediálny
seriál Callboys o troch gigoloch a ich asistentovi, ktorí sa
rozhodli rozšíriť svoje obchodné aktivity. Tento seriál detabuizuje tému sexuálnej práce, no neskĺzava do vulgárnosti ani explicitnosti. Rovnakej téme, avšak v kriminálnom rámci obchodu s ľudským telom, sa venuje aj dramatický seriál Red Light. Jeho kreatívna producentka Carice
van Houten stvárňuje v príbehu tematizujúcom postavenie žien a ženskú identitu v patriarchálnom a exploatačnom svete aj hlavnú úlohu prevádzkarky nevestinca.
Belgická retrospektíva bola prístupná na online platforme DAFilms ako súčasť hybridného festivalového
modelu a uviedla aj v krajine obľúbený Klan: Sestry v akcii, politicko-kriminálnu Pandoru či komediálny seriál
Zmysel pre tumor.
Víťazom hlavnej súťaže sa stal srbský seriál Rodina: z perspektívy členov rodiny Slobodana Miloševića
sleduje tri dni, ktoré predchádzali jeho zadržaniu. V hlavnej súťaži festival uviedol aj prvý diel minisérie Podozrenie. Slovenský režisér Michal Blaško (Slovania, Za sklom)
ju nakrútil v česko-francúzskej koprodukcii podľa scenára Štěpána Hulíka (Horiaci ker, Pustina). Podozrenie sa

začína ako kriminálka, nesympatickú zdravotnú sestru
(Klára Melíšková) spájajú s podozrivým úmrtím pacientky
v nemocnici. Spolu s vyšetrovaním úmrtia sa Podozrenie
mení na procedurálny seriál; obvinenie sestry, na ktoré
nie sú jasné dôkazy, začne kriviť verejnú mienku. Miniséria tak otvára aj aktuálnu tému prezumpcie neviny
a hľadania spravodlivosti v prostredí formovanom mediálnym obrazom. Seriál sa dostane na obrazovky Českej televízie na jar 2022 a už oň prejavili záujem aj v teritóriách
ako Spojené kráľovstvo, Írsko, Austrália a USA.
Sekcia Medzinárodná panoráma predstavila francúzsky retro komediálny seriál UFO(ni) nielen o vyšetrovaní prípadov UFO na vidieku, ale aj o vládnej konšpirácii.
Švédsky mysteriózny triler Partizán sa odohráva v izolovanej komunite výrobcu biopotravín, ktorá sa stane predmetom utajovaného vyšetrovania trestnej činnosti; sociálne predsudky, traumu a materstvo tematizuje britský
psychologický triler Príliš blízko.
Dánsko-švédsky seriál Vyšetrovanie v réžii Tobiasa
Lindholma (Mindhunter, Únos) v sekcii Zvláštne uvedenie
sa zameral na zložité vyšetrovanie prípadu vraždy švédskej novinárky Kim Wall v ponorke podnikateľa, s ktorým
išla robiť rozhovor. Lindholm ide ako scenárista proti normám true crime seriálov, ktoré fetišizujú násilie aj násilníkov (napríklad v podžánri o sériových vrahoch) a sústreďuje sa výhradne na vyšetrovací tím, procedurálnu
stránku prípadu a takmer zúfalé zhromažďovanie dôkazov pri koncipovaní presvedčivej obžaloby. V prvom
rade tak stavia najmä pamätník Kim Wall; páchateľa
v jeho anonymite odsudzuje na zabudnutie.
Počas festivalu predstavili aj nový projekt Televízneho inštitútu, prvej súkromnej vysokej školy v Česku
zameranej iba na televíznu tvorbu. Platforma poskytne
tri bakalárske programy – showrunning, klasická televízna produkcia a marketing. Inštitút s ambíciou prinášať
českým a slovenským študentom know-how a profesionálov zo Škandinávie, Spojeného kráľovstva a z USA,
povedie Kamila Zlatušková, sídliť bude v Brne a otvorenie je naplánované na september 2022. ◀

Creative Europe
Desk Slovensko
informuje

V Jihlave súťažili Čiary,
Očista aj príbehy rómskych
partizánov

— text: Zuzana Sotáková

profil

z filmového diania
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významný festival, ktorý túto vzťahovú tragikomédiu zaradil do programu
a Ospalky splnili nominačné podmienky
na súťaž o študentského Oscara.

