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Už v piatok 30. novembra sa
začne 9. medzinárodný
filmový festival Bratislava,
ktorý vo svojom programe
každoročne uvádza aj filmy
Asociácie slovenských
filmových klubov. Tentoraz
sa k divákom dostanú tri
snímky v troch festivalových
sekciách. Rumunský film 
4 mesiace, 3 týždne a 2 dni
Cristiana Mungiu,
koprodukčný film Roya
Anderssona Ty, ktorý žiješ
a najnovší film Import
Export rakúskeho režiséra
Ulricha Seidla, ktorý na
festival zavíta osobne.

Rumunský film 4 mesiace,
3 týždne a 2 dni Cristiana Mun-
giu, ktorý festival uvádza v sekcii
Made in Europe, patrí k najlep-
ším európskym filmom posled-
ného obdobia. Vracia sa do čias,
kedy boli v Rumunsku zakáza-
né potraty, dôsledkom čoho na
následky pokútnych interupcií
v 70. rokoch v krajine zomrelo
viac než pol milióna žien. Podľa
slov režiséra „potrat vtedy postrá-
dal akúkoľvek morálnu súvislosť,
chápal sa skôr ako vzbura proti reži-
mu“. Aj vo filme 4 mesiace, 3 týždne
a 2 dni vystupuje študentka Gabi-
ta, ktorá sa s pomocou kamarát-
ky Otílie chystá zbaviť nechcené-
ho tehotenstva. Píše sa rok 1987
a obe musia nájsť niekoho, kto to
urobí tajne a pokiaľ možno lacno.
Všetko je pripravené, ale nič ne-
prebieha podľa plánu, všetko sa
maximálne komplikuje. Vybavo-
vanie potratu pripomína nočnú
moru. Film získal senzačne, ale
úplne zaslúžene Zlatú palmu na
tohtoročnom festivale v Cannes.

V sekcii Proti prúdu uvedie
bratislavský festival najnovší film
jedného z najvýznamnejších sú-
časných filmových režisérov Roya
Anderssona, koprodukčnú sním-
ku, ktorá je švédskou nomináciou
na Oscara, Ty, ktorý žiješ. Podobne
ako preslávené Piesne z druhého
poschodia aj tento Anderssonov
film zobrazuje veľké množstvo
postáv v najrôznejších životných
situáciách a zároveň sleduje nie-
koľko udalostí, ktoré na prvý po-
hľad spolu nesúvisia. Aj v tomto
filme vychádzal zo svojho záuj-
mu o ľudskú bytosť a nakrútil
skutočnú poctu človeku, ktorý je
spoločenský, žije v komunite
s ďalšími ľuďmi, závisí na nich
a oni závisia na ňom. Film ide
opäť proti všetkým pravidlám,
napriek tomu je jeho výsledkom
silný príbeh ľudskej existencie,
dobrodružstvo života, medziľud-
ských vzťahov, prianí, obáv, prí-

beh lásky a túžby po sebareali-
zácii. Podľa Anderssonových slov
je to „tragická komédia alebo ko-
mická tragédia o nás“. Vďaka su-
chému, no zároveň ľudskému hu-
moru dovoľuje divákom zasmiať
sa komickým i trochu trápnym
situáciám, do ktorých sa hrdino-
via dostávajú. Film mal veľmi
úspešnú premiéru na tohtoroč-
nom festivale v Cannes a na fes-
tivale v Chicagu získal Striebor-
ného Huga za réžiu.

Bratislavský festival vo svo-
jom programe uvedie retrospek-
tívu všetkých pätnástich filmov
svetoznámeho rakúskeho režisé-
ra Ulricha Seidla. V nej sa bude
premietať aj jeho najnovší film
Import Export, ktorý pre epizo-
dickú sekvenciu na košickom síd-
lisku Luník vyvolal už nejednu
diskusiu aj na Slovensku. Vo svo-
jom druhom celovečernom hra-
nom filme kontroverzný Seidl

objavuje paralely medzi mladou
Ukrajinkou Oľgou, ktorá nájde
prácu v bohatom Rakúsku, a mla-
dým Rakúšanom Paulom, ktorý
so svojím otčimom odchádza na
Ukrajinu montovať do schátra-
ných mestských štvrtí automaty
na cukríky. Na Východe i Západe
vidí rovnako osamelých a bez-
radných jedincov. Film Import
Export, v ktorom Seidl podobne
ako v prvom hranom filme Psie
dni tematizuje túžbu, ponižova-
nie, nádej i zúfalstvo, mal svoju
medzinárodnú premiéru na toh-
toročnom festivale v Cannes.
Vďaka Asociácii slovenských fil-
mových klubov sa do slovenských
filmových klubov a kín dostane
už 17. januára 2008. Zatiaľ si ho
diváci môžu pozrieť spolu s ďal-
šími snímkami na bratislavskom
festivale do 7. decembra.

