
Filmy nakrúcate nepretrÏite od
60-tych rokov, na tohoroãnom
Febiofeste ste uviedli svoj nov˘
film Persona non grata. âo bolo
pre vás impulzom k jeho nakrúte-
niu? 

– Potreba nakrúcaÈ filmy je po-
trebou komunikovaÈ so svetom,
a práve kontakt so svetom mi prí-
li‰ nejde. Film je pre mÀa nástro-
jom komunikácie, o niektor˘ch
my‰lienkach by som vôbec neroz-
prával, keby som nenakrúcal fil-
my. 

Máte aj po mnoh˘ch rokoch na-
krúcania stále ão objavovaÈ na
ºudskej podstate? Nezunovala sa
vám uÏ téma ãloveka? 

– Nie, pretoÏe kaÏd˘ rok sa ãlo-
vek pozerá na Ïivot z inej per-
spektívy, má iné skúsenosti a in˘
uhol pohºadu. Preto chcem pove-
daÈ e‰te veºmi veºa vecí. 

Va‰e filmy sa ãasto odohrávajú
v uzavretom prostredí, odrezané
od okolitého sveta. Vyhovuje vám
skúmanie ãloveka v úzko vyme-
dzenom priestore? 

– Áno, prostredie je pre mÀa
dobr˘m nástrojom, pomocou kto-
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KaÏd˘ rok sa ãlovek pozerá na Ïivot z inej perspektívy

Je príjemné, Ïe (niektoré) dis-
tribuãné spoloãnosti na Sloven-
sku sa snaÏia podporovaÈ krátku
a stredometráÏnu tvorbu mlad˘ch
reÏisérov a niekoºkominútové

snímky uvádzajú do kín v podobe
predfilmov svojich dlhometráÏ-
nych titulov. âesko-nemeck˘ film
Bohdana Slámu ·tûstí vìaka
ASFK v slovensk˘ch kinách „uvá-
dza“ päÈminútové animované
dobrodruÏstvo chlapãeka, diev-
ãatka a psíka pod názvom Pik
a Nik. Po absolventskom filme
KaÏdodenná pa‰a ide v poradí

o druh˘ film animátora Martina
Snopeka v distribúcii. Okrem je-
ho mena v‰ak v titulkoch filmu fi-
guruje niekoºko známych osob-
ností súãasného slovenského ani-
movaného filmu, napríklad Patrik
Pa‰‰ (spolupráca na scenári), Iva-
na ·ebestová (spolupráca na ani-

mácii), Ivana Zajacová (produk-
cia), Michal Struss (digitálna post-
produkcia obrazu) a Peter Hudák
(kamera). 

·pecifick˘ vizuál filmového sve-
ta Pik a Nik urãuje ‰peciálna ani-
maãná technika, piesková animá-
cia. Má svojské vizuálne ãaro
a pulzácia drobn˘ch kamienkov,
ktoré vytvárajú postavy, prekvapi-
vo dodáva hrdinom dynamiku
a napæÀa ich Ïivotom. Znaãnou
devízou filmu je aj „detsky neza-
ÈaÏená“ a ºahkosÈou nasiaknutá
hudba Petra Tarkaya. Zásadn˘m
spôsobom sa spolupodieºa na hra-
vej atmosfére celého filmu. Sno-
pekov krátky príbeh jedného ne-
bezpeãného stretnutia s morskou
prí‰erou rozpráva v˘sostne pro-
stredníctvom obrazu, hudby, ru-
chov, bez slov. UÏ KaÏdodenná
pa‰a naznaãila, Ïe hlavn˘mi atri-
bútmi Snopekovej tvorby sú pria-
moãiarosÈ, mierne balansovanie
na hranici insitného, ºahkosÈ
a zmysel pre humor. Jeho hra s lo-
gikou-nelogikou sveta animova-
ného filmu a ìal‰ie drobné nuansy
dodávajú rozprávke pre deti ìal‰í
rozmer, ktor˘ pote‰í aj dospelého
diváka. Krátky film Pik a Nik nie
je nároãnou filozofickou anekdo-
tou, ale hravou lahodnou „jedno-
hubkou“, ktorá sústavne núti k ús-
mevu. 

ZITA HOSSZÚOVÁ 
(Autorka je filmová publicistka)

Postavenie poºského filmu sa aj
vìaka ‰tátnej podpore zlep‰ilo.
Ako hodnotíte súãasnú poºskú fil-
movú produkciu? 

