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vajúce dievča je hrdinkou aj špa-
nielsko-mexického filmu Faunov
labyrint Guillerma del Toro, ktorý
sa odohráva v roku 1944 počas re-
publikánskeho povstania v Špa-
nielsku. V tomto dramatickom
príbehu s prvkami fantázie hlav-
ná hrdinka síce žije v realite vo-
jenského prostredia, no v staro-
dávnom labyrinte stretáva sta-
rého fauna, ktorý jej prezradí, že
je stratenou princeznou rozpráv-
kovej ríše.

Seminár uvedie aj romantic-
kú drámu francúzskeho režiséra
Francoisa Ozona Angel. Je to jeho
prvý anglicky hovorený film,
ktorý vznikol na základe knižnej
predlohy Elizabeth Taylor z ro-
ku 1957, a na prelome 19. a 20. sto-
ročia sleduje vzostupy a pády
spisovateľky ženských románov
Angel Deverellovej. Okrem Ozo-
na sa na seminári odpremietajú
aj nové filmy ďalších režisérov
zvučných mien. Jedným z nich
bude minuloročná snímka Larsa
von Triera, no netradične komé-
dia Kto je tu riaditeľ?, ktorá sa odo-
hráva v prostredí IT agentúry
a úplne sa vymyká von Trierov-
mu doterajšiemu štýlu i tema-
tizácii. Do programu je zaradený
aj najnovší film jedného z naj-
známejších rakúskych režisérov

súčasnosti, kontroverzného Ulri-
cha Seidla, ktorý vo svojom dru-
hom hranom filme Import Export
sleduje paralely rozdielnych sve-
tov Východu a Západu a ukazuje
rovnako osamelých a bezradných
jedincov.

Program seminára doplní ho-
landsko-nemecko-švédska poe-
tická tragikomédia Najlepší špor-
tovec storočia debutujúceho re-
žiséra Mischu Alexandra, ktorá
podáva úvahu o jednom ľudskom
osude. Britsko-dánska dráma
Andrey Arnold Red Road o posad-
nutosti, ktorá smeruje k prekva-
pivému rozuzleniu, zasa rozprá-
va o operátorke bezpečnostného
kamerového systému Jackie. Pre-
mietať sa bude aj thajský film
Občan pes Wisita Sasanatienga,
surrealistická rozprávka s veľkou
dávkou romantiky, plná absurd-
ného humoru a vizuálnej virtuo-
zity o dedinskom chlapcovi, kto-
rý sa rozhodne preraziť vo veľ-
kom meste, v Bangkoku.

Projekcie všetkých filmov na
seminári budú sprevádzať lektor-
ské úvody, k divákom sa dostanú
v prvej polovici budúceho roka.
Súčasťou seminára bude aj Val-
né zhromaždenie ASFK, tentoraz
spojené s voľbami do výkonného
výboru asociácie. (sim)

Vždy dvakrát do roka – 
na jeseň a na jar – sa
zástupcovia slovenských
filmových klubov
stretávajú na seminári,
kde vyberajú filmy do
nadchádzajúcej klubovej
sezóny. Aj od jesenného
stretnutia, ktoré sa
uskutoční v dňoch 
od 23. do 25. novembra
v martinskom kine
Strojár, bude závisieť, čo
uvidíte od budúceho roka
v slovenských kinách
a filmových kluboch.

Trojdňový programovací se-
minár zástupcov filmových
klubov ponúkne osem filmov
rôznorodej proveniencie a žán-
rového i tematického zamera-
nia. Podkladom pre celovečer-
ný animovaný film Persepolis,
ktorý nakrútila francúzska re-
žisérka iránskeho pôvodu Mar-
jane Satrapi spolu s Vincentom
Paronnaudom, sa stal jej vlast-
ný a zároveň prvý iránsky
autobiografický komiks. Ten
s ľahkosťou popisuje zložité
detstvo a dospievanie v Irá-
ne v dobe islamskej revolúcie
a počas vojny s Irakom očami
desaťročného dievčaťa. Dospie-

