
Pod názvom Vzpomínky a za-
pomínání sa s ist˘m ãasov˘m od-
stupom aj k slovenskému diváko-
vi dostáva veºmi zaujímavá trojica
filmov, snaÏiacich sa rôznymi spô-
sobmi priblíÏiÈ k téme holokaustu.
V˘ber titulov, ktoré vznikli v roz-
medzí takmer ‰esÈdesiatich rokov,
je zároveÀ ak˘msi pokusom o ilus-
tráciu premien vnímania tohto fe-
noménu a spomienok naÀ v ãase. 

Najstar‰ím z nich je Vzpoura
hraãek (1946) od nestorky ães-
kého animovaného filmu Hermí-
ny T˘rlovej. V kombinácii bábko-
vého a hraného filmu – netradiã-
nej na dobu svojho vzniku – sa
oÏivené hraãky vìaka svojmu dô-
vtipu úspe‰ne ubránia pred gesta-
pákom (Eduard Linkers), ktor˘
ich ohrozuje so zbraÀou.

Hran˘ film vo v˘bere zastupuje
PasaÏierka, presláven˘ posledn˘
film tragicky zosnulého poºského
reÏiséra Andrzeja Munka. Sním-
ku, nakrútenú podºa poviedky
Zofie Posmysz, po Munkovej smr-
ti dokonãil Witold Lesiewicz v ro-
ku 1963. Dielo je sondou do psy-
chiky b˘valej príslu‰níãky SS, kto-
rá sa s odstupom ãasu snaÏí pred
svojím manÏelom a sama pred se-
bou ospravedlniÈ svoje konanie
zoãi-voãi hrozbe priamej konfron-
tácie so Ïenou, ktorá môÏe, ale ne-
musí byÈ jej b˘valou obeÈou.

Odkazy na obe tieto snímky
(úryvky z PasaÏierky a hlas Ed-
varda Linkersa) nájdeme aj v naj-
aktuálnej‰om filme kolekcie Zlo-
povûstné dítû (2003). Jeho reÏisér
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K doteraj‰ím deviatim premié-
ram ASFK v prvom polroku 2006
pribudne 22. júna e‰te jedna – bel-
gicko-francúzsko-taliansko-sloven-
sk˘ film Piatok alebo in˘ deÀ. Je
to druh˘ celoveãern˘ film belgic-
kého filmára Yvana Le Moinea
(za svoj debut âerven˘ trpaslík
získal Grand Prix na 1. MFF Bra-
tislava 1999), opäÈ nakrúten˘
podºa románu Michela Tourniera
Piatok alebo Predpeklie Pacifiku.
Dej filmu sa odohráva v 18. storo-
ãí. Star˘ herec Philippe de Nohan
(stvárnil ho Philippe Nahon) ako
jedin˘ z divadelnej spoloãnosti
preÏije stroskotanie lode a ocitne
sa na opustenom ostrove. Tam za-
chráni pred kanibalmi mladého
nemého ãernocha a postupne sa
títo dvaja odli‰ní muÏi uãia spolu-
naÏívaÈ a vytvoria si vlastn˘ súbor
pravidiel, odli‰ujúcich sa od t˘ch
západn˘ch. „Je to jedna z najdob-
rodruÏnej‰ích kníh, aké som kedy
ãítal… a navy‰e je to psychologic-
ké dielo plné pirátov a kurtizán,“
povedal reÏisér o svojom filme,
ktor˘ mal premiéru v súÈaÏi na
MFF Locarno 2005. V epizód-
nych úlohách sa v Àom objavia aj
hviezdy ako Ornella Muti a Han-
na Schygulla.

Druh˘ polrok klubovej sezóny
sa zaãne netradiãne uÏ 24. augus-
ta, kedy bude maÈ premiéru ãesk˘
film Vaterland – Loveck˘ denník
Davida Jafiaba. Hoci tento film
získal na Finále PlzeÀ 2005 Cenu
poroty pre najlep‰í celoveãern˘

film, do na‰ich kín sa ako jeden
z mála ãesk˘ch filmov zatiaº ne-
dostal. V tomto fantastickom
thrilleri s prvkami ãiernej komé-
die o niekoºk˘ch kultúrnych kon-
fliktoch a jednom netradiãnom lo-
ve stvárnili hlavné úlohy Karel
Roden a bratia Formanovci.

