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dia hľadajú odpustenie. Zároveň
je to však New York s jazvami po
teroristických útokoch a možno
aj po ich následkoch, mesto pri-
drahé pre život alternatívnej sub-
kultúry a v niečich očiach možno
aj strácajúce svojho genia loci.

Režisér John Cameron Mit-
chell má za sebou úspešný debut
Hedwig and the Angry Inch (2001).
Po excentrickom portréte trans-
sexuálnej rockovej hviezdy je
Shortbus druhým Mitchellovým
filmom. Autor na ňom pracoval
viac než dva roky. Netradičný
bol už casting neprofesionálnych
hercov prostredníctvom inzerá-
tov na internete a podobne netra-
dične režisér postupoval aj v ďal-
ších fázach projektu. Na scenári
sa spolupodieľali hereckí pred-
stavitelia, ktorí si postavy dotvá-
rali na mieru. Finálna podoba fil-
mu je do veľkej miery výsledkom
kolektívnej improvizácie. Istý
rozruch v súvislosti so Shortbu-
som vyvoláva explicitné zobraze-
nie nesimulovaného sexu, ktoré
síce nie je v nezávislom filme úpl-

nou novinkou, no stále má pro-
vokatívny náboj. Mitchell sa po-
kúša o inovatívne využitie tohto
prvku. Nespája ho s temnými
stránkami sexuality ako bolo do-
teraz zvykom. Naopak, prostred-
níctvom neho rozpráva o priro-
dzenej úlohe sexu v živote. Vy-
hýba sa žánru erotického filmu
a vsádza na humor a city. V oboch
smeroch neváha pritlačiť, nieke-
dy však aj na úkor tempa filmu
a diváckeho zážitku. Otvorenosť,
s akou Shortbus rozpráva o všet-
kom, čo sme chceli vedieť, ale báli
sme sa opýtať, nie je samoúčelná.
Je síce nevídaná a odvážne pre-
kračuje hranice tabu, nemala by
však zatieniť samotnú výpoveď.

Ako predfilm sa v kinách pre-
mieta krátka kreslená snímka Mi-
chaely Pavlátovej Karneval zvierat,
ktorá sa téme sexuality a mužsko-
-ženských vzťahov venuje s po-
dobnou odvahou a nadhľadom
ako Mitchellov Shortbus. Filmy
sa teda príjemne dopĺňajú.

PAVEL SMEJKAL 
(Autor je študent filmovej vedy)

Recenzia

Žlté školské autobusy, roz-
vážajúce amerických školákov,
sú nám z videnia známe. Me-
nej známa je skutočnosť, že sú
dvojaké. Okrem štandardných
existujú aj krátke, prispôso-
bené deťom so špeciálnymi
potrebami. Veľkosť autobusu
prirodzene odráža početnosť
jednotlivých skupín. V mikro-
svete krátkeho autobusu sa
však menšina stáva väčšinou
alebo inak povedané – toto de-
lenie stráca význam.

V čomsi podobný je aj klub
Shortbus, ktorý je prieseční-
kom osudov postáv rovnomen-
ného filmu. Je miestom, kde sa
stretáva rozmanitá komunita
ľudí, odlišujúcich sa od prie-
meru. Nájdeme tu sexuálne
minority, výstredných perfor-
merov, ale aj ľudí, ktorým jed-
noducho v živote chýbajú in-
tenzívne farby, chute a pocity.
Klub je pre nich akýmsi úto-
čiskom pred pociťovanou ne-
priazňou sveta za jeho stena-
mi.Hostia hľadajú šťastie v slo-
bode. Každý tu môže byť tým,
čím chce. Členovia komunity
tu usporadúvajú koncerty, spo-
ločne sledujú filmy, diskutujú
a rovnako spoločne sa oddáva-
jú aj sexu. Filozofia návštevní-
kov Shortbusu je pochopiteľne
anachronická. Pripomína flo-
wer-power, no na rozdiel od
nej žije s vedomím vlastnej
utopickosti. Slovami „panej“
klubu „je to ako v 60. rokoch, iba
s menšou nádejou“. Shortbus je
situovaný v New Yorku, v mes-
te, kde podľa jednej z postáv ľu-