– Je pre mÀa ÈaÏké sa k tejto
otázke vyjadriÈ, pretoÏe som súãas-
Èou toho prostredia. Je veºa mla-
d˘ch tvorcov, ktorí sa snaÏia uká-

zaÈ svoj vzÈah k realite. Niekoºko
kolegov sa vybralo komerãnou
cestou. Na druhej strane, veºk˘
úspech majú filmy, ktoré hovoria

o minulosti. Keì národ nevie,
ktor˘m smerom ide, je dôleÏité
p˘taÈ sa, odkiaº pri‰iel. Nakrútili
sa filmy, ktoré sa o poºskej minu-
losti vyjadrovali veºmi kriticky.
Cítime sa slobodní, keì sa nebojí-
me hovoriÈ o na‰ej minulosti aj
v zlom. 

Má súãasn˘ poºsk˘ film poten-
ciál zaujaÈ divákov a prilákaÈ ich
do kina? 

– Niektoré snímky majú ohrom-
n˘ potenciál, hlavne m˘totvorné
filmy a romantické komédie,
ktoré sú síce hlúpe a banálne, ale
dokáÏu pritiahnuÈ niekoºko mi-
liónov divákov. ªudia totiÏ túÏia
po úspechu, klamlivé m˘ty si
publikum ãasto r˘chlo osvojí.

Myslíte si, Ïe filmom ako autor-
skou v˘poveìou je moÏné meniÈ
alebo ovplyvÀovaÈ súãasnú spo-
loãnosÈ? 

– Urãite áno, inak by som filmy
nenakrúcal, na druhej strane si
v‰ak nerobím Ïiadne ilúzie. Je to
princíp kvapky a rieky. Ja síce do
rieky môÏem pridávaÈ len kvap-
ky, no keì sa na to pozriete
z iného uhla, rieka sa skladá zo
sam˘ch kvapiek. Ale mám uÏ za
sebou aj obdobia depresie, kedy
som si myslel, Ïe nie som schopn˘
vpl˘vaÈ na ºudí a na svet, Ïe nie
som schopn˘ niã povedaÈ. Mys-
lím si, Ïe pravda je niekde upros-
tred. 

EVA MICHALKOVÁ 
(Autorka je 
absolventka 

filmovej vedy)

rého sa nieão odohráva. Je to
podobn˘ princíp ako v laborató-
riu – veci sa tak dajú lep‰ie skú-
maÈ.

ROZHOVOR

Pik a Nik * Slovenská republika * 2006 * 5 minút * RéÏia: Martin Snopek * Scenár:
Martin Snopek, Patrik Pa‰‰ * Kamera: Peter Hudák * Hudba: Peter Tarkay * Strih:
Barbora Pa‰‰ová * Animácia: Ivana ·ebestová, Martin Snopek * Digitálna postpro-
dukcia obrazu: Michal Struss * Zvuk: Róbert Barãák * Produkcia: Ivana Zajacová *
Hlasy postáv: Róbert Roth, Zuzana Polonská * Premiéra: 30. marec 2006

Poºsk˘ reÏisér Krzysztof Zanussi poãas svojej náv‰tevy Febiofestu
v Bratislave.

Apríl v znamení Febiofestu v regiónoch
Bratislavská ãasÈ 13. roãníka Medzinárodnej prehliadky filmu,

televízie a videa Febiofest 2006 sa skonãila v druh˘ aprílov˘ deÀ a od
3. apríla 2006 sa jej filmy presunuli do ìal‰ích siedmich miest Slo-
venska. Filmy bratislavskej ãasti prehliadky videlo podºa predbeÏ-
n˘ch v˘sledkov 8 500 divákov. Najnav‰tevovanej‰ím kinom v Bratis-
lave sa stalo Charlie centrum s takmer 3 200 divákmi a najnav‰te-
vovanej‰ím filmom ãesko-nemecká snímka Bohdana Slámu ·tûstí
s 2 218 divákmi. Film ·tûstí bol zároveÀ otváracou snímkou prehliad-
ky za osobnej úãasti reÏiséra Bohdana Slámu, producenta Pavla Str-
nada, hercov Anny Geislerovej a Zuzany Kronerovej, ale aj riaditeºa
Febiofestu v âR Fera Feniãa a riaditeºa Febiofestu v SR Petra Du-
beckého. Poãas slávnostného úvodného ceremoniálu bola udelená aj
Cena Zentivy, spojená s finanãnou prémiou vo v˘‰ke 300 000 Sk, kto-
rú tento rok získal dokumentarista Milan Balog. Projekcie svojich fil-
mov uviedli aj tvorcovia i protagonisti zo sekcie Nov˘ ãesk˘ film, no
udalosÈou tohto roãníka Febiofestu bola osobná úãasÈ svetoznámeho
poºského reÏiséra Krzysztofa Zanussiho, ktor˘ pri‰iel na Slovensko
uviesÈ svoj najnov‰í film Persona non grata do Banskej Bystrice
a Bratislavy.