Novembrové premiéry 

Všetci možní 
zberači a ja

Žáner: dokumentárny film
Známa francúzska filmárka

Agnès Varda koncom roku 1999
a začiatkom roku 2000 cestovala
s digitálnou kamerou a malým
štábom po celom Francúzsku,
aby zachytila rôzne podoby zbe-
račstva. Počas svojho putovania
snímala vidiečanov na poliach,
vo viniciach či sadoch, bezdo-
movcov v okolí tržníc a kontajne-
rov, ale i umelcov, ktorí využíva-
jú vyhodené predmety na vlast-
nú tvorbu. Zachytávaním týchto
obrazov sa aj ona sama stávala
zberačkou. Film získal Európsku
filmovú cenu za najlepší doku-
ment a mnoho ďalších ocenení.

Les glaneurs et la glaneuse *
Francúzsko * 2000 * Minutáž: 
82 min. * Réžia: Agnès Varda *
Scenár: Agnès Varda * Kamera:
Stéphane Krausz, Didier Rouget,
Didier Doussin, Pascal Sautelet,
Agnès Varda * Hudba: Joanna
Bruzdowiczová, Agnès Bredelová,
Richard Klugman (pieseň Rap 
de récup) * Strih: Agnès Varda,
Laurent Pineau * Premiéra: 
8. november 2007

Záviš, kníže 
pornofolku...

Žáner: dokumentárna esej 
Filmy českého režiséra Karla

Vachka s povesťou kontroverzné-
ho dokumentaristu filozofického
razenia majú buď svojich zary-
tých priaznivcov alebo odporcov.
Jeho najnovšia snímka je filmom-
-prednáškou. V nej sa v rôznych
často bizarných situáciách Va-
chek snaží hľadať hranice medzi
autentickými a neautentickými
existenciami. Film je výpravou po
stopách trojnohého psa, na ceste
českým dneškom a českosloven-
skou minulosťou a autor v ňom
zostáva verný svojej poetike, té-
me i svojmu poňatiu humoru.
Záviš, kníže pornofolku pod
vlivem Griffithovy Intolerance
a Tatiho Prázdnin pana 
Hulota aneb Vznik a zánik
Československa (1918 – 1992) *
Česká republika * 2006 * Minutáž:
147 min. * Réžia: Karel Vachek *
Scenár: Karel Vachek * Kamera:
Karel Slach, Martin Řezníček, Jiří
Rolínek * Hudba: Milan Záviš
Smrčka (piesne) * Strih: Renata
Pařezová, Ondřej Vavrečka,
Hedvika Hansalová, Jana Vlčková,
Matouš Outrata * Hrajú: Michael
Antony alias Toni Tramp, Vladimír
Čech, Jaroslav Čejka, Ivan Dejmal,
duo Smejkal & Kodeš, Martin
Fadrhonc, Jan Fieger, Stanislav
Gross, Václav Klaus, Miroslav
Macek, Jiří Paroubek, Jakub
Patočka, Milan Záviš Smrčka,
Jaroslav Spurný, Jaroslav 
Šabata a ďalší * Premiéra: 
22. november 2007

(sim)
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SME Klubový film
Z podujatí Asociácie slovenských filmových klubov

Filmológovia o interpretácii 
V dňoch od 18. do 21. októbra sa už po jedenástykrát stretli slo-