Keď film prekračuje hranice tabu 

S hlavnou témou Človek a sta-
roba sa na konci prvého prázdni-
nového mesiaca od 20. do 29. júla
uskutoční už 33. ročník Letnej
filmovej školy (LFŠ) v Uherskom
Hradišti. Filmové cykly LFŠ pred-
stavia široké spektrum filmovej
tvorby, predovšetkým nedostup-
nej na našom teritóriu. Prehliad-
ka brazílskej kinematografie sa
sústredí na celý jej vývoj od ne-
mej éry až po súčasné úspechy,
cieľom cyklu Kaukazský film je
zasa uviesť filmy z Arménska,
Azerbajdžanu a Gruzínska, tiež od
počiatku nemej éry až do dneš-
ných dní. Nový cyklus LFŠ pod
názvom Cena Jeana Viga ponúk-
ne laureátov tejto prestížnej fran-
cúzskej filmovej ceny a uvedie
ho spoluzakladateľka ceny, dcé-
ra slávneho režiséra Luce Vigo.
Program v tradičných cykloch
Osobnosti a výročia alebo Ozve-
ny festivalov hovorí sám za seba,
cyklus Desať filmov, ktoré otriasli
filmovým svetom už po tretíkrát
zaujme snímkami, ktoré výraz-
ne ovplyvnili dejiny filmového
umenia. Nová česká a slovenská
tvorba uvedie najzaujímavejšie
filmy za uplynulý rok, súčasťou
LFŠ bude opäť aj Slovenský deň,
počas ktorého sa premietnu pre-
dovšetkým slovenské filmy.

Tento rok je Slovenský deň na-
plánovaný na 24. júla.V jeho prog-
rame sú celovečerné hrané sním-

ky Rozhovor s nepriateľom Patrika
Lančariča, Zima kúzelníkov Duša-
na Trančíka, režisérska verzia fil-
mu Útek do Budína Miloslava Lut-
hera, ale aj dokumentárne Mar-
tin Slivka – muž, ktorý sadil stromy
Martina Šulíka, Hanákove filmy
Obrazy starého sveta, Prišiel k nám
Old Shatterhand a 6 otázek pro Jana
Wericha,tiež Tepuy Pavla Barabáša,
Sám proti sebe Martina Hanzlíčka
či Anjeli Mareka Poláčka. Aktuál-
nu tvorbu budú zastupovať aj tri
koprodukčné filmy s Českou re-
publikou, z ktorých dva ešte len
čakajú na svoju premiéru na Slo-
vensku, a to Roming Jiřího Vej-
dělka a Tajnosti Alice Nellis, ale
tiež film Obsluhoval jsem anglic-

kého krále Jiřího Menzla. Premie-
tať sa budú aj ocenené filmy z ro-
kov 2006 – 2007. Pod týmto náz-
vom sa skrýva pásmo ôsmich
hraných, dokumentárnych a ani-
movaných slovenských filmov
nezávislých producentov, amaté-
rov a študentov VŠMU v Bratisla-
ve, AMU v Banskej Bystrici i Sú-
kromnej strednej priemyselnej
školy animovanej tvorby v Brati-
slave. Vo výbere sa medzi ocene-
nými filmami doma i v zahraničí
za uplynulé dva roky ocitli ani-
mované filmy Ekomorfóza Františ-
ka Jurišiča, Nazdravíčko! Ivany Za-
jacovej a Jozefa Mitaľa, Pik a Nik
Martina Snopeka, ďalej Na hrane
Ľubomíra Viludu a Ivana Kršia-

ka, NATUreCORD Richarda Kittu,
Rieka života Emílie Rudinskej,
Tričko Martina Hosseina Fazelli-
ho a Čo nás spája Jakuba Kronera
a Daniela Kučeru. Nie nezvyčajne
sa na LFŠ k divákom dostanú aj
filmy študentov VŠMU, tentoraz
v dvoch filmových blokoch, pri-
pravené je aj pásmo historických
filmov k 110. výročiu filmového
podnikania na Slovensku pod
názvom Tak sme začínali. Ako
sprievodné podujatie sa uskutoč-
ní krst kalendára Slovenského
filmového ústavu na rok 2008,
venovaný jednému z najúspeš-
nejších a najoceňovanejších slo-
venských filmov Obrazy starého
sveta, ktorý bude mimochodom
zaradený do budúcoročnej pre-
hliadky Projekt 100 – 2008 pri
príležitosti životného jubilea jeho
režiséra Dušana Hanáka. Ten
bude mať na LFŠ spolu s fotogra-
fom Martinom Martinčekom ver-
nisáž výstavy svojich fotografií.

