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litické zákulisie a ten nie je práve
zhovievavý. Skôr než o zdrvujúcu
kritiku mu ide o humornú hyper-
bolu. Otvorene je zobrazená plyt-
kosť, triviálnosť a účelová pre-
tvárka politikov v mocenských

hrách. Režisér sa vo filme hrá so
sociálnymi stereotypmi, no ne-
vyrába prvoplánovú zábavu. Po-
stavy sú vo svojej obmedzenos-
ti komické, režisér ich však ne-
uráža. Taký je celý Ioselianiho

film – vážne veci života sú úplne
oddramatizované, zobrazené ako
prirodzenosť, nad ktorou sa treba
len zasmiať. Demisie, rozchody,
zranenia či absencia domova –
kto by sa tým príliš dlho zaoberal? 

Vincentovi životné kompliká-
cie nespôsobujú žiaden stres.
V kresle ministra hrá karty a dô-
ležité dokumenty podpisuje bez
prečítania popri zdvíhaní činiek.
Po odstavení z funkcie sa s chu-
ťou vracia do každodenného ži-
vota. Zakrátko splynie s partiou
starých kamarátov a sústredí sa
na ochutnávanie vína, na hudbu
a utužovanie vzťahov s bývalými
priateľkami. Nerozhádže ho ani
početná skupina černošských pri-
sťahovalcov, ktorá sa usadila v je-
ho starom byte.Ale asi nikto by sa
nebál, keby mal pri sebe takú sta-
rostlivú matku, aká sa ušla Vin-
centovi. Michel Piccoli je v role
hlavy provinčného matriarchátu
neprehliadnuteľný. Film sa oplatí
sledovať už len kvôli tejto svoj-
skej vedľajšej postave.

Jednotlivé scény filmu sú po-
stavené na pohybe hercov v pries-
tore, ich gestách, na pohyboch
kamery. Dialógy sa používajú
striedmo, film sa v nich netopí.
Filmársky ide o veľmi čisté zobra-
zenie. Film je postavený na nie-
koľkých príbehoch, ktoré sa me-
dzi sebou prelínajú bez toho, aby
sa navzájom rušili – presne tak,
ako si nažívajú postavy v nich. Je-
senné záhrady sú dôkazom, že dob-
rý film sa dá nakrútiť aj bez toho,
aby sa v ňom dialo niečo neob-
vyklé. Ioseliani je zrelým režisé-
rom, pre ktorého je nakrúcanie
filmov v prvom rade radosťou.

EVA MICHALKOVÁ 
(Autorka je absolventka filmovej vedy )

Recenzia

Nie príliš často sa v kinách
objaví film, v ktorom by sa
príbeh rozvíjal predovšetkým
v obraze a nie iba prostred-
níctvom dialógov postáv. O to
príjemnejšie je sledovať sním-
ku, šikovne a inovatívne na-
rábajúcu s filmovými metóda-
mi rozprávania. O najnovšom
filme známeho režiséra gru-
zínskeho pôvodu Otara Iose-
lianiho Jesenné záhrady to platí
určite.

Nostalgicky znejúci názov
filmu odkazuje na symboliku
staroby, záverečného obdobia
ľudského života, nie je to však
celkom pravda. Jesenné záhrady
sú nesentimentálnym pohľa-
dom na život Vincenta, muža
v strednom veku, ktorý sa roz-
hodol, že sa nenechá zvalcovať
ťažkosťami ľudskej existencie.
Divák ho spoznáva vo funkcii
ministra, ktorého dennou ná-
plňou sú návštevy inštitúcií,
slávnostné prestrihávanie pá-
sok či obligátna výmena darov
so zahraničnými politikmi.
K ministerskej funkcii neod-
mysliteľne patrí reprezenta-
tívne vyzerajúca živá figurína
v podobe manželky, luxusné li-
muzíny, medaily, okázalá exo-
tika a niekoľko nenápadných
postáv v pozadí, ktoré potichu
o všetkom rozhodujú. Ioseliani
ponúka satirický pohľad na po-

