
Stanislava B., Malacky: „Filmová
prehliadka Projekt 100 pre mÀa zna-
mená predov‰etk˘m jedineãnú moÏ-
nosÈ zhliadnuÈ star‰ie filmy zo zlaté-
ho fondu svetovej kinematografie na
veºkom plátne a s kvalitn˘m zvukom.
Znamená pre mÀa zároveÀ aj moÏ-
nosÈ väã‰ieho a kvalitnej‰ieho divác-
keho v˘beru filmov premietan˘ch
v kinách. Z tohtoroãnej ponuky ma
najviac oslovili dva filmy – snímka
anglického reÏiséra Alana Parkera
Commitments a film francúzskeho
reÏiséra Jean-Luc Godarda Na konci
s dychom. Film Commitments preto,
Ïe veºmi láskavo pristupuje k téme
dospievania v prostredí, ktoré nepo-
núka takmer Ïiadne ‰ance na lep‰í Ïi-
vot, a film Na konci s dychom najmä
pre svoj rebelujúci nádych a zobra-
zenie antihrdinu, idúceho si vlastnou
cestou napriek v‰etkému.“

Eva Z., Bratislava: „Prehliadku
Projekt 100 sledujem uÏ dlh‰ie a páãi
sa mi na nej to, Ïe uprednostÀuje kva-
litu namiesto kvantity. Filmy, ktoré
patria k v˘nimoãn˘m dielam kinema-
tografie a ktoré beÏn˘ divák uÏ v ki-
nách nemá moÏnosÈ vidieÈ, pretoÏe
nepatria k premiérov˘m titulom, sa
práve vìaka Projektu 100 dostanú
opäÈ na plátna kín. KaÏd˘ rok ma
program prehliadky milo prekvapí

a tento rok to platí dvojnásobne. UÏ
som nedúfala, Ïe sa mi znova podarí
vidieÈ v kine Godardov film Na konci
s dychom, Andersonov Keby... a do-
konca v kinopremiére aj KieÊlowske-
ho Dvojak˘ Ïivot Veroniky, ktorého
uvedenie na plátne len umocÀuje uÏ
aj tak v˘nimoãne siln˘ príbeh. Aj na-
priek tomu, Ïe Motocyklové denníky
zobrazujú kontroverznú postavu Che
Guevaru, tvorcovia sa sústredili na
jeho ‰tudentské roky a film je tak prí-
jemne odºahãen˘m roadmovie.“

Veronika P., Îilina: „Projekt 100
oceÀujem z niekoºk˘ch dôvodov.
Vìaka nemu si môÏem pozrieÈ svoje
obºúbené staré filmy znovu v kine, ão
sa s televíziou rozhodne nedá porov-
naÈ. Tak˘m je vynikajúci Godardov
film Na konci s dychom alebo Ander-
sonov film Keby... Na druhej strane
sa mi páãi, Ïe okrem chronicky osved-
ãen˘ch titulov prehliadka uvádza aj
filmy, ktoré sú menej známe, ale rov-
nako zaujímavé. Napríklad Commit-
ments Alana Parkera, najlep‰í írsky
film v‰etk˘ch ãias. Aj vìaka niekoº-
k˘m nov˘m titulom, ktoré boli oce-
nené na medzinárodn˘ch festivaloch
si myslím, Ïe tento rok bola ponuka
vyváÏená a dosÈ zaujímavá. Rada
som si napríklad pozrela aj Moto-
cyklové denníky.“ (sim)

Ponuku filmov, ktorú v prvom
polroku 2007 pripravila do kín
Asociácia slovensk˘ch filmov˘ch
klubov (ASFK), tvorí niekoºko
v˘nimoãn˘ch diel vo väã‰ine prí-
padov ocenen˘ch na svetov˘ch fil-
mov˘ch festivaloch. Predov‰et-
k˘m stavila na v˘razn˘ch a veºmi
‰pecifick˘ch tvorcov. Prv˘m z nich
je kórejsk˘ reÏisér Kim Ki-duk,
ktor˘ slovensk˘m divákom nie je
neznámy. Samaritánka, Luk a âas
patria k jeho posledn˘m dielam. 