— foto: archív SFÚ/Anton Podstraský
– Havrania cesta (1962) —

— jj —

Stopy začiatkov v Krpáčove
Sedemnásteho novembra má uzávierku
jediná výzva podprogramu MEDIA, CREA-MEDIA-2021-CODEV, Vývoj európskych
koprodukčných projektov s rozpočtom
5 miliónov eur.
Schéma je určená pre nezávislé produkčné spoločnosti, žiadosť môže predložiť
konzorcium najmenej dvoch spoločností z dvoch rôznych krajín (koordinátor
projektu/manažér a partner). Jeden z členov konzorcia musí mať na podávaný
projekt väčšinové práva, ale nemusí to
byť spoločnosť, ktorá žiadosť podáva.
Členovia konzorcia musia mať medzi
sebou uzatvorenú zmluvu, ktorá definuje spoločný vývoj projektu.
Ďalšie podmienky sú rovnaké alebo podobné ako pri predchádzajúcich výzvach
na podporu vývoja balíkov a minibalíkov projektov. Prípustnými žiadateľmi
sú nezávislé európske produkčné spoločnosti registrované v jednej z krajín
MEDIA, vlastnené občanmi EÚ, ktoré musia preukázať referenčné dielo distribuované komerčne v najmenej troch iných
krajinách.
Prípustné sú projekty určené pre kiná
(minimálna dĺžka 60 minút), televízie
(hrané diela 90 minút, dokumenty 50 minút, animované filmy 24 minút) alebo
digitálne platformy (bez limitu).
Rozdiel je vo financovaní: v tomto prípade ide o fixnú sumu založenú na predkladanom rozpočte vývoja projektu, limit
je 50 % z rozpočtu, maximálna suma je
60 000 eur na každého člena konzorcia.
— vs —

Ospalky dostali zelenú na ceste
za študentským Oscarom
Po svetovej premiére v Karlových Varoch
a uvedení na festivale v San Sebastiáne
sa bakalársky film Ospalky poslucháčky
FTF VŠMU Kateřiny Hroníkovej dostal
do programu 37. filmového festivalu
vo Varšave (8. – 17. 10.). Ide už o tretí

Jubilejný, 20. ročník česko-slovenskej
filmologickej konferencie sa konal
v Krpáčove od 21. do 24. októbra 2021.
Počas štyroch dní prednieslo svoj príspevok takmer 30 známych českých
a slovenských filmových historikov
a teoretikov, medzi nimi Miroslav
Haľák, Josef Fulka, Marian Zervan, Petr
Mareš, Jana Dudková či Martin Kaňuch.
Konferenciu organizačne zabezpečuje
Asociácia slovenských filmových klubov
aj v spolupráci so Slovenským filmovým
ústavom. O konferencii, ktorá sa konala
v čase uzávierky Film.sk, sa viac dočítate v nasledujúcom vydaní časopisu.
— red —

Podcast SFTA sa na film
pozrie Zblízka
Slovenská filmová a televízna akadémia
spustila vlastný podcast nazvaný Zblízka.
„So slovenskými filmármi sa v ňom budeme rozprávať o ich láske k remeslu –
filmu a kinu. O kariérnych vzostupoch
i pádoch, ale aj výzvach a inšpiráciách,
ktoré ich poháňajú vpred,“ povedala
prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Wanda Adamík Hrycová.
Ambíciou podcastu je nielen priblížiť
divákovi jednotlivé filmové profesie
a proces nakrúcania, ale tiež nazrieť
do tých zákutí filmového sveta, ktoré
divák bežne nevidí. S hosťami podcastu
sa bude raz do týždňa zhovárať novinárka Andrea Gažová. Jej prvým hosťom
bol režisér a zároveň bývalý prezident
SFTA Martin Šulík. Ďalšími hosťami podcastu dostupného www.sfta.sk, Spotify,
Deezer, Google Podcasts, Podbean Podcasts App. budú herečka Emília Vášaryová, dramaturgička a scenáristka
Zuzana Gindl-Tatárová a režisérka
Lucia Kašová.
— red —