Letná filmová škola sa stala
obľúbenou akciou pre ponúkanú
rôznorodosť filmovej tvorby, kto-
rá zvyčajne zastupuje kinemato-
grafie neznáme českému i sloven-
skému divákovi. Láka aj z roka
na rok sa rozširujúcim sprievod-
ným programom, ktorý je výsta-
vami, koncertmi i divadelnými
predstaveniami ideálnym suple-
mentom k predstavovaným fil-
movým teritóriám. (sim)

Filmová škola, ktorá v lete vzdeláva aj baví
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Už sa stalo pravidlom, že v lete vychádza mesačník Film.sk ako
dvojčíslo, no tento rok ho po prvýkrát dopĺňa vkladačka s premié-
rami slovenských a koprodukčných filmov roku 2007. V obsahu čís-
la sa vzhľadom na letné mesiace nenachádza analytická či investi-
gatívna téma, vydanie je však obohatené o prílohu v podobe rubri-
ky Filmové čítanie. Tá prináša úryvok z pripravovanej publikácie
z edičného oddelenia Slovenského filmového ústavu (SFÚ) o Jáno-
vi Kadárovi od filmového historika Václava Maceka. Letné číslo je
bohaté na profily tvorcov pri príležitosti ich jubileí, pripomínajú
si ich Albert Marenčin, Štefan Kamenický i Vojtech Andreánsky,
z rovnakého, ale i ďalších dôvodov sa v rozhovore Film.sk rozpráva
s generálnym riaditeľom SFÚ Petrom Dubeckým. Svoje miesto majú
vo Film.sk tradične premiéry nových filmov v slovenských kinách
na príslušný mesiac, letné dvojčíslo prináša aj informácie o filmo-
vých premiérach, pripravovaných do slovenských kín na celý dru-
hý polrok. Novinky približujú celovečerný film Martina Repku
Návrat bocianov, ktorý sa do distribúcie dostane v prvý septembrový
týždeň a otvorí tak jesenný „maratón“ premiér domácich filmov.
Recenzie reflektujú dve nové snímky. Jednou z nich je najnovší
film Jana Svěráka Vratné lahve, ktorý už má v Čechách za sebou
miliónteho diváka, druhý predstavuje atmosféru newyorského un-

dergroundového klubu s neskrývanou se-
xualitou Shortbus z rovnomenného filmu.
V ohlasoch sa Film.sk vracia k nedávnemu
47. Medzinárodnému festivalu filmov pre
deti a mládež v Zlíne, rekapitulujúcou
rubrikou je v letnom čísle Film.sk raz za
rok Niečo z VŠMU, ktorá hodnotí študent-
skú tvorbu v práve sa končiacom škol-
skom roku. Pravidelné rubriky aj tento-
raz informujú o nadchádzajúcich filmo-
vých podujatiach na oba letné mesiace,
o práve vydaných filmových publikáciách,
DVD nosičoch a soundtrackoch, obsahom
čísla sú aj programy vybraných klubov
a kín. Dr. Divnoláska výnimočne radí na
väčšom rozsahu.Aj o tom, čo neviete – na-
príklad ako vyzerá prepadnutie panciero-
vého vlaku v slovenskom filme.
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Letné festivaly ponúknu 
aj klubové filmy 