Samaritánka, ktorú budú maÈ
diváci moÏnosÈ vidieÈ v januári
(rovnako ako aj Luk), vykresºuje
ºudskú osamelosÈ v dne‰nom chlad-
nom svete, a to pomerne realis-
tickou, pre Kim Ki-duka ojedine-
lou formou. K jeho typickej‰ím die-
lam patrí naopak Luk, v ktorom
spoãiatku pokojná atmosféra lásky
a porozumenia sa mení na skrytú
krutosÈ, zneuÏívanie a manipuláciu.
Metaforick˘ a symbolick˘ jazyk
s pomaly plynúcimi zábermi tak-
mer bez dialógov vytvárajú kon-
trast k drsnosti a tragickosti prí-
behu. Posledn˘m filmom tohto re-
Ïiséra je âas, ktor˘ asociácia uvedie
do kín v apríli. Kim-Ki Duk sa
v Àom zaoberá aktuálnou témou,
a to otázkou zachovania a straty
identity u dne‰n˘ch mlad˘ch ºudí,
pohybujúcich sa v umelom, globa-
lizujúcom sa svete.

Vo februári zavíta do kín ãesk˘
celoveãern˘ hran˘ debut dokumen-
taristu Dana Wlodarczyka Indián

a sestriãka, ktor˘ je ºúbostn˘m prí-
behom medzi rómskym dievãaÈom
a mlad˘m „indiánom“, napodob-
Àujúcim Ïivotn˘ ‰t˘l skutoãn˘ch
Indiánov. ReÏisér sa v Àom dot˘ka
aj problematického Ïivota men‰i-
nov˘ch komunít, konkrétne Ró-
mov. K februárov˘m premiéram
bude patriÈ aj ãiernobiela mexická
komédia Kaãacia sezóna Fernanda
Eimbcke, ktorá je napriek zdanli-
vej ºahkováÏnosti pôsobivou sním-
kou, zaujímavou nielen po obsa-
hovej, ale i formálnej stránke.
V marci budú hneì dvoma titulmi
zastúpené dokumentárne snímky.
Darwinova noãná mora Huberta

Saupera sugestívne a autenticky
zachytáva problémy chudobného
afrického kontinentu. Zatiaº po-
sledn˘ film Larsa von Triera PäÈ
prekáÏok sa tak trochu vymyká
z von Trierovej tvorby. PribliÏuje
prácu a tvorbu slávneho dánskeho
reÏiséra Jorgena Letha v konfron-
tácii so samotn˘m von Trierom. UÏ
v marci sa v na‰ich kinách objaví
aj film, ktor˘ si odniesol z tohto-
roãného berlínskeho festivalu Zla-
tého medveìa. Grbavica Jasmily
Zbaniç reprezentuje v posledn˘ch
rokoch ãoraz silnejúcu balkánsku
kinematografiu. Názov filmu ne-
symbolizuje iba mestskú ‰tvrÈ v Sa-

rajeve, ale jeho doslovn˘ preklad
znamená „Ïenu s hrbom“. Pred-
znamenáva, Ïe súãasné Sarajevo
v sebe ukr˘va mnohé dramatické
osudy. Aprílové premiéry budú
patriÈ ãeskej kinematografii. Za-
ãiatkom mesiaca sa divákom pred-
staví nová komédia Vûry Chyti-
lovej Hezké chvilky bez záruky
a koncom mesiaca sa objaví dlho-
oãakávan˘ film Jana Nûmca o ães-
ko-francúzskej maliarke Toyen, jed-
nej z najv˘znamnej‰ích predstavi-
teliek surrealizmu.

Rovnako osobitá dvojica reÏisé-
rov sa objaví v kinách aj v máji.
Transylvánia Tonyho Gatlifa zblíz-
ka vykresºuje Ïivot rumunsk˘ch ci-
gánov, ich tradície a zvyky. Okrem
hudby a Ïivelnosti typickej pre ci-
gánske prostredie zaujme aj tem-
peramentn˘ „neróm“ v podaní Bi-
rola Unela, známeho z filmu Pro-
ti múru Fatiha Akina. Film Pani
pomsta uzatvorí nielen trilógiu
pomsty reÏiséra Park Chan-wooka,
ale aj prv˘ polrok premiérov˘ch
filmov ASFK. Na rozdiel od pred-
chádzajúcich dvoch ãastí série Moja
je pomsta a Old Boy je vo filme
ústredn˘m pomstiteºom Ïena. Pre-
hnaná ‰tylizácia dovedená miesta-
mi do krajnosti tak zv˘razÀuje zá-
mer reÏiséra a tému pomsty ako
odkr˘vania minulosti. 
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Publikácia ponúka ‰irok˘ záber
Wendersovej tvorby, ktorú ste roz-
delili do ôsmich kapitol. Bol to pô-
vodn˘ zámer alebo toto ãlenenie
vyplynulo z mnoÏstva nazbierané-
ho materiálu? 