Medzinárodný festival dokumentárnych
filmov Ji.hlava sa konal v čase, keď bolo aktuálne číslo Film.sk po uzávierke.
V týždni od 26. do 31. 10. tu premietli
viacero slovenských filmov. Do hlavnej
súťažnej sekcie Opus Bonum vybrali
debut Barbory Sliepkovej Čiary (viac
na strane 22) a v súťažnej sekcii českých filmov Česká radost mal svetovú
premiéru film Zuzany Piussi Očista
(viac na strane 26) a debut Very Lackovej Ako som sa stala partizánkou (viac
na strane 24). Všetky tri snímky prídu
do slovenských kín v novembri. V sekcii Česká radost súťažil aj krátky film
Diany Cam Van Nguyen Milý tati (v slovenských kinách sa premieta ako predfilm s Inou svorkou). V súťaži Fascinace: Exprmntl.cz uviedla Ji.hlava krátky
film Courier’s rig slovenských umelcov pôsobiacich v Česku Tomáša Kocku
Juska a Alexa Selmeciho. Zuzana Piussi
predstavila na festivale aj pilotnú časť
dokumentárneho projektu Na hrane
diplomacie, ktorý pripravuje s Vítom
Janečkom. Premietala sa aj Láska pod
kapotou Mira Rema a v prestížnom
výbere výnimočných snímok z iných
festivalov uviedli film The Sailor
Lucie Kašovej. Veľkú retrospektívu venoval festival slovensko-českému
fotografovi a filmárovi Karolovi Plickovi a uviedol jeho 15 krátkych aj celovečerných dokumentov: Po horách, po
dolách (1929), Za Slovákmi od New Yorku po Mississippi (1937) či Zem spieva
(1933). Jubilejný, 25. ročník festivalu
udelil Cenu za prínos svetovej kinematografii českej režisérke Jane Ševčíkovej a medzi jeho hosťami mali byť americký režisér Oliver Stone či ruský
filmár Vitalij Manskij. Ji.hlave sa budeme venovať viac v decembrovom vydaní
časopisu.
— mak —

HANA GRISSOVÁ
Z búdky pre šepkárku sa vypracovala až na zaslúžilú umelkyňu. Domovom jej bolo divadlo, ale prirodzene vkĺzla aj
do sveta filmu, televízie a dabingu, kde vytvorila desiatky úloh. Na javisku prežila viac ako polstoročie, z toho tri
dekády v košickom Štátnom divadle. Herečka Hana Grissová sa narodila v novembri pred sto rokmi.

Popri pokore a vystupovaní mimo javiska rezonuje v dobovej tlači v textoch o Grissovej práve jej široký
herecký diapazón a talent zhostiť sa rôznorodých úloh.
„Hneď od počiatku dávala tušiť, že si v divadle nájde trvalé
uplatnenie. V inscenácii hry Cisár z Portugalska hrala v prvom
dejstve 12-ročného chlapca, v druhom pôrodnú asistentku a v treťom 70-ročnú babičku. Mala 21 rokov a všetky cesty do ďalších
inscenácií otvorené. Široký výrazový register ju predurčoval na
najrozmanitejšie roly,“ ilustroval pred rokmi jej schopnosti
profil v časopise Javisko. Nie všade však tvárnu herečku vítali s otvorenou náručou. Keď po krátkom pôsobení v rodnej Nitre a v Prešove prišla do Košíc, režisér Ján Borodáč
ju do divadla nechcel prijať. Radil ju totiž medzi charakterové herečky, ktorých mal v súbore už päť. „Bola to pre
mňa rana do srdca,“ opísala to neskôr herečka. Na vytúžené
miesto na javisku čakala tri roky na mieste šepkárky.
V pestrej zostave charakterov, ktoré vytvorila a ozvláštňovala povahovými odtieňmi, prevažovali postavy
zemitých žien z ľudu či postavy matiek. Časom čoraz viac
inklinovala k tragikomickým rolám. „Herečka, ktorá sa
smeje cez slzy,“ písali o nej. „Najbližšie sú mi tie roly, v ktorých
sa postavy smejú a rozosmievajú diváka cez slzy. Neviem, ale
asi to bude tým, že mi omnoho viac padnú situácie tragikomické než tie, v ktorých zvučí humor z každého kúta,“ potvrdila
v Rudom práve charakteristiku Grissová.
V 50. rokoch, keď Jozef Medveď a Karol Krška
pripravovali Štvorylku (1955), dostala ako prvá herečka zo
Štátneho divadla pozvanie na filmové herecké skúšky.
Na Kolibu sa vybrala najmä zo zvedavosti – zistiť, ako to
tam vlastne vyzerá. „Ešte som vo filme nehrala a nemala s ním
žiadne skúsenosti. Sedím u maskéra a vedľa mňa zaslúžila umelkyňa Mária Prechovská. O chvíľu mi vraví: ,Stále hľadajú Sásikovú a tu ju majú ako vystrihnutú!‘ Nuž, hrala som nakoniec
Sásičku vo filme Štvorylka naozaj ja. Ale bola to pre mňa sodoma-gomora, pochopiť techniku filmu,“ spomínala neskôr
v Slovenke na svoje prvé stretnutie s filmom.
Na prvom nakrúcaní zažila aj horúce chvíle. Pri
scéne záverečného sólového valčíka spadol v štúdiu met-

