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prúd. Dlho mlčia. Film Kačacia
sezóna je úchvatný práve tým,
ako šikovne sa v ňom pracuje
s tichom, zdanlivou prázdnotou
a absenciou deja. Režisér Fernan-
do Eimbcke je prefíkaný – dra-
matické zvraty sa dejú takmer
neviditeľne, akoby nič.

Východiskom filmu je náhoda.
Vďaka nej sa k dvojici jemne ni-
hilistických chlapcov pridá roz-
nášač pizze aj o dva roky staršia
susedka, ktorá si len potrebu-
je niečo upiecť. Pre oboch mladí-
kov sú všetky vonkajšie vplyvy
rušivé, ale čo sa dá robiť, keď vy-
padol prúd a pizza prišla o niekoľ-
ko sekúnd neskôr, ako bol stano-
vený limit? Kategoricky odmieta-
jú zaplatiť, poslíček sa nechystá
odísť bez peňazí, dievčina v ku-
chyni vytrvalo a s neúspechom
pečie. Odpudivé šedé sídlisko
nehybne stojí a v jednom zo sto-

viek rovnakých bytov sa postavy
pomaly preskupujú. Minúty ply-
nú a postupne sa odkrývajú
smutné príbehy – dospievajúcich
aj dospelých detí, o ktoré nie je
záujem, prípadne sú len jednou
z mnohých hnuteľností, o ktoré
sa môžu rodičia pri rozvode do-
nekonečna hádať.

Najväčšia hodnota filmu je
v jeho absolútnej prirodzenosti.
Keď nie je o čom hovoriť – je ti-
cho, keď je nuda – všetci sa tvária
otrávene. Čo robíš? Chodím do školy.
Počúvam hudbu. Hrám automaty.
Každý z hrdinov je nejakým spô-
sobom sám, a všetci sú s týmto
faktom zmierení. Film Kačacia se-
zóna je nudný, zábavný, povrch-
ný, filozofický, prázdny a ťažko
odhadnuteľný – presne ako život.
Po dlhých minútach čakania na
niečo sa nálada zrazu zmení a de-
jú sa veci, ktoré by predtým asi
nikto nečakal. Film však prináša
aj jednu potešujúcu pravdu – člo-
vek dokáže byť spokojný a slo-
bodný, pokiaľ si naordinuje svoju
„kačaciu sezónu“, a je jedno, či
to znamená ležať vo vani a pred-
stavovať si niečo pekné alebo
zobrať vzduchovku a rozstrieľať
nenávidené veci. Čo bude zajtra,
je vlastne úplne jedno.

EVA MICHALKOVÁ
(Autorka je absolventka filmovej vedy)

Kačacia sezóna * 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

Recenzia

Pre školopovinné dieťa nie
je nič lepšie ako na jeden deň
odcestovaní rodičia, prázdny
byt, kamarát a fľaša coly. A pri-
bližne toto stačí aj na jeden
dobrý film. Kačacia sezóna je
usvedčujúcim dôkazom tohto
tvrdenia.

Človek by neveril, koľko vecí
sa dá natlačiť do jedného pa-
nelákového bytu. Nespočetné
množstvo váz, pohárov a spo-
mienkových tanierov zapratá-
va väčšinu stien. Medzi nimi
sedia dvaja chlapci a hrajú sa
na počítači. Dohodnú sa, ktorý
z nich bude Bush a ktorý Bin
Ládin, nalejú si poháre doplna
colou a začnú hrať. Divák poze-
rá a čaká. Zatiaľ sa nič nedeje.
Dostanú hlad. Potom vypadne