(sim)

Decembrové premiéry 

Renesancia
Žáner: animovaný akčný triler 
Dej čierno-bieleho animova-

ného filmu, ktorý sa po vizuálnej
stránke prirovnáva k snímke Sin
City: Mesto hriechu, sa odohráva
v Paríži roku 2054. Mladú a talen-
tovanú odborníčku na genetiku
Ilonu Tasujevovú unesú a nadná-
rodná spoločnosť, pre ktorú pra-
covala, ju chce za každú cenu do-
stať späť. Prípad pridelia dôstoj-
níkovi Karasovi, kontroverznému
policajtovi a špecialistovi na vy-
hľadávanie rukojemníkov. Počas
vyšetrovania ho niekto sleduje
a zastrašuje, postupne mu umie-
rajú svedkovia a niekto sa ho
snaží zabiť. Vypátranie Ilony sa
pre neho stáva otázkou života
a smrti…Film získal Cenu za naj-
lepší celovečerný film na Me-
dzinárodnom festivale animova-
ných filmov Annecy v roku 2006.

Renaissance * Francúzsko / Veľká
Británia / Luxembursko * 2006 *
Minutáž: 95 min. Réžia: Christian
Volckman * Scenár: Mathieu
Delaporte, Alexandre Patellière,
Patrick Raynal, Jean-Bernard Pouy

* Kamera: Pascal Tosi * Hudba:
Nicolas Dodd * Strih: Pascal Tosi *
Hlasy: Daniel Craig, Romola Garai,
Catherine McCormack, Jonathan
Pryce, Ian Holm a ďalší * Premiéra:
13. december 2007 (sim)
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SME Klubový film
Na budúci rok opäť skvelé filmy 

V prvom polroku budúceho roka prinesie Asociácia slovenských
filmových klubov do kín jedenásť titulov. V januári sa k divákom
dostane už mnohými cenami ovenčený španielsko-mexicko-ame-
rický dramatický príbeh s prvkami fantázie Faunov labyrint Guil-
lerma del Toro a najnovší film rakúskeho režiséra Ulricha Seidla
Import Export. Vo februári príde do kín thajská surrealistická roz-
právka Občan pes Wisita Sasanatienga o dedinskom chlapcovi,
ktorý sa rozhodne preraziť v Bangkoku a britsko-dánska dráma
Andrey Arnold Red Road o posadnutosti, ktorá na príbehu operá-
torky bezpečnostného kamerového systému diváka dovádza k pre-
kvapivému rozuzleniu. Marec bude mesiacom premiéry nového
filmu Larsa von Triera Kto je tu riaditeľ?, ktorý prekvapil žánrovým
odskokom od svojej tvorby a nakrútil komédiu o riaditeľovi IT
agentúry, a nórskeho filmu Ba°rda Breiena Kurz negatívneho myslenia
o partii hendikepovaných ľudí, ktorá sa pokúša presvedčiť trid-
saťpäťročného Geira na invalidnom vozíku, aby pozitívne myslel.
V apríli asociácia uvedie do kín tri tituly, a to poetickú tragikomé-
diu Najlepší športovec storočia Mischu Alexandra nielen o nezvyčaj-
nom športe, ale aj o jednom ľudskom osude, výpravnú historickú
drámu Francoisa Ozona Angel, ktorá sleduje vzostupy a pády spiso-
vateľky ženských románov Angel Deverellovej, a iránsky komiks
na filmovom plátne Persepolis o zložitom detstve a dospievaní
v Iráne. Na máj je pripravená Venuša Rogera Michella o tom, že
láska kvitne v každom veku, v ktorej si starnúceho, ale stále sláv-
neho herca zahral Peter O’Toole. V prvom polroku ASFK prinesie
do kín aj nový slovenský celovečerný dokument Pozri sa do tmy
Juraja Lehotského o rôznych formách lásky medzi nevidomými
ľuďmi, ktorý diváci budú môcť vidieť od marca 2008. (sim)

Z filmu Import Export Ulricha Seidla, ktorý sa bude premietať na MFF Bratislava. FOTO ASFK

Filmy z rôznych kútov sveta

približuje prirodzenému pro-
strediu hlavnej postavy.