rákový mosadzný luster len pár metrov od nej a jej hereckého partnera Jozefa Kronera. Spoluprácu s ním a jeho
pomoc si pochvaľovala. „Avšak vidieť sa po prvý raz na plátne nebolo nič príjemné. Po čase som privykla trocha, ale hoci
som hrala v mnohých televíznych a filmových dielach, stále
som si celkom nezvykla,“ skonštatovala herečka.
Podobných úloh všetečníc, jazyčníc a klebetných
tetiek sa jej podľa vlastných slov ušlo neskôr viac. Jednou
z nich bola Šnajderka v päťdielnom televíznom filme Nepokojná láska režiséra Jozefa Zachara. „Na ponické nakrúcanie seriálu Nepokojná láska spomínam veľmi rada, aj keď to
ročné autobusové cestovanie z Košíc do Banskej Bystrice bolo
únavné. Všetko vyvážil zápal celého tvorivého kolektívu a podpora, ktorú som cítila od Júliusa Pántika a režiséra Jozefa Zachara. Šnajderka a podobné postavy však žijú medzi nami. Ja som
ich študovala pri oddychu na vidieku, ale aj na košickej ulici,
na trhu, aj pred krčmou, kde Šnajderka pekne od pľúc vykrstila svojho ,namazaného‘ Šnajdera. Výraz tváre, gestá, mimika,
slová, výkrik, zasmiatie, to všetko inšpiruje, veď súčasné divadlo potrebuje ako soľ to najcennejšie – zrnká pravdy,“ prezradila zdroje svojej inšpirácie v rozhovore v Slovenke.
Grissovej filmografiu zhrnula Encyklopédia dramatických umení Slovenska ako „menšie úlohy a žánrové figúrky
svojráznych žien s drobnými charakterovými chybami“. Spomeňme babičku v Skalných v ofsajde (1960) Jána Lacka, ktorý ju obsadil aj do ďalších filmov. Martin Hollý jej zveril
postavu Amálky v Havranej ceste (1962) aj Darinky v Jednom
dni pre starú paniu (1966). S Andrejom Lettrichom nakrútila satiru Archimedov zákon (1964), kriminálku Smrť prichádza v daždi (1965) i historickú snímku Do zbrane, kuruci
(1974). V Zmluve s diablom (1967) Jozefa Zachara hrala matku
jednej z protagonistiek, Peter Solan jej v poviedkovom
filme O sláve a tráve (1984) zveril úlohu stareny a ako sestra
najvyššieho okresného funkcionára sa predstavila v českom filme Stud (1967) Ladislava Helgeho.
Hana Grissová zomrela pred dvadsiatimi rokmi
v Košiciach vo veku 80 rokov. ◀

svet spravodajského filmu

kalendárium špeciál
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▶ Music & Film / 4. november ▶ 20.30 /
Bratislava – Kino Lumière / www.kino-lumiere.sk

Talianske filmové novinky
Stredoeurópsky festival talianskeho filmu MittelCinemaFest predstaví osem filmových noviniek. Program v bratislavskom Kine Lumière ponúkne autobiografický dokument Marca Bellocchia Marx môže počkať, filmy nastupujúcej generácie talianskych tvorcov, napríklad snímku
America Latina bratov DʼInnocenzovcov, ako aj debuty –
medzi nimi Legendu o kráľovi krabov v réžii Alessia Riga
de Righiho a Mattea Zoppisa či Californie Alessandra
Cassigoliho a Caseyho Kauffmana. Výber tvoria predovšetkým snímky z najvýznamnejších filmových festivalov, ktoré ponúkajú obraz súčasného Talianska, ale aj
pohľad do jeho minulosti.