Michel Piccoli a Severin Blanchet vo filme Jesenné záhrady režiséra Otara Ioselianiho.
FOTO ASFK

ho filmu Upír Nosferatu – Symfó-
nia hrôzy na Starom zámku so ži-
vým hudobným sprievodom le-
gendy českého undergroundu,
kapely DG 307. Toto výnimočné
podujatie v sebe spája čaro pries-
toru, polnočnú hodinu, nemú
čiernobielu hororovú klasiku s ge-
niálnym hudobným sprievodom
kvalitných českých hudobníkov.
Medzi zaujímavé sprievodné ak-
tivity budú patriť videoprojekcie
pozostávajúce z najnovších krát-
kych filmov študentov VŠMU, ko-

lekcie experimentálnych filmo-
vých projektov francúzskeho zo-
skupenia Coxaplana a premieta-
nie českého bábkového filmu
Chcípáci, ktorý nakrútili členovia
divadelného zoskupenia Buchty
a loutky. Seminár ponúkne aj
hudbu v podobe tradičnej reggae
party s názvom Roots Sounds.
V sobotu sa v čajovni Klopačka
a v kaviarni Artcafé uskutoční ži-
velná sobotňajšia party s veselý-
mi DJmi.

(dan)

V poradí deviaty ročník
Letného filmového
seminára 4 živly sa
uskutoční už druhý
augustový víkend 
od 9. do 12. augusta 2007
na viacerých miestach
mesta Banská Štiavnica.

Organizátori seminára zvo-
lili za hlavnú tému Obrazy ak-
cie. V programe sa objavia fil-
my, ktorých akcie znamenali
body zlomu vo svetovej kine-
matografii, a to nielen v rámci
daného profilujúceho sa žán-
ru. Programová skladba bude
pozostávať zo 16 celovečerných
filmov, medzi nimi História ná-
silia Davida Cronenberga, Di-
strikt! Árona Gaudera, Ruská
archa Alexandra Sokurova, Ka-
pitán Dabač Paľa Bielika, Happy
End Oldřicha Lipského, Štikút-
ka György Pálfiho, Transeuróp-
sky expres Alaina Robbe-Grille-
ta, Deň sa začína Marcela Carné,
Zajatci hmly Artema Antonova,
Pomstiteľ s píšťalou Kil In Ki-
ma a tri predpremiéry jesen-
ného Projektu 100 – western
Pat Garret a Billy the Kid Sama
Peckinpaha, Carmen Carlosa
Sauru a detektívka Tretí muž
Carola Reeda, tradične sú však
pripravené aj dve prekvapenia
z archívu.

Najväčším ťahákom semi-
nára bude nepochybne polnoč-
né premietanie starého nemé-

Už v piatok 20. júla sa začala 33. Letná filmová škola v Uher-
skom Hradišti, ktorá každoročne predstavuje široké spektrum pre
nás často nedostupnej filmovej tvorby. Jej tohtoročnou hlavnou
témou je Človek a staroba, ale v programe sa predstavujú aj ne-
známe snímky brazílskej či kaukazskej kinematografie s filmami
z Arménska, Azerbajdžanu a Gruzínska. Novinkou je cyklus pod
názvom Cena Jeana Viga s laureátmi tejto prestížnej francúzskej
filmovej ceny.

Asociácia slovenských filmových klubov sa na Letnej filmovej
škole podieľa spolu so Slovenským filmovým ústavom organizá-
ciou Slovenského dňa. Ten sa konal včera už po štrnástykrát
a vzhľadom na počet projekcií slovenských filmov a niekoľko sprie-
vodných akcií sa svojím rozsahom stal doteraz najväčším v histórii
tohto podujatia. Samozrejme, so zámerom prezentovať najnovšiu
produkciu domácej tvorby v oblasti hraného, dokumentárneho
i animovaného filmu. Do jeho programu organizátori zaradili až
28 slovenských filmov a tri koprodukčné snímky s minoritnou slo-
venskou účasťou, ale aj vzácne snímky z archívov Slovenského fil-
mového ústavu v pásme s názvom Tak sme začínali s krátkymi fil-
mami z rokov 1908 až 1980.