Febiofest tento rok ponúka 143 filmov, z toho 70 celoveãern˘ch, v re-
kordn˘ch ‰estnástich sekciách a do konca apríla sa koná e‰te v nasle-
dovn˘ch mestách – Martin (kino Strojár / 7. – 13. 4.), Îilina (kino Klub
/ 10. – 13. 4.), Poprad (kino Tatran / 18. – 21. 4.), Ko‰ice (FK Cinefil / 19.
– 25. 4.) a Pre‰ov (kino Klub / 20. – 22. 4.). V Ko‰iciach sa prehliadky
osobne zúãastní ãesk˘ dokumentarista Miroslav Janek, ktor˘ v rámci
svojej retrospektívy uvedie film Chaãipe (20. apríl / 19.00 hod.) spolu so
strihaãkou, manÏelkou Toniãkou Jankovou a s producentom Richar-
dom Nûmcom.

(sim)

Bojovníci daÏìa aj príbeh mystickej lásky v kinách 
V programovej ponuke kín sa tento mesiac objavia aj dva tituly

z distribuãnej ponuky Asociácie slovensk˘ch filmov˘ch klubov
(ASFK). Ako prv˘ sa k divákom dostane francúzsky film Masajovia –
bojovníci daÏìa Pascala Plissona, ktor˘ vstúpil do distribúcie 6. apríla
2006. Film rozpráva o masajskej dedine v kenskej savane, ktorú suÏuje
dlhotrvajúce sucho a hrozí jej, Ïe vymrie dobytok a s ním i obyvatelia
dediny. Stará tradícia hovorí, Ïe suchá sú kliatbou âerveného Boha,
a preto sa skupina bojovníkov z kmeÀa Masajov vydáva na púÈ sava-
nou, aby ulovila leva, ktor˘ môÏe uzmieriÈ boÏí hnev, pretoÏe len vzác-
na obeÈ – hriva kráºa levov Vitchoua môÏe zaistiÈ dáÏì a zachrániÈ de-
dinu. Cesta je zdæhavá a vysilujúca, bojovníci pri hone na leva trpia
smädom a hladom, sú skú‰aní nástrahami prírody i útokmi in˘ch
kmeÀov, cez ktor˘ch územia prechádzajú. Napriek tomu statoãne
a húÏevnato idú za svojím cieºom. 13. apríla sa do distribuãnej siete
dostane aj jeden z posledn˘ch titulov juhokórejského reÏiséra Kim 
Ki-duka, ktorého retrospektívu filmov ponúka tohtoroãn˘ Febiofest.
ReÏisér, uznávan˘ vo svete vìaka svojmu v˘tvarnému cíteniu a uni-
verzálnym v˘povediam svojich filmov, v komornom príbehu mystickej
lásky 3-iron rozpráva o mladíkovi, ktor˘ preb˘va v opusten˘ch bytoch
aÏ do návratu ich majiteºa. Jedného dÀa v‰ak vojde do domu, ktor˘ nie
je tak˘ prázdny ako oãakával… Film získal Zvlá‰tnu cenu za réÏiu
Strieborného leva a Cenu FIPRESCI na MFF v Benátkach 2004
a Grand Prix FIPRESCI za najlep‰í film roku.

(sim)

Z âINNOSTI ASFK

RECENZIA

Najv˘znamnej‰ím hosÈom 13. Medzinárodnej prehliadky filmu, tele-
vízie a videa Febiofest na Slovensku bol svetoznámy poºsk˘ reÏisér Kr-
zysztof Zanussi, predstaviteº kina morálneho nepokoja. Na Slovensko
pri‰iel uviesÈ svoj nov˘ film Persona non grata, ktor˘ sa rodil v ãase 25.
v˘roãia vzniku hnutia Solidarita. Jeho prvú projekciu uviedol v Ban-
skej Bystrici, kde sa divákom predstavil uÏ pred jedenástimi rokmi na
prvom roãníku Medzinárodného festivalu filmov˘ch klubov, druhú si
pozreli diváci v Bratislave.