▶ 19. MittelCinemaFest / 19. – 22. november /
Bratislava – Kino Lumière / www.kino-lumiere.sk

Jeseň pred voľbami
Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou.
Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ),
ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe.
V mesačníku Film.sk ich čitateľom približuje Milan Černák, ktorý pôsobil
ako dramaturg a režisér Spravodajského filmu.

Koncert The Doors v Kine Lumière
Zážitok z legendárneho koncertu skupiny The Doors 5. júla
1968 v amfiteátri Hollywood Bowl v Los Angeles prinesie
film The Doors: Live at The Bowl ʼ68 Special Edition, ktorý režíroval jeden z členov skupiny Ray Manzarek. Digitálne
reštaurovaný záznam mal premiéru v roku 2012. Okrem
samotného koncertu formácie s charizmatickým frontmanom Jimom Morrisonom ponúka aj rozhovory s dvomi
ešte žijúcimi členmi The Doors – Johnom Densmorom
a Robbym Kriegerom, ako aj s manažérom kapely Jeffom
Jampolom, nakrútené špeciálne pre tento film. Kapela
v čase konania koncertu práve čerstvo vydala tretí štúdiový album Waiting for the Sun, ktorý sa hneď ocitol na
vrchole americkej hitparády albumov. Predzvesťou platne
boli single The Unknown Soldier a Hello, I Love You. Vo filme
znejú aj hity ako The WASP (Texas Radio and the Big Beat),
Light My Fire alebo The End.

— text: Milan Černák —

Dušan Trančík, Karel Slach
aj Dušan Hanák vo Filmotéke
Filmotéka Kina Lumière uvedie v novembri pri príležitosti 75. narodením režiséra, scenáristu a pedagóga Dušana
Trančíka (26. november 1946) niekoľko jeho diel. Hraný
dokument Fotografovanie obyvateľov domu (1968) je jedným
z filmov, ktorými ukončil štúdium na pražskej FAMU.
V Štúdiu krátkych filmov v Bratislave nakrútil niekoľko
výnimočných snímok, ocenených na domácich i zahraničných festivaloch. Premietať sa budú Tryzna (réžia spolu
s Vladom Kubenkom a Petrom Mihálikom, 1969), Vrcholky
stromov (1972) a Amulet (1974). Z celovečernej tvorby vybrali kurátori Filmotéky Trančíkov hraný debut Koncert
pre pozostalých (1976), ktorý natočil v prvom roku svojho
pôsobenia ako režisér v Štúdiu hraných filmov, a tituly
Víťaz (1978) a Iná láska (1985). Dušan Trančík bude spolu
s Dušanom Hanákom aj hosťom v programe, ktorým si
vo Filmotéke pripomenú minuloročné 80. výročie narodenia českého kameramana Karla Slacha. Výber filmov
pod názvom Zlaté šesťdesiate – Slach, Hanák, Trančík
zostavil filmový historik Václav Macek. Súčasťou projekcie bude diskusia všetkých zúčastnených s Tomášom
Hučkom.

▶ Výročia osobností: Karel Slach /
18. november ▶ 18.20 /
▶ Výročia osobností: Dušan Trančík /
24., 28., 29., 30. november ▶ 18.20 /
Bratislava – Kino Lumière / www.kino-lumiere.sk
REDAKCIA NEZODPOVEDÁ ZA ZMENY V PROGRAME PODUJATÍ!
PODUJATIA SA USKUTOČNIA PODĽA AKTUÁLNYCH POKYNOV, KTORÉ SA
MÔŽU MENIŤ V ZÁVISLOSTI OD EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE.