– UÏ Wendersova ‰kolská tvor-
ba programovo predurãila ‰írku zá-
beru publikácie. Jej základ tvoria
témy straty domova, odcudzenia
ãloveka, ºudskej osamelosti a ne-
schopnosti komunikácie, úzko spä-
té s problémom mesta. Tieto témy
zaujímajú Wendersa od zaãiatku
v spojení s médiom filmu a jeho de-
jinami, s ãím súvisí i známa wender-
sovská dilema: obraz verzus príbeh.
Zatiaº ão prvé Wendersove filmy
prezrádzali jednoznaãnú dominan-
ciu obrazu, spojeného najãastej‰ie
s hudbou a naopak – takmer úplnú
absenciu príbehu, spojeného so slo-
vom, neskôr sa tento pomer zaãal
u Wendersa veºmi zaujímavo vyví-
jaÈ. V jeho ranej tvorbe je silno prí-
tomn˘ kontrast medzi skutoãnos-
Èou a snom, úzko súvisiaci s prob-
lémom hºadania vlastnej identity
a neodmysliteºne spät˘ s kºúãov˘m
wendersovsk˘m motívom cesty.
To sú Wendersove ÈaÏiskové témy
a kaÏdá z kapitol knihy sa nejakou
z nich zaoberá. Spoãiatku to nebol
môj zámer, ale vy‰lo to tak a do-
konca to sedí aj chronologicky.

V knihe sú zväã‰a objektívne

anal˘zy a pozorovania. Napriek to-
mu, ktorá ãasÈ Wendersovej tvorby
je vám osobne najbliÏ‰ia a preão?

– Pri písaní publikácie som sa
snaÏil spájaÈ objektívne so subjek-
tívnym – nielen informáciu s emó-
ciou ãi pocitom, ale i kritickú ana-
l˘zu ako metódu skúmania kon-
ceptu a ‰truktúry umeleckého
diela – s jeho interpretáciou ako
snahou o „tlmoãenie“ zmyslu diela
a o jeho vsadenie do ‰ir‰ích ume-
novedn˘ch ãi spoloãensko-historic-
k˘ch súvislostí. Pokiaº ide o hºada-
nie súvislostí vo Wendersov˘ch fil-
moch, snaÏil som sa pri ich skúmaní
nezabúdaÈ ani na jednu z troch ele-
mentárnych in‰tancií, ktor˘mi sú
autor, dielo a jeho adresát. SnaÏil
som sa byÈ ak˘msi „prostrední-
kom“ medzi tvorcom, ktor˘ cez
svoju sebareflexívnu tvorbu pre-
m˘‰ºa o sebe samom, a divákom,
usilujúcim sa pochopiÈ jeho dielo.
Pokiaº ide o kompaktnosÈ, asi naj-
mil‰ie som sám seba prekvapil pri
kapitole venovanej Wendersovej
voºnej „trilógii cesty“, ktorú tvo-
ria filmy Alica v mestách, Falo‰n˘
pohyb a V behu ãasu. Znamenajú
vyvrcholenie prvej etapy Wender-
sovej tvorby, majú spoloãnú krás-
nu tému, ktorou je cesta poznania,
a okrem toho práve tieto roadmo-
vies povaÏujem za najwendersov-
skej‰ie. V neustálom cestovaní ich
hrdinov akoby nachádzala v˘raz

akási elementárna potreba filmo-
vého média, ktorou je pohyb. 

V texte upozorÀujete aj na mno-
hé interkulturálne odkazy Wender-
sovej tvorby...