Cenu Zentivy udelia
po tretíkrát 

Súčasťou 14. Medzinárodnej
prehliadky filmu, televízie a vi-
dea Febiofest bude aj tento rok
udeľovanie Ceny Zentivy. Cena je
určená mladému audiovizuálne-
mu tvorcovi za výnimočný tvori-
vý počin, ktorým môže byť hraný,
animovaný, dokumentárny alebo
experimentálny film, vyrobený
za posledný kalendárny rok, mô-
že byť však udelená aj za mimo-
riadne hodnotnú tvorivú činnosť
filmára za obdobie posledných
troch rokov. Súčasťou ceny je pré-
mia vo výške 300 000 Sk, určená
na financovanie ďalšieho audio-
vizuálneho diela tvorcu. V mi-
nulosti Cenu Zentivy získali do-
kumentaristi Milan Balog (2006)
a Marek Šulík (2005). O jej udelení
rozhodla porota, ktorá v rovna-
kom zložení – režisér Miloslav
Luther, dokumentarista Mario
Homolka, filmový publicista Pa-
vel Branko, Martin Kaňuch (SFÚ)
a Peter Gavalier (ASFK) – rozhod-
ne o držiteľovi ceny aj tento rok.
Cenu Zentivy udeľuje spoločnosť
Zentiva v spolupráci so Sloven-
ským filmovým ústavom (SFÚ)
a Asociáciou slovenských filmo-
vých klubov (ASFK). Odovzdaná
bude na slávnostnom otváracom
ceremoniáli prehliadky. (sim)

Záber z filmu Kačacia sezóna Foto ASFK

Keď ticho nenudí

šie snímky Věry Chytilovej, ktoré
odpremieta v jej profile. Pripra-
vené sú aj profily gruzínskeho re-
žiséra pôsobiaceho vo Francúz-
sku Otara Ioselianiho, Krzysztofa
Piesiewicza, dvorného scenáristu
Krzysztofa Kieślowskeho, ruské-
ho herca, scenáristu a režiséra
Vasilija Šukšina a nemeckého re-
žiséra Wima Wendersa.

Z noviniek od našich západ-
ných susedov sa budú premietať
napríklad filmy Toyen Jana Něm-
ca alebo Záviš – Kníže pornofolku
pod vlivem Griffithovy Intolerance...
dokumentaristu Karla Vacheka,
dokumenty Marcela Heleny Třeš-
tíkovej a Sejdeme se v Eurocampu
Eriky Hníkovej. Niektoré z nich
budú mať diváci možnosť vidieť
v slovenskej distribučnej pred-
premiére a mnohé z nich exklu-
zívne len na tomto podujatí. Ne-
budú chýbať ani stabilné sekcie
ako Bonus: Novinky ASFK (Čas,
Grbavica, Pani pomsta, Shortbus,
Transylvania), Ozveny svetových
festivalov, Projekt 100 – 2007, no-
vinkami tohtoročnej prehliadky
budú sekcie Čínske kvarteto s fil-
mami Cesta domov, Horská hliad-
ka, Nikto nesmie chýbať a Šanghaj-
ské sny a Poľská národná filmová

škola Lodž: Vtedy a teraz, ktorá
predstaví práce bývalých absol-
ventov a dnešných študentov.
V sekcii Jeden deň pre slovenský
film prehliadka počas jedného
dňa uvedie desať najlepších fil-

Už o mesiac sa v jedenástich
kinách ôsmich slovenských
miest začne 14. ročník Medzi-
národnej prehliadky filmu, te-
levízie a videa Febiofest, ktorá
každoročne láka do kín divá-
kov na nové české filmy, ale aj
na ďalšie nové snímky z celého
sveta. Tento rok prinesie tak-
mer 150 hraných,dokumentár-
nych a krátkych filmov v pät-
nástich sekciách. Konať sa bu-
de od 26. marca do 25. apríla,
úvodný týždeň prehliadky sa
pravidelne začne v Bratislave,
potom sa presunie do Nitry,
Banskej Bystrice, Martina, Po-
pradu, Prešova, Žiliny a Košíc.