— pripravila Jaroslava Jelchová —
1 — The Doors: Live at The Bowl `68 Special Edition
— foto: Aerofilms/Henry Diltz
2 — Víťaz — foto: archív SFÚ/Vladimír Vavrek

Blíži sa termín, keď časový rozdiel medzi nakrútením týždenníka a jeho
vysielaním v televízii bude rovných päťdesiat rokov. (Puntičkári a štatistici vedia,
že sa to stane až v posledný decembrový víkend.)
Realitou na plátne aj pred televíznou obrazovkou je teda v oboch prípadoch
jeseň. Kým tou dnešnou lomcuje tretia vlna pandémie, tou pred polstoročím „lomcovali“ prípravy na voľby. Boli to voľby niekoľkokrát odložené. Pôvodne sa mali konať
v máji roku 1968, no vývoj politickej situácie počas pražskej jari si vynútil ich odklad. A po okupácii spojeneckými vojskami bolo treba čakať znova: kým sa situácia upokojí a verejnosť získa tú správnu náladu. Iste aj preto sa všetky predvolebné
šoty zameriavali nie na „veľké“ voľby (do vtedajších parlamentov), ale na voľby do
miestnych zastupiteľstiev, v ktorých nekandidovali politici, ale „obyčajní ľudia“.
V Očovej (TvF č. 38) to bol miestny lekár, v Bratislave (č. 42) majsterka učníc
v obchodnom dome, v Prešove (44) robotníčka vo výrobe valivých ložísk. V reportážach z okresov zdôrazňovali autori všeobecné charakteristiky, ktoré s politikou
nesúviseli: Nitra (č. 37) bola – vďaka vysokej škole – najmladším mestom na Slovensku, Svidník (č. 39) najnovším a Trnava (č. 41) najväčším okresom, Žilina (č. 43) najmenším na strednom Slovensku, no bohatým na prírodné krásy.
Štátne ceny (č. 44), udeľované každoročne, získali v tom roku akademická maliarka-reštaurátorka Eva Ricottiová, literárny vedec Mikuláš Bakoš, chemici Štefan
Varga a Juraj Tölgyessy a za rozvoj teórie športových vied profesor Karol Stráňai.
Aj pred päťdesiatimi rokmi zmietali svetom utečenecké krízy. Podľa slov
komentátora (č. 40) prešlo za niekoľko málo týždňov z Pakistanu do Indie 7 miliónov utečencov. Ale to bolo ďaleko, málokto u nás to vôbec registroval.
Zopár málo významných atrakcií, ako napr. zbierka dvetisíc rokov starých
kľúčov (č. 38), nespestruje vcelku všedný obraz kolekcie.
Dnes ťažko predstaviteľnú zábavu prezentovali každoročne herci a novinári na štadióne futbalovým stretnutím (č. 40). Na túto atrakciu sa chodili pozerať
desaťtisíce divákov! Vidieť Kronera, Labudu či Pántika naháňať sa za loptou a hádzať sa o zem... Vtipné, nie? ◀

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – NOVEMBER 2021
▸ Týždeň vo filme 37/1971 a 38/1971 (10 + 9 min.)
▸ Týždeň vo filme 39/1971 a 40/1971 (9 + 9 min.)
▸ Týždeň vo filme 41/1971 a 42/1971 (10 + 10 min.)
▸ Týždeň vo filme 43/1971 a 44/1971 (10 + 10 min.)

7. 11. – 14.30 hod.
14. 11. – 14.30 hod.
21. 11. – 14.30 hod.
28. 11. – 14.30 hod.