V polovici septembra sa uÏ po
druh˘ raz zaãne slovenská ãasÈ

putovnej prehliadky Projekt 100.
Pre uÏ dvanásty roãník organizá-
tori vybrali opäÈ desaÈ titulov, kto-
ré budú maÈ aÏ do 15. decembra
2006 moÏnosÈ vidieÈ diváci v zhru-
ba ‰tyridsiatich kinách na celom
Slovensku. Ich spoloãn˘m meno-
vateºom je téma rebélie, revolty ãi

vzbury. Kolekciu tvoria najlep‰í
írsky film v‰etk˘ch ãias Commit-
ments Alana Parkera, Na konci
s dychom Jean-Luc Godarda,
Ejzen‰tejnov KríÏnik PoÈomkin,
reÏijn˘ debut otca Hviezdnych
vojen Georgea Lucasa – orwellov-
ské sci-fi THX 1138, Kazanov
majstrovsk˘ prepis Steinbeckovej
klasiky Na v˘chod od raja, KieÊ-

lowského dráma Dvojak˘ Ïivot
Veroniky, road movie s mlad˘m
Che Guevarom Motocyklové den-
níky Waltera Sallesa, ‰tudentská
vzbura Keby... Lindsaya Andersona
s Malcolmom McDowellom, ví-
Èazn˘ film MFF Cannes 2005 Die-
Èa bratov – reÏisérov Jean-Pierra

a Luca Dardenneovcov a druhá
ãasÈ „americkej“ trilógie Larsa von
Triera pod názvom Manderlay.

Tohtoroãné premiéry ASFK
doplnia dva dokumenty. T˘m pr-
v˘m je Chaãipe (5. október) ães-
kého dokumentaristu Miroslava
Janeka, b˘valého spolupracovní-
ka Godfreya Reggia, v ktorom
reflektuje Ïivot v detskom domo-
ve prostredníctvom kamery v det-
sk˘ch rukách. Tá búra múr medzi
dvoma svetmi a je pre chovancov
hraãkou, ale i nástrojom, umoÏÀu-
júcim sa zdôveriÈ s tajomstvom, vy-
sporiadaÈ sa s bezmocnosÈou ãi
náhlym smútkom alebo vyjadriÈ
radosÈ. Druh˘m je americk˘ kan-
didát na Oscara 2005 Super Size
Me (12. október), v ktorom re-
Ïisér Morgan Spurlock ponúka
nov˘, zaujímav˘ pohºad na jeden
z na‰ich najväã‰ích národn˘ch
zdravotn˘ch problémov, na obe-
zitu. TridsaÈ dní neje niã iné neÏ
to, ão je v ponuke McDonald’s.

Poslednou klubovou premiérou
roku 2006 bude dánsko-islandsk˘
film Outsider, nekonvenãná ko-
média reÏiséra Dagura Káriho,
ktorého debut Albín menom Nói
sa s úspechom hral i v na‰ich ki-
nách. Oba tituly spája reÏisérov
zmysel pre nezvyãajn˘ humor,
odºahãen˘ tón a sviÏné dialógy
a tieÏ jeho cit pre dôkladné zachy-
tenie du‰evn˘ch a citov˘ch stavov
postáv.

MIRO ULMAN
(Autor pracuje v SFÚ)

nymom Wäckerle. K tomuto me-
nu ho in‰pirovala postava Hilma-
ra Wäckerleho, prvého veliteºa
koncentraãného tábora v Dachau,
ktor˘ bol v‰ak uÏ po troch mesia-
coch odvolan˘, lebo svojou krutos-
Èou „po‰kodzoval dobré meno SS“
(sic!). Jeho du‰evn˘ svet je v‰ak
napriek tomu, Ïe ako autodidakt
nadobudol celkom slu‰né vedo-

mosti, veºmi obmedzen˘ a jeho
závery sú zaujímavou kombiná-
ciou závaÏnej témy a jej banálnej
interpretácie.

Snímka Zlopovûstné dítû je ori-
ginálnosÈou svojho námetu i spra-
covania, kombinujúceho tradiãné
dokumentaristické postupy so sno-
v˘mi a animovan˘mi pasáÏami,
zaujímav˘m a inovatívnym príno-
som dokumentárnej kinemato-
grafii, zaoberajúcej sa tematikou
holokaustu a zároveÀ je unikát-
nou v˘poveìou o bizarnej posad-
nutosti jedného ãloveka. Hoci
snímka vznikla e‰te poãas ‰túdií
autorov na praÏskej FAMU, je v˘-
nimoãne vyzretá a celkom zaslúÏene
bola ocenená ako najlep‰í ãesk˘
dokumentárny film roku 2003 na
Medzinárodnom festivale doku-
mentárnych filmov v Jihlave. Od-
vtedy vzbudzuje pozornosÈ na fil-
mov˘ch festivaloch po celom svete.
Okrem toho sa momentálne pre-
mieta vo filmov˘ch kluboch vo via-
cer˘ch európskych krajinách. Je veº-
mi pozitívne, Ïe medzi ne pribudlo
aj Slovensko, keìÏe táto trojica fil-
mov je veºmi kvalitn˘m v˘berom
s pridanou hodnotou zaujímavej in-
terakcie medzi jednotliv˘mi dielami.