Už v piatok 22. júna sa začal jubilejný 15. ročník Medzinárod-
ného filmového festivalu Artfilm v Trenčíne a Trenčianskych Tep-
liciach. Na festivale, ktorý potrvá do 30. júna, má zastúpenie aj Aso-
ciácia slovenských filmových klubov (ASFK) v podobe dvoch ani-
movaných filmov. Jedným z nich je celovečerný poviedkový film
Jana Baleja Jedné noci v jednom městě (2007) s niekoľkými príbehmi
ľudskej osamelosti, odpremieta sa aj čiernobiely francúzsko-brit-
sko-luxemburský kriminálny príbeh o hľadaní unesenej mladej
odborníčky na genetiku Renesancia (2006) Christiana Volckmana,
ktorý sa odohráva v budúcnosti v roku 2054. Snímka sa po vizuál-
nej stránke prirovnáva k filmu Sin City – Mesto hriechu. Oba filmy sú
pre divákov zatiaľ na Slovensku neznámymi dielami, pretože aso-
ciácia ich pripravuje do distribúcie až v nadchádzajúcom období.
Balejov film síce diváci už mali možnosť vidieť na Febiofeste, no
do kín sa dostane až v auguste, pravdepodobnosť vidieť v najbliž-
šom období u nás Renesanciu je ešte menšia, pretože tá príde do slo-
venských kín až v decembri.

Počas Artfilmu bude festivalové filmy pod holým nebom pre-
mietať aj pojazdný Bažant kinematograf. Ten od 1. júla začne pu-
tovať po slovenských mestách a počas celého leta bude divákom
premietať päť celovečerných a päť krátkych českých a slovenských
filmov. V jeho tohtoročnej ponuke je aj najnavštevovanejší film
asociácie za uplynulý rok, a to Štěstí (2005) Bohdana Slámu, ktoré
už má doma hlavné ceny z festivalov v Montreale a San Sebastiane.
Bažant kinematograf sa s ním tento rok zastaví na 24 miestach
Slovenska. Na hudobnom festivale Bažant Pohoda, ktorý sa bude
konať v dňoch 20. a 21. júla, sa v sprievodnom programe Bažant ki-
nematografu odpremieta animovaný film Jedné noci v jednom městě
Jana Baleja a tiež kultový western Pat Garrett a Billy the Kid (1973)
Sama Peckinpaha, ktorý plánuje uviesť ASFK do kín v tohtoročnom
Projekte 100.

(sim)

Shortbus
Žáner: erotický film 
Mozaikovitý dej filmu sleduje

osudy niekoľkých obyvateľov
New Yorku, ktorí prežívajú svoje
sexuálne a ľúbostné vzťahy v un-
dergroundovom klube Shortbus,
otvorenom pre ľudí všetkých se-
xuálnych orientácií. Film ukazuje
možné spôsoby, ako nájsť odpove-
de na stále sa vracajúce otázky –
ako milovať a byť milovaný, ako
byť šťastný. Divákov prekvapuje
svojou otvorenosťou, baví svojou
hravosťou a núti k zamysleniu
svojou citlivosťou. „Mal som ideu
vytvoriť emocionálne vzrušujúcu ko-
médiu v newyorskom štýle, ktorá by
bola sexuálne úprimná, myšlienkovo
provokatívna, a ak by sa podarilo, aj
zábavná,“ hovorí o svojom filme
režisér.

Shortbus * USA * 2006 * Minutáž:
102 min. * Réžia: John Cameron
Mitchell * Námet: John Cameron
Mitchell v spolupráci s hercami *
Scenár: John Cameron Mitchell *
Kamera: Frank G. DeMarco *
Hudba: Yo La Tengo * Strih: Brian
A. Kates * Hrajú: Sook-Yin Lee,
Paul Dawson, Lindsay Beamish,
PJ DeBoy, Raphael Barker, Peter
Stickles, Jay Brannan, Justin Bond

* Premiéra: 5. júl 2007
(sim)

Na LFŠ sa bude počas Slovenského dňa premietať aj film Duša-
na Hanáka Obrazy starého sveta, z ktorého fotografií bude po-
zostávať filmový kalendár SFÚ na budúci rok.

Film Štestí, ktorý sa stal v minulom roku najnavštevovanej-
ším filmom ASFK, ponúkne divákom pod holým nebom vo
svojom programe Bažant kinematograf.


