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ho z nich – mladého študenta,
uvedomí si nerovnosť vo vzťahu
so starcom a rajskú blaženosť
a harmóniu zatieni pocit hanby,
vzdoru a pochybnosti o vlastnom
pôvode. Dievča odchádza od star-
ca na pevninu a jej spojenie s ním
ostane len v mentálnej a symbo-
lickej rovine. Starec sa (ako Malá
morská víla) vrhne do morských
hlbín, pretože stratil zmysel ďal-
šej existencie a prišiel o to naj-
drahšie, čo mal.

Kim Ki-duk vo svojej tvorbe
kombinuje východoázijské nábo-
ženstvo s európskou mytológiou,
v ktorej bol luk božským nástro-
jom vojny, lovu aj lásky. Starec je
v istom zmysle stvoriteľom svoj-
ho sveta a dievčaťa, ktoré v záve-
re symbolickým či „božským“
spôsobom (v podobe vánku, zla-
tého dažďa alebo morskej peny)
defloruje. Život na lodi je bytím
v akomsi medzipriestore, mimo
pozemských súradníc a zákonov
– prechodným stavom na ceste
k blaženosti alebo smrti. Kotviaca
loď je zastavením sa v taoistickej
ceste a spustenie jej motora vedie
k poslednej púti – do morských
hlbín – podľa starej čínskej múd-
rosti „Vládca je loď a ľud je voda.
Voda loď nesie, ale môže ju aj pre-

vrhnúť.“ To sa stáva aj hrdinom
v Luku a počiatočná starcova pre-
vaha sa zmení na bezmocnosť –
zaľúbené dievča telom bráni mla-
díka pred šípmi, až napokon na-
mieri luk na svojho nezákonného
poručníka (a únoscu).

Motivácie Kim Ki-dukových
postáv sa opakujú a rozvíjajú
z jeho predchádzajúcich filmov –
únos, mimoverbálna komuniká-
cia, násilie vo vzťahu k partnero-
vi či potenciálnym sexuálnym
rivalom, nepredvídateľnosť a pu-
dovosť v konaní postáv atď. Život
v izolácii, v odlúčení od civilizá-
cie, odlišné plynutie času a plat-
ných zákonitostí nadväzuje na
autorove staršie filmy Ostrov
(2000) alebo Jar, leto, jeseň, zi-
ma… a jar (2003).

Eva Filová 
(Autorka je doktorandka filmovej vedy)

Luk * Hwal * Južná Kórea * 2005 *
Minutáž: 88 min. * Réžia: 
Kim Ki-duk * Scenár: Kim Ki-duk *
Kamera: Jang Seung-beck *
Hudba: Kang Eunil * Strih: 
Kim Ki-duk * Hrajú: Jeong 
Sung-hwan, Han Yeo-reum,
Seo Ji-seok, Jeon Gook-hwan *
Premiéra: 25. január 2007

Recenzia

Vizuálne pôsobivé, bohato
imaginárne filmy so symbo-
lickým posolstvom a prekva-
pivým a nie vždy šťastným
koncom zaradili kórejského re-
žiséra Kim Ki-duka medzi naj-
uznávanejších a na festivaloch
najoceňovanejších režisérov.
V prvej polovici januára sa do
kín dostala jeho Samaritán-
ka (2004), v týchto dňoch jeho
dvanásty film Luk (2005).

V jednoduchom príbehu
filmu Luk, odohrávajúcom sa
výlučne na rybárskej lodi, pre-
vláda motív luku, ktorý slúži
ako zbraň i ako hudobný ná-
stroj – symbol mužskej domi-
nantnosti a potencie, ale tiež
meditačný a veštecký prostrie-
dok. Starý muž desať rokov
vychováva dievča a trpezlivo
čaká na jej sedemnáste naro-
deniny, a zároveň ich spoloč-
ný svadobný deň. Ich obživou
je prenajímanie lode na rybo-
lov, čo však pre starca zname-
ná nutnosť chrániť svoju bu-
dúcu nevestu od chlipných
dotykov víkendových rybárov.
Keď sa dievča zaľúbi do jedné-

Dvanásty film kórejského režiséra Kim Ki-duka Luk práve prichádza do slovenských kín. Tento
rok diváci uvidia aj jeho zatiaľ poslednú snímku Čas. ASFK ju uvedie do distribúcie v apríli.