venskí a českí teoretici umenia a filozofi na česko-slovenskej fil-
mologickej konferencii v Krpáčove. Témou aktuálneho ročníka
bola Interpretácia a film. Svoje príspevky predniesli účastníci
z Brna, Prahy, Bratislavy či Lodže. V programe nechýbali projekcie
filmov a zaujímavé diskusie. Základným zámerom pravidelných
filmologických konferencií je predstaviť množstvo hľadísk na ur-
čenú tému – metodologických, filmovo-historických, interdisci-
plinárnych a filmovo-kritických. Ich tradícia za začala v roku 1997,
kedy ASFK zorganizovala v Štiavnických Baniach prvú zo série
minikonferencií, projektovanú ako filmologické stretnutie čes-
kých a slovenských filozofov, estetikov a filmových vedcov z rôz-
nych odborných ústavov, inštitúcií a škôl v Prahe, Brne, Olomouci
a Bratislave. Ďalšia konferencia sa konala v českých Poněšiciach,
odvtedy sa každý rok v organizácii konferencií striedala česká
a slovenská strana. Publikované príspevky z každej konferencie
vyšli buď v podobe zborníka alebo ako samostatná príloha odbor-
ných filmologických časopisov. Konferencia umožňuje pravidelné
stretnutia filmológov, estetikov a filozofov a vytvára tak možnosť
kriticky zhodnotiť aktuálny stav myslenia o filme u nás a v okoli-
tých krajinách. (uwe)

Slovenské filmobranie v Bojniciach
V dňoch 23. a 24. októbra sa v bojnickom kine Tatra konala pre-

hliadka slovenských filmov pod názvom Slovenské filmobranie,
ktorej pilotný ročník bol venovaný hercovi Mariánovi Filadelfimu.
Cieľom podujatia bolo oboznámiť čo najširší okruh divákov s dô-
ležitými filmami slovenskej kinematografie. „S akým zámerom?
Najskôr preto, že človek niečo robiť musí. A ak už má niečo robiť,
potom nech je to čosi múdre, zaujímavé, podnetné... Podľa nás je
kľúčom k poznaniu spoznanie vlastného prostredia. Tvrdíme, že
nikto nemôže pochopiť napríklad čílsky film, kým neprejde cestou
zmúdrenia zvanou slovenský film. Sme učitelia, preto sa snažíme,
či už vedome alebo podvedome, ľudí učiť. Spoznávať možnosti,
orientovať sa na krížnych cestách. Možno aj preto sme pri výbere
filmov siahli po trochu v archíve už zaprášených, ale zároveň ur-
čite kvalitných filmoch. Tiež sme vedome zaradili film, ktorý má
väzby na miestne prostredie. Boxer a smrť sa totiž nakrúcal v pô-
vodnom zbernom lágri pri obci Koš. Záujem zo strany divákov bol
veľmi dobrý, návštevnosť sa pohybovala v priemere okolo osem-
desiat divákov na jeden film,“ zhodnotili prehliadku Johnny
Teslík a Peter Šiposs, zástupcovia FK’93 Prievidza, jedného z orga-
nizátorov akcie. Na prehliadke sa premietli filmy Orlie pierko Mar-
tina Hollého, Záhrada Martina Šulíka, Ľalie poľné Ela Havettu, Boxer
a smrť Petra Solana, Obrazy starého sveta Dušana Hanáka, Sedím na
konári a je mi dobre Juraja Jakubiska a Slávnosť osamelej palmy Marka
Škopa a Juraja Johanidesa. (sim)

Film Faunov labyrint režiséra Guillerma del Toro sa k divákom dostane už v januári. FOTO ASFK

Víkend plný filmov

Mesačník o filmovom dianí Film.sk – 11/2007

V novembri sa do kín dostane ďalší slo-
venský film z jesennej nádielky domá-
cich titulov. Je ním debut Róberta Švedu
Démoni, na ktorého pozadie vzniku upo-
zorňujeme slovami samotného režiséra
v rubrike Novinky. Medzi recenziami sa
nachádza česko-slovenský koprodukčný
film Tajnosti Alice Nellis a dve snímky
z novembrových premiér – najnovší film
Davida Lyncha Inland Empire a divácka
snímka Irina Palm Sama Garbarskeho.
V rozhovore približuje svoj pripravovaný
film Cinka Panna, ale i ďalšie projekty Du-
šan Rapoš, režisér prvých troch divácky
najúspešnejších slovenských filmov v ére
samostatného Slovenska. Niečo viac sa
dozviete aj o nadchádzajúcom Medziná-
rodnom filmovom festivale Bratislava