Otváracím filmom Febiofes-
tu bude najnovší filmy českej
režisérskej legendy Věry Chy-
tilovej Hezké chvilky bez záruky,
v ktorom hrajú Bolek Polívka,
Jana Krausová či David Kraus.
Režisérka, ktorá si film príde
uviesť osobne, v tomto príbehu
niekoľkých postáv a ich živo-
tov ponúka tragikomický po-
hľad na rôzne stavy, s ktorými
sa stretáva hlavná hrdinka
filmu, psychologička Hana, no
predovšetkým jej klienti. Fe-
biofest má v programe aj ďal-

mov z Ankety TOP 100 SK
o najlepší slovenský film po ro-
ku 1945. V sekcii Zvláštne uve-
denie predstaví slovenský re-
žisér Martin Šulík svoj doku-
ment Martin Slivka. (sim)

Febiofest začne filmami od susedov 

Marcové premiéry 

Darwinova nočná
mora

Žáner: dokumentárny film 
Okúň nílsky bol v 60. rokoch

pokusne vypustený do afrického
Viktóriinho jazera. Z vedeckého
experimentu sa stala biologická
katastrofa, pretože sa premnožil
a vyhubil ostatné druhy rýb. Pre
obchodníkov sa však stal výnos-
ným predmetom podnikania.
Film získal Európsku filmovú ce-
nu 2004 pre najlepší dokument,
nomináciu na Oscara za najlepší
dokument a ďalšie ocenenia.

Darwin’s Nightmare * Rakúsko /
Belgicko / Francúzsko  * 2004 *
Minutáž: 107 min. * Réžia: Hubert
Sauper * Scenár: Hubert Sauper *
Kamera: Hubert Sauper *
Strih: Denise Vindevogel *
Premiéra: 1. marec 2007

Grbavica
Žáner: psychologický film
V Sarajeve každý vie, kde sa

nachádza malá mestská štvrť Gr-
bavica (doslova „žena s hrbom“).
Pokiaľ tu niekto prežil vojnu, vie
aj to, že práve v Grbavici bol srb-
sko-čiernohorský vojenský tábor,
kde väznili a mučili civilistov.
V Grbavici býva aj osamelá matka
Esma s 12-ročnou dcérou Sárou.
Na jej naliehanie je matka núte-
ná vysloviť utajovanú pravdu
o Sárinom otcovi... Film získal
Zlatého medveďa a Cenu ekume-
nickej poroty na MFF Berlín 2006.

Grbavica * Rakúsko / Bosna
a Hercegovina / Srbsko /
Nemecko / Chorvátsko * 2005 *
Minutáž: 90 min. * Réžia: Jasmila
Žbanić * Scenár: Jasmila Žbanić *
Kamera: Christine A. Maier *
Hudba: Enes Zlatar * Strih: Nikki
Mossböck * Hrajú: Mirjana
Karanović, Luna Mijović, Leon
Lučev, Kenan Čatić, Jasna Ornela
Berry, Dejan Aćimović, Bogdan
Diklić * Premiéra: 29. marec 2007

Päť prekážok
Žáner: hraný dokument
V novembri 2000 prišiel reži-

sér Lars von Trier za veteránom
dánskeho dokumentárneho filmu
Jo/rgenom Lethom, aby sa pokú-
sil nakrútiť rekonštrukciu svojho
12-minútového filmu The Perfect
Human z roku 1967, štylizované-
ho „antropologického“ dokumen-
tu skúmajúceho človeka. Nakrú-
canie sa realizovalo v piatich fá-
zach a riadilo sa obmedzeniami,
ktoré stanovil Lars von Trier ako
svoje prekážky. Film bol nomi-
novaný na Európsku filmovú ce-
nu 2003 za najlepší dokument.