MONIKA MIKU·OVÁ 
(Autorka je doktorandka 
na Katedre vied o umení 

FTF V·MU)

Miloslav Novák bol zároveÀ ini-
ciátorom zostavenia tejto pu-
tovnej kolekcie filmov, spojenej
v âechách i so sériou diskusií
a in˘ch podujatí. V˘stupom by
mal byÈ zborník pôvodn˘ch tex-
tov. Film Nováka a autorky scená-
ra a námetu Lucie Královej je
znepokojujúcim intímnym portré-
tom mladíka zo západoãeskej de-
diny, ktorého kaÏdodennú bezú-
te‰nú existenciu postupne celkom
zapæÀa obsedantná fascinácia vy-
hladzovacími tábormi. Podriaìuje
jej cel˘ svoj Ïivot, nav‰tevuje tá-
bory, nosí si z nich domov bizarné
suveníry, dokonca v nich prespáva
a pí‰e o nich romány pod pseudo-
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Z filmu PasaÏierka, poslednej snímky tragicky zosnulého poºského re-
Ïiséra Andrzeja Munka.

V júni bude maÈ premiéru koprodukãn˘ film Piatok alebo in˘ deÀ, na ktorom
sa finanãn˘m vkladom podieºalo aj Slovensko.

Skonãil sa trojdÀov˘ seminár klubistov 
Prv˘ tohtoroãn˘ trojdÀov˘ programovací seminár zástupcov filmo-

v˘ch klubov, registrovan˘ch v Asociácii slovensk˘ch filmov˘ch klubov
(ASFK), ktor˘ asociácia organizuje pravidelne dvakrát do roka, sa
skonãil v nedeºu 28. mája v Krpáãove. Vo svojom programe ponúkol
snímky, ktoré ASFK tento roka prinesie do slovensk˘ch kín (Vaterland
– Loveck˘ denník Davida Jafiaba a dokument Super Size Me Morgana
Spurlocka), ìalej filmy, ktoré sa tento rok objavia v prehliadke Projekt
100 (Motocyklové denníky Waltera Sallesa a Na v˘chod od raja Eliu
Kazana). V˘nimoãne si náv‰tevníci seminára mohli pozrieÈ aj filmy pri-
pravované do Projektu 100 na rok 2007 (Pat Garret & Billy the Kid Sa-
ma Peckinpaha). Svoje dva filmy na seminári osobne uviedol doku-
mentarista Marko ·kop, a to dokuinscenáciu SlávnosÈ osamelej palmy,
ktorú nakrútil s Jurajom Johanidesom a svoj celoveãern˘ dokument Iné
svety. Seminár ponúkol aj slovensk˘ stredometráÏny film Na hrane ªu-
bomíra Viludu a Ivana Kr‰iaka, bakalársky film z Akadémie umení
v Banskej Bystrici a takisto stredometráÏny experimentálny film Wes-
tern 4.33 Aryana Kaganofa (Holandsko, JAR, Namíbia). SúãasÈou se-
minára, ktor˘ organizovala ASFK v spolupráci so Slovensk˘m filmo-
v˘m ústavom a s finanãnou podporou Ministerstva kultúry SR, bola
pracovná porada zástupcov FK registrovan˘ch v ASFK, poãas ktorej sa
venovali aktuálnym otázkam zástupcov jednotliv˘ch filmov˘ch klubov. 

Animovan˘ Pik a Nik s vysokou náv‰tevnosÈou 
ASFK je jednou z t˘ch distribuãn˘ch spoloãností, ktoré sa snaÏia

podporovaÈ domácu krátku a stredometráÏnu tvorbu mlad˘ch reÏisé-
rov. Jedn˘m z tak˘chto poãinov bolo aj zaradenie krátkej päÈminútovej
animovanej snímky Pik a Nik talentovaného reÏiséra Martina Snopeka
do distribúcie ako predfilm ãesko-nemeckej snímky Bohdana Slámu
·tûstí. Vìaka ·tûstí, ktoré svoje úspe‰né ÈaÏenie po slovensk˘ch kinách
od‰tartovalo poãas prehliadky Febiofest, získal aj Pik a Nik vysokú náv-
‰tevnosÈ. Poãas Febiofestu od 27. marca do 25. apríla videlo film 4319
divákov a k 25. máju sa jeho náv‰tevnosÈ vy‰plhala na 10 723 divákov.
Film Pik a Nik na príbehu chlapca Pik, dievãatka Nik a ich psíka, ktorí
sa vybrali na v˘let k moru, rozpráva predov‰etk˘m o dôleÏitosti pria-
teºstva a o prekonávaní strachu v kaÏdom z nás. Po absolventskom fil-
me KaÏdodenná pa‰a (2001), ktor˘ sa premietal s hudobn˘m doku-
mentom Wima Wendersa Buena Vista Social Club, ide v poradí o druh˘
film animátora Martina Snopeka v distribúcii. 