– Pri anal˘ze sa snaÏím vÏdy vy-
chádzaÈ zo samotného diela a rád
sa nechám prekvapiÈ, kam ma film
spontánne dovedie. Okrem toho
ma k mnoh˘m zaujímav˘m odka-
zom a in‰piráciám priviedol vo svo-
jich textoch sám Wenders. Azda na
dielo nikoho zo súãasn˘ch reÏisé-
rov nemali dejiny filmu tak˘ vplyv
ako práve na jeho dielo. Vo Wen-
dersovej rozsiahlej a zároveÀ spleti-
tej tvorbe nachádzame experimen-
tovanie s obrazom bez dialógov,

odkazujúce na nem˘ film a jeho
protagonistov, poctu klasickej kine-
matografii a jej popredn˘m pred-
staviteºom i rôznym Ïánrom, poctu
modernému filmu a jeho v˘znam-
n˘m tvorcom, ale i postmodernistic-
ké prvky. Popri autorsk˘ch hran˘ch
filmoch v nej nájdeme i filmové
prepisy literárnych predlôh, „filmo-
vé denníky“ aj hudobné dokumen-
ty, poãetné odkazy na európsky,
americk˘, ale i ázijsk˘ film. Pri skú-
maní Wendersovho diela som nara-
zil aj na ìal‰ie presahy jeho tvorby,
ãi uÏ literárne, v˘tvarné alebo hu-
dobné, upozorÀujúce na ‰ir‰ie sú-
vislosti, ktoré ma napokon privied-
li ku konfrontáciám Wendersovho
diela s filozofick˘m kontextom.

Ak˘m typom tvorcu je pre vás
Wenders? V ãom môÏe byÈ in‰pi-
ratívny? 

– Bol by som rád, keby sa moja
práca o Wendersovi, ktor˘ do za-
tuchnutej nemeckej kinematogra-
fie vstupoval v neºahkom období
dominujúceho „tarkovského kina“
s úmyslom priniesÈ do nej spolu
s ostatn˘mi tvorcami nového ne-
meckého filmu dlhooãakávan˘
nov˘ vietor, stala in‰piratívnym ãí-
taním pre mlad˘ch slovensk˘ch
reÏisérov. PretoÏe nie podmienky
a peniaze, ale cieºavedomé získa-
vanie skúseností, schopnosÈ uãiÈ sa,
talent podporen˘ pracovitosÈou
a predov‰etk˘m túÏba tvoriÈ a svo-
jou tvorbou nieão ºuìom povedaÈ,
sú najdôleÏitej‰ími atribútmi fil-
mového reÏiséra.
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Neustále cestovanie hrdinov Wima Wendersa

Strana je pripravená v spolupráci s Asociáciou slovensk˘ch filmov˘ch klubov (ASFK). âinnosÈ ASFK podporuje Ministerstvo kultúry SR. 
Zodpovedná redaktorka prílohy: Simona Nôtová-Tu‰erová. Foto: archív ASFK. Text nepre‰iel jazykovou korektúrou.

Mediálny partner:www.asfk.sk

Ako prv˘ v roku 2007 uvedie ASFK do kín film Samaritánka kórejského re-
Ïiséra Kim Ki-duka. Premiéru bude maÈ uÏ 11. januára.

Film Alica v mestách patrí do Wen-
dersovej voºnej „trilógie cesty“.

Dnes priná‰ame posledn˘ diel ankety venovanej prehliadke Pro-
jekt 100, ktorá zaãala 14. septembra a skonãila 14. decembra. Hoci e‰te
nie sú známe kompletné v˘sledky jej náv‰tevnosti, uÏ ku koncu no-
vembra (13 637 divákov) jej predstavenia videlo viac divákov ako mi-
nul˘ rok poãas celého jej trvania (13 201 divákov). Naposledy sme sa
teda sp˘tali divákov: âím je pre vás prehliadka Projekt 100 zaujímavá?
Ktoré filmy z jej tohtoroãnej ponuky vás oslovili najviac?

Len nedávno sa na pultoch kníhkupectiev objavila monografia veno-
vaná svetoznámemu reÏisérovi Wimovi Wendersovi, ktorú v spoluprá-
ci s ASFK v edícii Camera obscura vydal Slovensk˘ filmov˘ ústav. Jej
autorom je filmov˘ teoretik, publicista a pedagóg Peter Gavalier, ktor˘
v knihe pod názvom Spletité cesty Wima Wendersa ãitateºom pribliÏuje
nielen Wendersovu tvorbu a jej kontext, ale aj Ïivotn˘ postoj a my‰lien-
kov˘ svet tohto v˘nimoãného reÏiséra.