Preão ste sa rozhodli posunúÈ
termín konania Febiofestu? 

– Presunu termínu som sa dlhé
roky vyh˘bal, no nakoniec sa uká-
zalo, Ïe je to jediná cesta, ktorá
môÏe vyrie‰iÈ na‰e kaÏdoroãné
problémy s financovaním. Januáro-
v˘ termín ohrozoval celú existenciu
Febiofestu, keìÏe väã‰ina partne-
rov uzatvára svoje sponzorské plá-
ny v decembri, v ãase, keì my uÏ
dokonãujeme program. Návyky
sponzorov a marketingov˘ch ‰éfov
nezmením, preto sme posunuli ter-
mín, aby príprava samotného Fe-
biofestu mohla prebiehaÈ aÏ v ãase,
keì uÏ reálne vieme, aké máme fi-
nanãné prostriedky. Zmena ãasu
a miesta konania sa ukázala ako
veºmi pozitívna, o ãom svedãí aj
fakt, Ïe len za prvé tri dni tohoroã-
ného festivalu v Prahe sa predalo
toºko lístkov, ako za cel˘ minul˘
roãník praÏského Febiofestu. 

Na tohoroãnom Febiofeste sa
v âechách i na Slovensku krstilo
DVD, ktoré obsahuje sedem va-
‰ich filmov...

– DVD obsahuje sedem doku-

Zmena bola pozitívna
ãase som sa nemal ako dostaÈ ku
kópiám, keìÏe niektoré z filmov
boli zakázané. Sú to filmy, ktoré
veºmi presne odráÏajú atmosféru
rokov svojho vzniku, ich bezv˘-
chodiskovosÈ a niãotnosÈ. Po ro-
koch som s prekvapením poze-
ral, koºko je v t˘ch filmoch smút-
ku. 

PociÈovali ste beznádej rovnako
intenzívne aj v dobe nakrúcania
va‰ich filmov? 

– KaÏd˘ tvorca sa odráÏa v tom,
ão robí, hlavne pokiaº robí autor-
ské filmy, ão bol aj môj prípad.
Moje filmy boli okrem iného aj fil-
mami o mne, o tom, ako som tú
dobu vtedy vnímal. ReÏisér pred-
sa vÏdy urãuje uhol pohºadu
a z reality buduje atmosféru. Bol
som prekvapen˘, ako rokmi môj
pocit ne‰Èastia a bezmocnosti stú-
pal. Na zaãiatku tvorby bola v mo-
jom pohºade na tú dobu irónia
a zlomyseºnosÈ, na konci som uÏ
irónie nebol schopn˘ a prevládla
beznádej. Nebol som ‰Èastn˘, cítil
som sa ako ãlovek na okraji, vyh-
nanec. Vedel som, Ïe ãasom filmy
prestanem nakrúcaÈ, pretoÏe pre
spoloãnosÈ, ktorá vyÏadovala pro-
pagandu, bolo neprijateºné takúto
tvorbu podporovaÈ. Na‰Èastie, pri-
‰iel rok 1989 a ja som mohol zaãaÈ
ÏiÈ úplne inak.

EVA MICHALKOVÁ 
(Autorka je absolventka 

filmovej vedy)

mentov z obdobia 70-tych a 80-
tych rokov, ‰esÈ slovensk˘ch a je-
den ãesk˘. Bonusom je prv˘ do-
kument z dielne Febia Odsud-po-
tiaº, ktor˘ bol pre mÀa zaãiatkom
novej Ïivotnej etapy. DVD je pre
mÀa príleÏitosÈou pozrieÈ si svoje
najobºúbenej‰ie dokumenty, v tom

ROZHOVOR

Fero Feniã sa otvorenia Febiofestu
v Bratislave zúãastÀuje pravidelne.

Febiofest sa uÏ druh˘ rok koná v neskor‰om, jarnom termíne na kon-
ci marca a v apríli. O tom, ão bolo príãinou t˘chto zmien, o reakcii divá-
kov, ale aj o svojom novovydanom DVD hovorí reÏisér a producent
Fero Feniã, riaditeº Febiofestu v âR, ktor˘ sa zúãastnil otvorenia pre-
hliadky v Bratislave.