Tohtoroãn˘ Febiofest v optimistick˘ch ãíslach
UÏ trinásty roãník Medzinárodnej prehliadky filmu, televízie a videa

Febiofest 2006, ktorá patrí spolu s putovnou prehliadkou Projekt 100
k najv˘znamnej‰ím podujatiam ASFK, prilákal tento rok viac divákov.
Poãas svojho trvania od 27. marca do 25. apríla sa na jeho 261 predstave-
ní pri‰lo pozrieÈ úctyhodn˘ch 13 042 divákov, ão predstavuje nárast
o takmer desaÈ percent oproti vlaÀaj‰ku. Najnav‰tevovanej‰ím filmom sa
stala ãesko-nemecká snímka Bohdana Slámu ·tûstí s 4319 divákmi, ktorá
sa premietala spolu s krátkym slovensk˘m animovan˘m filmom Martina
Snopeka Pik a Nik. Vìaka nej sa najnav‰tevovanej‰ou stala sekcia Nov˘
ãesk˘ film (5630 divákov). Po nej v náv‰tevnosti nasledovali profilové
sekcie Pedra Almodóvara (1386 divákov) a Kim Ki-duka (1090 divá-
kov). Po filme ·tûstí mali najvy‰‰iu náv‰tevnosÈ, i keì s veºk˘m odstu-
pom, snímky Spútaj ma! Pedra Almodóvara, Samaritánka Kim Ki-duka,
·ílení Jana ·vankmajera a nov˘ film Krzysztofa Zanussiho Persona non
grata, ktor˘ sa premietal v Bratislave a Banskej Bystrici za osobnej úãas-
ti reÏiséra.

Febiofest tento rok ponúkol 140 filmov (z toho 72 celoveãern˘ch, 11
pásiem so 66 filmami a 2 krátkometráÏne filmy ako predfilmy) v rekord-
n˘ch ‰estnástich sekciách a konal sa v ôsmich slovensk˘ch mestách (Bra-
tislava, Nitra, Banská Bystrica, Îilina, Martin, Poprad, Pre‰ov, Ko‰ice).
Najnav‰tevovanej‰ím kinom Febiofestu bol FK Charlie centrum v Brati-
slave (3110 divákov), nasledovali mimobratislavské kiná Cinefil Ko‰ice
(1017) a Korzo Banská Bystrica (1011). 

ZaujímavosÈou je, Ïe v roku 2005 bola v slovensk˘ch kinách priemerná
náv‰tevnosÈ na jedno predstavenie 30,08 divákov. Na Febiofeste 2006 ma-
lo vy‰‰iu priemernú náv‰tevnosÈ aÏ ‰esÈ sekcií, a to Nov˘ ãesk˘ film
(v priemere 67 divákov na predstavenie), Ozveny svetov˘ch festivalov
(58), profily Pedra Almodóvara (51) a Kim Ki-duka (47), retrospektívy
Krzysztofa Zanussiho (44) a Jana ·vankmajera (43). Najvy‰‰iu priemer-
nú náv‰tevnosÈ na jedno predstavenie mali filmy Persona non grata Kr-
zysztofa Zanussiho (177 divákov), Experti Karla Comu (133) a ·ílení Ja-
na ·vankmajera (118).

Dominantou prehliadky boli ako kaÏdoroãne sekcie venované ãeskej
audiovízii, tento rok ich bolo ‰esÈ. Sekcie Nov˘ ãesk˘ film, Novinky ães-
kej televíznej tvorby a To najlep‰ie z Febia doplnili retrospektívy tvorby
Miroslava Janeka a Jana ·vankmajera. ZaujímavosÈou boli projekcie
dvoch pásiem krátkych filmov k 70. v˘roãiu Ateliérov Zlín a novinkou
sekcia ·tudentsk˘ film, v ktorej boli uvedené filmy ‰tudentov praÏskej
FAMU, bratislavskej FTF V·MU a víÈazn˘ film festivalu Áãko. Roz‰í-
rila sa aj ponuka zahraniãnej tvorby. Popri sekciách Bonus: Novinky
ASFK, Projekt 100 – 2006, Div(n)é videofilmy VII. a Ozveny svetov˘ch
festivalov mali diváci moÏnosÈ vidieÈ aj profily dvoch v˘znamn˘ch sve-
tov˘ch reÏisérov (Pedro Almodóvar, Kim Ki-duk) ãi zaspomínaÈ si na
klasické ruské komédie v sekcii Rusk˘ smiech. UdalosÈou tohtoroãného
Febiofestu bola osobná úãasÈ svetoznámeho poºského reÏiséra Krzysz-
tofa Zanussiho a mnohé ãeské filmy uviedli ich tvorcovia. 

(sim)
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