Foto ASFK

Film Štěstí režiséra Bohdana Slámu sa v roku 2006 stal naj-
navštevovanejším filmom v distribučnej sieti  ASFK Foto ASFK

Panna a lukostrelec

ríčku návštevnosti umiestnili fil-
my v poradí Na východ od raja
(2 570) Eliu Kazana, Motocyklové
denníky (1 873) Waltera Sallesa,
Manderlay (1 488) Larsa von Trie-
ra, Dieťa (1 374) bratov Jean-Pier-
ra a Luca Dardeneovcov, Na kon-
ci s dychom (1 237) Jean-Luca
Godarda, Commitments (1 077)
Alana Parkera, Krížnik Poťom-
kin (898) Sergeja Ejzenštejna,
Keby (845) Lindsaya Andersona
a napokon THX 1138 (815) Geor-

gea Lucasa. Najviac divákov na
predstavenia prehliadky Pro-
jekt 100 prišlo do filmových klu-
bov Charlie centrum (1 723) v Bra-
tislave, Korzo (1 064) v Banskej
Bystrici, Klub (1 011) v Prešove
a Univerzita (1 005) v Nitre. Naj-
silnejšími mesiacmi prehliadky
Projekt 100 vzhľadom na návštev-
nosť boli november s 5 149 divák-
mi a október so 4 685 divákmi.

(sim)

Filmová prehliadka Asociá-
cie slovenských filmových klu-
bov Projekt 100 – 2006, ktorá sa
konala minulý rok od 14. sep-
tembra do 14. decembra, divá-
kov zaujala. Desať filmov pre-
hliadky videlo 14 914 divákov,
čo je takmer o dvetisíc divákov
viac ako v predchádzajúcom
roku. Najviac divákov videlo
film Dvojaký život Veroni-
ky (2 737 divákov) Krzysztofa
Kieślowskeho, ďalej sa v reb-

V Projekte 100 očarila
Kieślowskeho Veronika 

Tohtoročný Febiofest sa bude konať 
v ôsmich mestách 

Prvým podujatím Asociácie slovenských filmových klubov
(ASFK) každý rok býva Medzinárodná prehliadka filmu, televízie
a videa Febiofest. Jej štrnásty ročník sa uskutoční v termíne od
26. marca do 24. apríla 2007. Prvý týždeň prehliadky sa bude konať
v Bratislave (26. marec – 1. apríl), po skončení jej bratislavskej
časti sa presunie do Nitry (2. – 4. apríl), Banskej Bystrice (2. – 4. apríl
a 16. – 18. apríl), Popradu (10. – 12. apríl), Martina (10. – 15. apríl),
Prešova (16. – 18. apríl), Žiliny (17. – 19. apríl) a Košíc (19. – 25. apríl).
Celkovo sa 14. Febiofest uskutoční v ôsmich mestách a jedenás-
tich kinách. Okrem tradičných sekcií, ktoré vždy predstavujú naj-
aktuálnejšiu českú hranú i dokumentárnu tvorbu Nový český film,
Novinky českej televíznej tvorby, To najlepšie z Febia, budú prog-
ramovú skladbu prehliadky dopĺňať sekcie Bonus: Novinky
ASFK, filmy Projektu 100 – 2007, študentské filmy Poľskej národ-
nej filmovej školy v Lodži a profily tvorcov – Věry Chytilovej, Vasi-
lija Šukšina, Wima Wendersa a Otara Iosselianiho. Niektoré filmy
si na projekciách uvedú tvorcovia osobne. Hoci je Febiofest nesú-
ťažná prehliadka, po tretíkrát sa počas jej konania udelí cena Zen-
tiva a získa ju slovenský audiovizuálny tvorca do 35 rokov. Sláv-
nostné otvorenie Febiofestu sa uskutoční 26. marca 2007 v multiki-
ne Palace Cinemas v Bratislave a slávnostné ukončenie podujatia
vo filmovom klube Cinefil v Košiciach. (sim)

Vlani boli v klubovej distribúcii 
najnavštevovanejšie české filmy

Návštevnosť na predstavenia filmov Asociácie slovenských fil-
mových klubov (ASFK) za rok 2006 je porovnateľná s výsledkami
za predchádzajúci rok. Celkovo sa vyšplhala na 90 483 divákov,
z toho 72 510 ich prišlo len do filmových klubov. Najnavštevovanej-
ším filmom sa jednoznačne stala snímka Bohdana Slámu Štěstí
(13 174 divákov), desiatku najviac navštevovaných filmov ASFK ďalej
tvoria Šílení (3 351) Jana Švankmajera, Dvojaký život Veroniky
(2 737) Krzysztofa Kieślowskeho, Old Boy (2 669) Park Chan-wooka,
Utópia – Najviac ľudí žije v Číne (2 610) deviatich režisérov, Na vý-
chod od raja (2 570) Eliu Kazana, 3-iron (2 162) Kim Ki-duka, Proti
múru (2 010) Fatiha Akina, Motocyklové denníky (1 873) Waltera
Sallesa a Čierna mačka, biely kocúr (1 572) Emira Kusturicu. Naj-
viac divákov navštívilo predstavenia v bratislavských filmových
kluboch Charlie centrum (11 834), v archívnom kine Lumiere (6 834)
Slovenského filmového ústavu (Charlie centrum), Nostalgia (5 136),
v košickom FK Cinefil (5 076) a v Artkine Metro Trenčín (4 848). Pre
porovnanie, v roku 2005 prišlo na filmy ASFK celkovo 90 174 divá-
kov, z toho 72 826 len do filmových klubov. (sim)