De fem benspaend * Dánsko /
Belgicko / Švajčiarsko /
Francúzsko / Švédsko / Fínsko /
Veľká Británia / Nórsko * 2003 *
Minutáž: 91 min. * Réžia: Lars von
Trier, Jo/ rgen Leth * Scenár: Lars
von Trier, Jo/ rgen Leth * Kamera:
Dan Holmberg * Strih: Camilla
Skousen, Morten Ho/ jberg *
Hrajú: Jo/ rgen Leth, Lars von Trier,
Jacqueline Arenal, Daniel
Hernández Rodriguez, Patrick
Bauchau, Alexandra Vandernoot
* Premiéra: 15. marec 2007

(sim)
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SME Klubový film
Mesačník o filmovom dianí Film.sk – 3/2007

Mesačník Film.sk už pravidelne na
šesťdesiatich stranách informuje o fil-
movom dianí na Slovensku. V marcovom
rozhovore svoje úplne nové skúsenosti
sprostredkúva historicky prvá slovenská
Shooting Star z festivalu v Berlíne, mladá
a úspešná herečka Táňa Pauhofová. Téma
sumarizuje čísla filmovej distribúcie na
Slovensku za uplynulý rok, ktoré doku-
mentujú, že do kín vlani prišlo viac divá-
kov. Recenzie reflektujú najnovší film
Alejandra Gonzaleza Iňárritua Babel a ce-
lovečerný debut Jasmily Žbanić Grbavica.
Rubrika Novinky sa zamerala na druhú
tohtoročnú premiéru slovenského filmu
a približuje debut Patrika Lančariča Roz-
hovor s nepriateľom. Pravidelné rubriky in-
formujú o všetkých distribučných pre-

miérach (v marci ich bude až 24!) a filmových podujatiach, o práve
vydaných filmových publikáciách, DVD nosičoch a soundtrac-
koch, ale obsahom čísla sú aj programy vybraných kín a klubov.
Vo Film.sk je však možné nájsť ďaleko viac. Viete napríklad, že už
dávno pred nakrúcaním Jakubiskovej snímky Bathory vznikol na
Slovensku film o Báthoryčke? Bonusom marcového čísla je prílo-
ha, ktorá prináša zoznam ocenených slovenských filmov a tvor-
cov v roku 2006.
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Časopis pre vedu o filme Kino-Ikon 

Asociácia slovenských filmových klubov
(ASFK) v spolupráci so Slovenským filmovým
ústavom (SFÚ) už desať rokov vydáva filmo-
logický časopis pre vedu o filme a pohyb-
livom obraze Kino-Ikon. Druhé číslo Kino-
-Ikonu 2/2006 zakladajú zahraničné štúdie
venované našej kinematografii – inauguračná
prednáška Lubora Dohnala na FAMU a pre-
hľadová štúdia o tvorbe Martina Šulíka od
poľskej autorky Ewy Ciszewskej. Súčasťou
čísla je aj ďalšie pokračovanie série statí
o avantgardnom či experimentálnom filme
od Martina Čiháka, tentoraz zamerané na
Čistý film. Bloku reflexií dominujú tri texty
o fínskom dokumentárnom filme a tiež dve
eseje režisérov – Alana Parkera o vlastnom
filme Commitments a Marka Škopa o fenomé-
ne letopisného nakrúcania. Dvojdotyk sa ve-
nuje filmu Gus Van Santa Last Days.
Prvú dekádu existencie filmologického časo-
pisu Kino-Ikon sa ASFK rozhodla pripomenúť
tretím, extra číslom ročníka, ktoré je zámer-

ne koncipované ako výber len z domáceho písania o filme – od
fragmentov posledných ročníkových prác vybraných študentov
po kapitoly z najaktuálnejších vedeckých textov a pripravovaných
kníh ich pedagógov – predovšetkým členov Katedry vied o umení
na FTF VŠMU v Bratislave. Zámerom čísla je ukázať stav kritického
uvažovania o domácej i svetovej filmovej tvorbe u nás. Súčasťou
čísla je krátka história časopisu, index obálok a všetkých textov
a autorov od začiatku vydávania Kino-Ikonu.

(mk)

mesačník o filmovom dianí na Slovensku
2007 www.filmsk.sk
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Babel

Slovenskí herci podľa
Táne Pauhofovej

Filmová distribúcia v roku 2006

frame

Film Hezké chvilky bez záruky režisérky Věry Chytilovej
bude otváracím filmom tohtoročného Febiofestu Foto ASFK