V znamení v˘razn˘ch reÏisérskych osobností

Rusk˘ film Kuku‰ka má cenu Slnko v sieti 
Poãas 8. Medzinárodného filmového festivalu Bratislava sa tento rok his-

toricky po prv˘krát odovzdávali národné filmové ceny Slnko v sieti, v ktor˘ch
Slovenská filmová a televízna akadémia hodnotila filmovú tvorbu z obdobia
rokov 2004 – 2005. Ceny sa udeºovali tvorcom za v˘kony v slovensk˘ch a ko-
produkãn˘ch dielach celkovo v trinástich kategóriách. Jedna z kategórií
hodnotila aj Najlep‰í zahraniãn˘ film, v ktorej bol ocenen˘ film z distribúcie
ASFK Kuku‰ka Alexandra RogoÏkina. Kuku‰ka sa stala víÈazn˘m titulom
z troch nominovan˘ch Good Bye, Lenin! Wolfganga Beckera a Káva a ciga-
rety Jima Jarmuscha, ktor˘ je tieÏ distribuãn˘m titulom ASFK. Medzi tvor-
cami ocenen˘mi cenou Slnko v sieti sú aj ìal‰ie dva distribuãné tituly ASFK.
Úspe‰n˘m sa stal film ·ílení Jana ·vankmajera, ktor˘ z deviatich nominácií
získal ceny v oboch hereck˘ch kategóriách (za najlep‰í Ïensk˘ hereck˘ v˘-
kon Anna Geislerová, za najlep‰í muÏsk˘ hereck˘ v˘kon Jan Tfiíska), ale aj
v kategóriách najlep‰í kameramansk˘ v˘kon (kameraman Juraj Galvánek)
a najlep‰í v˘tvarn˘ poãin (Jan a Eva ·vankmajerovi). Sedem nominácií mala
aj snímka Príbehy obyãajného ‰ialenstva Petra Zelenku. 

Najlep‰ím filmom roka sa stal Old Boy
Zaãiatkom decembra sa na 8. MFF Bratislava konal druh˘ roãník udeºo-

vania v˘roãn˘ch cien Kinema Film roka 2006, na ktor˘ch sa najúspe‰nej‰ím
filmom, a teda drÏiteºom ceny Kinema Film roka 2006 stal distribuãn˘ titul
ASFK Old Boy Park Chan-wooka. Druhé miesto obsadila snímka Let ãíslo 93
Paula Greengrassa a na treÈom mieste sa umiestnila snímka 3-iron Kim Ki-
-duka, tieÏ z distribuãnej siete ASFK. Okrem hlavnej kategórie Film roka 2006
sa ceny udeºovali v ìal‰ích ôsmich kategóriách, priãom v kategórii distribú-
tor roka, z ktorej víÈazne vzi‰iel Tatrafilm, bola ASFK medzi troma nomi-
novan˘mi (spolu s distribuãnou spoloãnosÈou Continental film). V kategórii
Filmov˘ klub roka zvíÈazil Cinefil Ko‰ice spomedzi trojice, ktorú tvorili bra-
tislavské filmové kluby Charlie Centrum a Nostalgia. O nomináciách a víÈa-
zoch rozhodla redakcia portálu Kinema.sk.

Divácky úspech filmov ASFK 
Na tohtoroãnom 8. MFF Bratislava ponúkla ASFK ‰esÈ filmov, ktoré plá-

nuje zaradiÈ do distribuãnej siete v roku 2007. Najviac divákov si z „asociaã-
n˘ch“ titulov pozrelo najnov‰iu snímku Vûry Chytilovej Hezké chvilky bez
záruky (392 divákov), nasledovali
Grbavica Jasmily Zbaniç (343), tak-
mer rovnako divákov zaujali dva fil-
my kórejského reÏiséra Kim Ki-du-
ka âas (227) a Luk (222) a napokon
snímky Transylvánia Tonyho Gatli-
fa (163) a Svetlá v súmraku Akiho
Kaurismäkiho (153). Na MFF Brati-
slava sa premietali aj snímky ASFK
Old Boy Park Chan-wooka a 3-iron
Kim Ki-duka v sekcii Kinema Film
roka 2006 a film ·ílení Jana ·vank-
majera, na ktorého projekcii si ãesk˘
herec Jan Tfiíska, hlavn˘ predstaviteº
filmu osobne prevzal ocenenie za
umeleckú v˘nimoãnosÈ vo svetovej
kinematografii. 

(sim) Záber z filmu Grbavica.