Paríž v roku 2054 je technicky
vyspelé mesto. Kamerový sys-
tém kontroluje ulice i podzemia,
informácie sa šíria rýchlo pro-
stredníctvom čipov s rôznymi
druhmi dát. Zdá sa, že v Paríži
všetko riadi veľká nadnárodná
korporácia Avalon, ktorá na kaž-
dom rohu ponúka prostredníc-
tvom gigantických bilboardov
zdravie, krásu a dlhý život. Keď
zmizne veľmi inteligentná vý-
skumníčka Ilona Tasujevová,Ava-
lon po nej začne pátrať. Do prí-
padu je zapojený dôstojník Ka-
ras – sympatický „drsňák“ zo
starej školy. Karas sa v nebezpeč-
ných situáciách riadi viac vlast-
ným inštinktom než príkazmi

nadriadených. Stopy ho zavedú
až k vedcovi, ktorý je kľúčom
k nájdeniu mladej ženy. Oboch
spája výskum genetickej choroby
progerie, ktorá zapríčiňuje pred-
časné starnutie ľudí. Zachrániť
ľudský druh je v záujme všet-
kých, ale predstavy o záchrane
sa rozchádzajú. Proti sebe stojí
smrteľnosť a večný život. Tak ako
v správnej detektívke, príbeh sa
začne zamotávať a nie je jasné,
kto stojí na strane spravodlivos-
ti, kto je prenasledovateľ a kto
prenasledovaný.

Po vizuálnej stránke je Rene-
sancia profesionálne zvládnutý
film. Nechýba jej akčnosť, pôso-
bivá kamera, využívajúca rôz-
ne strihy, a hudba, ktorá je rov-
nocenným partnerom ostatných

zložiek. Čierno-biela farebnosť sí-
ce pomáha dotvoriť atmosféru fil-
mov noir, no na mnohých mies-
tach pôsobí príliš tmavo a diváko-
vi tak môže sťažovať orientáciu.
Napriek týmto výhradám je po
výtvarnej stránke dielo oveľa dy-
namickejšie, akčnejšie a realis-
tickejšie ako jeho obsahová časť.
Trochu horšie je to už s menej
prepracovaným scenárom, kvôli
ktorému dej pôsobí nevyvážene
a niekedy príliš unáhlene (zblí-
ženie Karasa s Iloninou sestrou).
Poslednej scéne chýba potrebná
dávka gradácie. Divák je len pozo-
rovateľom bez prežívania, necíti
nič, nevytvorí si vzťah k hlavné-
mu hrdinovi.

Na scenári spolupracovali až
štyria autori (Alexandre  Patelliè-
re, Mathieu Delaporte, Jean-Ber-
nard Pouy, Patrick Raynal), čo je
možno dôvodom spomínaného
chaosu a nevyrovnanosti obsa-
hovej časti. Napriek tomu sa
Volkmanovi podarilo navodiť at-
mosféru budúcnosti s nádychom
minulosti. Prepojiť staré s novým
štýlom, vlastným kyberpunko-
vému sci-fi. Vo svojom žánri je
Renesancia dobrým počinom, kto-
rý si určite nájde miesto v reb-
ríčku obľúbených filmov (najmä)
fanúšikov tohto žánru.

Nina Šilanová
Autorka je študentka filmovej vedy

Recenzia

Film Christiana Volckma-
na Renesancia nakrútený vo
francúzsko-britsko-luxembur-
skej koprodukcii je výsledkom
niekoľkoročnej práce. Zaujme
najmä výtvarnou stránkou
a žánrom sci-fi trileru. Svojou
ponurou atmosférou, akciami
odohrávajúcimi sa väčšinou
v noci, pretechnizovaným sve-
tom a hlavným hrdinom zo
starej školy v mnohom pripo-
mína snímku Ridleyho Scotta
Blade runner. Od tohto filmu sa
odlišuje animovanou čierno-
bielou formou spracovania,
ktorá svojou kvalitou získala
náskok pred obsahovou strán-
kou diela.