Však nielen včera sa premietali slovenské snímky na Letnej fil-
movej škole. Dnešok je výnimočný tým, že vo svetovej premiére
ponúkne projekciu režisérskej verzie filmu Miloslava Luthera Útek
do Budína, ktorej súčasťou bude aj krst DVD za účasti režiséra filmu.
Do konca LFŠ je v súvislosti so slovenskou kinematografiou mož-
né pozrieť si v programovom cykle Človek a staroba aj výstavu fo-
tografií Dnešné a včerajšie svety, ktorej vernisáž sa konala včera.
Ide o známu sériu portrétov starých ľudí z Liptova, ktorých auto-
rom je slovenský fotograf Martin Martinček a súbor Fotografie
Dušana Hanáka, ktorý je výberom z fotografického cyklu Zázna-
my a odkazy. Svoju prvú prezentáciu na pôde LFŠ mal aj Kalendár
z edičného oddelenia Slovenského filmového ústavu na rok 2008
s dvanástimi fotografiami Vladimíra Vavreka, ktoré vznikli počas
nakrúcania filmu Obrazy starého sveta. Mimochodom, režisér Dušan
Hanák mal tento rok v Uherskom Hradišti najpočetnejšie zastú-
penie s troma snímkami Šesť otázok pre Jana Wericha, Prišiel k nám
Old Shatterhand a Obrazy starého sveta v sekcii Desať filmov, ktoré
otriasli filmovým svetom. Tohtoročná LFŠ pre Dušana Hanáka bu-
de pamätnou aj pre udelenie Výročnej ceny AČFK, ktorá mu prá-
vom patrí za osobný prínos československej a slovenskej kinema-
tografii. 33. Letná filmová škola Uherské Hradiště potrvá do ne-
dele 29. júla 2007.

(sim)

Seminár pre milovníkov filmu 
sa koná v Banskej Štiavnici 

Slovenská kinematografia sa
v Čechách prezentuje vo veľkom 

Augustové premiéry 

Jedné noci 
v jednom městě

Žáner: bábkový film 
Čo všetko sa môže stať počas

jednej noci v jednom meste? Na to
odpovedá nový animovaný film
Jana Baleja s prvkami hororu
i čierneho humoru pre dospelých,
ktorí si v srdci uchovali aspoň
kúsok dieťaťa. Napríklad čo sa
udeje, keď hviezdy, mesiac a ply-
nové lampy nahradia slnečný
svit? Čo sa stane, keď si človek
prišije cudzie ucho? Je možné
v noci na Žižkove stretnúť džina,
ktorý každému splní všemožné
želania? Existujú miesta, kde sa
zastaví čas? Čo môže narušiť vy-
stúpenie hmyzieho cirkusu, aké
ciele má mestský poľovník a čo
vzrušuje jeho susedov? Epizódy
filmu ponúkajú však aj príbehy
o ľudskej osamelosti a o čudá-
koch okolo nás.

Jedné noci v jednom městě *
Česká republika * 2007 * Minutáž:
74 min. * Réžia a výtvarník: Jan
Balej * Námet a scenár: Jan Balej,
Ivan Arsenjev * Literárna
spolupráca: Michal Bureš *
Kamera: Miloslav Špála * Hudba:
Tadeáš Věrčák * Strih: Magda
Sandersová * Animácia: Alfons
Mensdorff Pouilly * Hlasová
realizácia: Jan Novotný, Václav
Poul, Jiří Lábus * Premiéra: 
9. august 2007

Jesenné záhrady 
Žáner: politická satira
Vincent je ministrom, ale šlia-

pu mu na päty. Nikoho teda veľmi
neprekvapí, keď musí odísť z úra-
du a vrátiť sa do normálneho ži-
vota. Tam sa na neho zosypú
staré známosti a matka. Napriek
tomu Vincent pomaly začína zis-
ťovať, že život „tam dole“ je vlast-
ne krásny. Ioselianimu sa výbor-
ne darí dramatizovať záležitosti,
ako korupcia, túžba po penia-
zoch a malomeštiactvo, a to pro-
stredníctvom situačných gagov.

Jardins en automne * Francúzsko /
Taliansko / Rusko * 2006 *
Minutáž: 117 min. * Réžia: Otar
Ioseliani * Scenár: Otar Ioseliani *
Kamera: William Lubtchansky *
Hudba: Nicolas Zourabichvili *
Strih: Otar Ioseliani, Ewa
Lenkiewicz * Hrajú: Severin
Blanchet, Michel Piccoli, Muriel
Motte, Pascal Vincent, Lily
Lavina, Denis Lambert *
Premiéra: 30. august 2007

(sim)
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SME Klubový film

Záber z filmu Carmen režiséra Carlosa Sauru. FOTO ASFK

V druhom polroku až dvadsať nových filmov 

Asociácia slovenských filmových klubov pripravila na druhý
polrok do distribúcie dvadsať nových snímok. Vzhľadom na počet
premiér najsilnejším bude september, kedy okrem dvoch dis-
tribučných noviniek príde do kín aj desať filmov v prehliadke
Projekt 100. Zoznam všetkých premiér v druhom polroku nájdete
na www.asfk.sk. (sim)

Jesenné záhrady rozprávajú obrazom