výročia

stalo sa za 30 dní
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→ Producenta Petra Badača vybrali do programu 31. ročníka ACE Producers s česko-slovenským projektom Backwoods (r. Evženie Brabcová).
Informáciu zverejnili 14. 9. Prvý workshop sa uskutočnil 6. až 9. 10.
v nórskom meste Stavanger.
→ Na 14. medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Beldocs
v Belehrade v Srbsku, ktorý sa konal 9. až 16. 9., ocenili v medzinárodnej
súťaži krátkych filmov Zvláštnym uznaním film V plytkej vode Mareka
Moučku.
→ Britský program LRB Screen, ktorý sa každé dva týždne venuje niektorému titulu vydavateľstva Second Run, sa 22. 9. zameral na film Dušana
Hanáka Obrazy starého sveta. Moderátor Gareth Evans o ňom diskutoval
online s českou fotografkou Markétou Luskačovou.
→ V rámci projektu Platforma pre autorské právo v audiovízii a médiách
sa uskutočnila panelová diskusia Autorské právo v audiovízii a médiách.
Zorganizovali ju MFF FEBIOFEST Bratislava a Asociácia nezávislých
producentov 23. 9. v Kine Lumière aj online.
→ Cenu za celoživotný prínos kinematografii získala na 28. medzinárodnom filmovom festivale Praha – Febiofest (17. – 24. 9.) slovenská
herečka Božidara Turzonovová.
→ Vo veku 74 rokov zomrel 28. 9. spisovateľ, publicista a scenárista Ľuboš
Jurík. Podieľal sa na filmoch Dubček (r. Ladislav Halama), Smrť ministra
(r. Miroslav Košický) alebo na televíznom seriáli Slovenský bigbít (r. Dušan Rapoš).
→ Prvá časť minisérie Herec Petra Bebjaka získala na 34. filmovom festivale Finále Plzeň (24. – 29. 9.) cenu študentskej poroty za najlepší televízny a internetový projekt v kategórii film a miniséria.

NOVEMBER 2021
3. 11. 1946 Milan Frolo – scenárista,
		 dramaturg (zomrel 8. 11. 2009)
4. 11. 1921 Michal Kožuch – herec 		
		(zomrel 31. 5. 1975)
4. 11. 1941 Igor Čillík – herec
		(zomrel 16. 1. 2010)
5. 11. 1931 Emil Lehuta – filmový historik,
		kritik (zomrel 25. 1. 2006)
6. 11. 1941 Viera Bieliková – scenáristka,
		dramaturgička
7. 11. 1951 Vladimír Jedľovský – herec
11. 11. 1911 Ján Svikruha – vedúci výroby
		(zomrel 3. 2. 1988)
14. 11. 1946 František Kovár – herec
16. 11. 1951 Marian Urban – dramaturg,
		 scenárista, producent
18. 11. 1921 Hana Grissová – herečka 		
		(zomrela 20. 6. 2001)

→ Vo veku 91 rokov zomrela 3. 10. česká herečka Blanka Bohdanová, dlhoročná členka činohry Národného divadla v Prahe. Hrala v snímkach
ako Romeo, Julie a tma (r. Jiří Weiss), Čest a sláva (r. Hynek Bočan), v televíznom filme Odcházeti s podzimem (r. Václav Krška) či v seriáli My všichni školou povinní (r. Ludvík Ráža).

23. 11. 1971 Martin Kollar – režisér,
		kameraman

→ Slovenskú kinematografiu predstavil 16. medzinárodný festival animácie Animest (8. – 17. 10.) v Bukurešti v Rumunsku. Uviedol vyše 20 slovenských animovaných titulov vrátane Zbojníka Jurka (r. Viktor Kubal).
Sekciu zameranú na slovenskú kinematografiu pripravili v spolupráci
so Slovenským filmovým ústavom.

26. 11. 1946 Dušan Trančík – režisér

→ Na 62. medzinárodnom festivale krátkych filmov BRNO16 (13. – 17. 10.)
uviedli slovenské pásmo Mimo všetkého, ktoré zostavil filmový historik Martin Kaňuch zo Slovenského filmového ústavu.
→ Film Dhaulágirí je môj Everest Pavla Barabáša získal Hlavnú cenu aj
Cenu divákov na 29. medzinárodnom festivale horských filmov Poprad
(13. – 17. 10.).
→ Afganskú režisérku Sahru Karimi, ktorá istý čas pôsobila na Slovensku, nominovali spolu s ďalšími desiatimi afganskými ľudskoprávnymi
aktivistkami na Sacharovovu cenu za slobodu myslenia za rok 2021.
Za držiteľa ceny vyhlásili 20. 10. ruského aktivistu a politického väzňa
Alexeja Navaľného.
— jj —

26. 11. 1931 Ľubomír Dobrovoda – herec
		(zomrel 20. 10. 2012)

29. 11. 1931 Ružena Struhárová – herečka
		(zomrela 25. 5. 2017)
zdroj: Kalendár filmových výročí 2021
Interná publikácia Slovenského filmového ústavu
zostavila Renáta Šmatláková

O DOBRÝCH FILMOCH
SA HOVORÍ AJ
V RELÁCII
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