Februárové premiéry 

Indián a sestrička
Žáner: ľúbostný príbeh 
Dvadsaťpäťročný František

pracuje na píle a je členom spolo-
čenstva „bielych Indiánov“, ľudí,
ktorí vo voľnom čase napodob-
ňujú životný štýl pôvodných oby-
vateľov Severnej Ameriky. Počas
rituálneho obradu pálenia čaro-
dejníc sa zblíži s Mariou, asimilo-
vaným rómskym dievčaťom, ich
vzťah je však od začiatku proble-
matický. Mariini rodičia ju chcú
vydať za dobre zaisteného pod-
nikateľa, Františkovým rodičom
sa zase nepáči farba Mariinej
pleti. Dokáže láska prekonať opo-
vrhnutie a predsudky obyvateľov
českého malomesta?

Indián a sestřička * Česká
republika * 2006 * Minutáž: 
91 min. * Réžia: Dan Wlodarczyk  *
Scenár: Jan Stehlík * Kamera:
Alexander Šurkala * Hudba: Kabát

* Strih: Marek Opatrný *
Hrajú: Tomáš Masopust, Denisa
Demeterová, Petr Lněnička,
Tatiana Pauhofová, Ladislav
Goral, Monika Krejčí *
Premiéra: 8. február 2007

Kačacia sezóna
Žáner: komédia
Dvaja štrnásťroční chlapci sa

pripravujú na dlhú nedeľu bez
mamy. Vonku na sídlisku niet čo
robiť, ale doma je všetko pripra-
vené – televízor, videohry, porno-
časopisy. A pizza je na ceste. Po-
kojný deň sa zmení, keď na dvere
zaklope dievča od susedov. Záro-
veň prichádza poslíček s pizzou.
Štvorica hrdinov filmu sa postup-
ne začína spoznávať. Vynikajú-
ca čiernobiela mexická komédia
nakrútená s minimálnym roz-
počtom je inšpirovaná postupmi
súčasného, tzv. nového argen-
tínskeho filmu. Prioritnú úlohu
v nej zohrávajú brilantné dialógy
postáv. Film získal jedenásť me-
xických výročných cien Ariel.

Temporada de patos * Mexiko *
2004 * Minutáž: 87 min. *
Réžia: Fernando Eimbcke *
Scenár: Fernando Eimbcke,
Paula Markovitch * Kamera: Alexis
Zabé * Hudba: Alejandro Rosso *
Strih: Mariana Rodríguez *
Hrajú: Daniel Miranda, Diego
Catan~o, Enrique Arreola, Danny
Perea, Carolina Politi, Antonio
Zún~iga, Alfredo Escobar *
Premiéra: 22. február 2007

(sim)
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SME Klubový film

Mesačník o filmovom dianí Film.sk – 2/2007

Rok 2007 je pre mesačník o filmovom dianí na Slovensku Film.sk
ôsmym ročníkom jeho vychádzania. V kruhu milovníkov filmu nie
je neznámym periodikom, i keď novým faktom je, že tento rok pri-
náša informácie o slovenskom filme v rozšírenej verzii na šesťde-
siatich stranách. Pravidelné sú jeho rubriky o distribučných pre-
miérach a filmových podujatiach na príslušný mesiac, o práve vy-
daných filmových publikáciách, DVD nosičoch a soundtrackoch,
ale aj programy vybraných kín a filmových klubov. Svoje stabilné
miesto v ňom majú aj ďalšie rubriky, ktorých obsah sa vzťahuje
vždy na aktuálny mesiac. Recenzie februárového čísla reflektujú
najnovší film Jiřího Menzla Obsluhoval jsem anglického krále,
ale aj posledný film Roberta Altmana Zajtra nehráme! a prvý film
Fernanda Eimbckeho Kačacia sezóna. Téma sa venuje digitalizá-
cii filmov na Slovensku, profil pripomína jubileum animátora

Františka Jurišiča, rozhovor predstavuje
animátorku a producentku Ivanu Zaja-
covú a svoj pohľad na slovenskú kinema-
tografiu sprostredkúva prostredníctvom
Film.sk český distributér Jiří Králík. Vo
Film.sk je možné nájsť odpoveď na akú-
koľvek otázku z oblasti slovenskej kine-
matografie. Viete napríklad, či máme na
Slovensku panoramatické kiná? Odpoveď
pozná Dr. Divnoláska. Bonusom februá-
rového čísla je príloha, ktorá prináša pre-
hľad filmových festivalov a prehliadok
na Slovensku v roku 2007.
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Digitalizácia filmov na Slovensku

Animovaný film podľa
Ivany Zajacovej
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FILMOVÉ FESTIVALY NA SLOVENSKU
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Zajtra nehráme!