a niečo aj o pripravovaných edičných aktivitách Slovenského fil-
mového ústavu. Téma sa venuje problémom filmovej výchovy na
Slovensku i v Českej republike. Tradične nechýbajú tipy na nové
pozoruhodné filmové publikácie, soundtracky a DVD nosiče na slo-
venskom trhu, pokračujeme aj v predstavovaní DVD nosičov edí-
cie Slovenský film 70. rokov. Dozviete sa tiež kuriozity od Dr. Div-
nolásku a prečítate si príbeh s reálnym podtextom, v ktorom hrá
hlavnú úlohu bratislavské kino Mladosť.
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Časopis pre vedu o filme Kino Ikon – 1/2007

Najnovšie číslo časopisu pre vedu
o filme a pohyblivom obraze je opäť za-
merané na „veľkú“ tému filmovej his-
tórie a estetiky – fenomén filmu noir
a detektívky. Jeho garantom sa sta-
la hosťujúca editorka Petra Dominko-
vá z pražskej FAMU. Textovú mozaiku
tvoria preklady kľúčových štúdií (Sob-
chacková, Naremore, Cowieová), v čes-
koslovenskom filmologickom prostredí
doteraz nepublikované, „prvá“ reflexia
noiru (Bordeov a Chaumetonov článok
K definícii filmu noir) i aktuálne prí-
spevky na očakávané (svetlo, kamera vo

film noir) i neočakávané témy (príroda, cenzúra a film noir) od do-
mácich, t.j. československých autorov ako Juraj Mojžiš, Petra Do-
minková, Katarína Mišíková, Martin Ciel a ďalší. V rubrike Dvoj-
dotyk sa predmetom rôznorodého filmologického dotýkania stala
prvá slovenská filmová detektívka Muž, ktorý sa nevrátil (1959) –
kontext rozvinutia detektívneho žánru v československej kinema-
tografii i rozbor Solanovho diela. Na hlavnú tému čísla nadväzujú
filmové a literárne reflexie, fotografie 1000 klapky i príspevok
k dejinám vedľajších postáv vo filme. Kino-Ikon uzatvára Frame,
časopis mladých filmových vedcov z Filmovej a televíznej fakulty
VŠMU, taktiež venovaný rôznym podobám filmu noir. Tradičnú
úvodnú rubriku prvého tohtoročného Kino-Ikonu pod názvom
Studium tvorí analýza kontextu filmovej kultúry i samotného fil-
mu Túžba zvaná Anada režisérskej dvojice Ján Kadár – Elmar Klos,
ktorú napísal Václav Macek. (mk)

Tip na Projekt 100 

– Určite si znovu rád po-
zriem Svetlá v súmraku Aki-
ho Kaurismäkiho, ktorý patrí
k najosobitejším predstavite-
ľom súčasného autorského fil-
mu. Nezameniteľný režisérsky
majster – samouk svojím mi-
nimalistickým „retroštýlom“
bez akýchkoľvek rušivých
efektov rozpráva melancholic-
ký príbeh jedného z nostalgic-
kých outsiderov súčasného
drsného sveta. So súcitným
pochopením pomenúva jeden
z ústredných problémov dneš-
nej doby, ktorým je osamelosť
človeka. Napriek pochmúrnej
téme nechýba vo filme svojský
čierny humor a ani dôleži-
té posolstvo „svetla“ – večnej
nádeje človeka, ktorou zostá-
va nerezignovať na hodnoty
ako česť a hrdosť a viac si oko-
lo seba všímať skutočnú krá-
su, ukrytú pod nenápadným
zovňajškom.

Peter Gavalier
Filmový klub Nostalgia Bratislava
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V programe bojnickej prehliadky sa premietal aj film Boxer
a smrť Petra Solana. FOTO SFÚ
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