Animácia filmu je tvorená
transformáciou hercov na ich
kreslené podoby. Hlavného hr-
dinu predstavuje herec Daniel
Craig. Postavy majú prepraco-
vané tváre, mimiku i pohyby.
Rovnako sa tvorcom vydarilo
zobrazenie mesta budúcnosti,
ktoré okrem stálej dominanty
Eiffelovej veže ponúka mnoho
zaujímavých moderných ar-
chitektonických stavieb. Tvor-
covia sa nenechali zlákať
predpokladaným vizuálom bu-
dúcnosti sveta. Veľkomestu
ponechali aj jeho „starobu“ –
špinu tmavých uličiek a chlad
podchodov metra, ktorá sa viac

Tip na Projekt 100 

Najkontroverznejším fil-
mom z tohtoročnej kolekcie
Projektu 100 je určite Taxider-
mia maďarského režiséra Györ-
gy Pálfiho. Osobne nemám rád
filmy, ktoré svojou šokantnos-
ťou diváka znásilňujú, nútia
ho odvrátiť pohľad od plátna.
Taxidermia diváka nešetrí. Vy-
chutnáva si každý intímny
detail rovnako, ako pocit vý-
hry nad divákom, ktorého do-
nútila sklopiť zrak. Divák bo-
juje, musí mať výdrž. A možno
práve kvôli tak veľkej energii
vynaloženej len na stotožne-
nie sa s formálnou stránkou,
mu uniká to, o čom film v sku-
točnosti je. Politika, obyčajný
človek. Nech je doba akákoľ-
vek, vždy na jej chyby dopláca
ten posledný. Ten, ktorý po-
trebuje upokojiť tie najzáklad-
nejšie potreby, akoby iné ani
nemal. Sex, hlad, individualiz-
mus. Každý svojím spôsobom.
História sa v podstate neme-
ní, hriechy sa dedia. Tých naj-
vyšších rovnako, ako obyčaj-
ných. Všetko sa zlieva. Taxider-
miu je nutné vidieť viackrát.
Rovín, ktorými sa dá vnímať,
je veľa, treba len prekonať
a prijať to, čo je bežné v živote,
ale nie na filmovom plátne.

Stanislav Gojdič 
Filmový klub Cinefil Košice

Bez smrti život nemá zmysel

Mesačník o filmovom dianí Film.sk – 12/2007

V decembri bude mať premiéru ďalšia
slovenská snímka, debut Vlada Fischera
Polčas rozpadu, ktorý Film.sk predstaví
v rubrike Novinky. V pravidelnom Rozho-
vore zasa priblíži jedného z najoceňova-
nejších slovenských filmárov Pavla Ba-
rabáša, ktorý pri svojej režisérskej práci
objavuje aj neprebádané územia sveta.
V recenziách sa Film.sk vracia k sloven-
skému filmu Démoni debutujúceho Ró-
berta Švedu a k animovanému akčnému
trileru Renesancia Christiana Volckmana.
Rozsiahla Téma sa zamerala na rozpra-
cované a zatiaľ nedokončené dlhometráž-
ne projekty, ktoré v rokoch 1999 až 2006
získali grant z ministerstva kultúry, no
zatiaľ sa nedostali k divákom. V aktuál-
nom čísle je aj rubrika Slovenský film
v slovenských televíziách s filmom Šťastie príde v nedeľu Jána Lacka.
Film.sk reflektuje aj festival dokumentárnych filmov v Jihlave
a poľskú konferenciu o Pole Negri v Katowiciach. Nechýbajú
tradičné tipy na nové pozoruhodné filmové publikácie, sound-
tracky a DVD nosiče na slovenskom trhu a zaujímavosťou je, že
Dr. Divnoláska tentoraz dostal otázku až z Belgicka. K decembro-
vému Film.sk neodmysliteľne patrí už aj vkladačka s mimoriad-
nou ponukou kníh a DVD z edičného oddelenia SFÚ.
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