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je dokument. Obidve roviny sú
však v súhre a navzájom sa
„oplodňujú“.

Niektoré vaše filmy, naprí-
klad Modelky či Zvieracia láska,
sa vymykajú dokumentaristic-
kým pravidlám, no odborná ve-
rejnosť ich radí k dokumen-
tom. Filmy Psie dni a Import Ex-
port zasa považuje za hrané.
Kde podľa vás leží hranica me-
dzi dokumentárnym a hraným
filmom?

– Žiadne hranice nie sú. Ak ale
sú, potom ležia asi tam, odkiaľ
herci nehrajú samých seba, ale
zobrazujú vymyslenú rolu. Vte-
dy už nejde o dokument. V hra-
nom filme môžete nechať posta-
vu zomrieť, ale v dokumentár-
nom to už nie je také jednoduché.
To je ďalšia hranica.

Váš najnovší film Import Ex-
port je citlivým a nenásilným
stvárnením dvoch smutných
príbehov z Východu a Západu.
Napriek tomu je pre spoločnosť
kontroverzný. Prečo? 

– Tento film vyvoláva kontro-
verzné reakcie. Niektorí ho milu-

jú, iní nenávidia, väčšina, približ-
ne osemdesiat percent divákov,
však ním je nadšená. Zvyšných
dvadsať percent ľudí je proti, ale
musím povedať, že v prípade fil-
mu Import Export som mal výni-
močne dobré kritiky. Vďaka nemu
som sa zrazu stal veľkým huma-
nistom. Predtým som bol hrieš-
nik a sociálny pornograf.

Spoločnosti nastavujete nie
veľmi sentimentálne zrkadlo.
Ako sa vám darí držať si takýto
zvláštny druh odstupu od spo-
ločnosti, v ktorej žijete?

– To je úloha umenia a umel-
cov – vidia niečo, čo iní nevidia.

Nazvali by ste to talentom? 
– Ja mám talent ukázať vizuál-

ne to, čo cítim a vidím.

Ak by ste po svojej návšteve
Slovenska mali zhodnotiť našu
krajinu z hľadiska problemati-
ky zobrazenej vo filme Import
Export, je to pre vás už viac Zá-
pad alebo ešte stále skôr Vý-
chod?

– Máte oboje. Kapitalizmus,
aký vidíme napríklad v drahom
hoteli, ale máte aj Košice. Kapi-
talizmus u vás očividne robí po-
kroky. Ešte stále však mnohí mu-
sia odchádzať za prácou do Ra-
kúska, aby si finančne prilepšili
opaterou o starých ľudí.

Import Export však zobrazuje
aj druhú stranu problému. Re-
zignovaný neúspešný Rakúšan
Pauli uteká na Východ...

– Myslím si, že zatiaľ málo ľudí
odchádza za prácou na Východ.
Skôr sú to podnikatelia, ktorí
majú záujem získať svoj podiel
na rozvíjajúcom sa trhu. Pauli je
však iba umelecká postava.

Eva Križková
Autorka je absolventka filmovej vedy

Rakúsky režisér Ulrich
Seidl je známy svojím
provokatívnym pohľadom
na životy ľudí. V januári
Asociácia slovenských
filmových klubov uvádza
do našich kín jeho druhý
hraný film Import Export,
ktorý si Seidl prišiel 
počas nedávneho 
9. Medzinárodného
filmového festivalu
Bratislava uviesť osobne.
Pri tejto príležitosti diváci
mali možnosť vidieť 
jeho kompletnú tvorbu
v podobe pätnástich
filmov. Z našich plátien
doteraz poznali len jeho
prvý hraný film Psie dni,
ktorý ASFK distribuovala
pred štyrmi rokmi.

Pôvod vašej tvorby je
v dokumentárnom filme. Na-
priek tomu máte výrazne vý-
tvarný a štylizovaný režijný
rukopis. Pochádza z výtvar-
ného umenia?

– Vždy som sa snažil dostať
do filmu niečo silno vizuálne,
či už fotografiu alebo výtvar-
né umenie. Každé umenie má
od základu svoje vyjadrovacie
schopnosti a prostriedky a ja
sa snažím vyjadriť predovšet-
kým filmom. Pomocou týchto
obrazov sa pokúšam podávať
vlastný pohľad na veci. Ak je
teda nejaký obraz štylizovaný
alebo pôsobí umelo, nestane sa
to iba tak. Vždy je za tým ne-
jaký zámer. Každý môj film
má duálny charakter. Na jed-
nej strane je v ňom umelecká,
naaranžovaná rovina viac-me-
nej statických záberov, na dru-
hej strane pohyblivá ručná
kamera. Statické obrázky sú
moja filmová reč, moja vizuál-
na koncepcia, ručná kamera

Januárové premiéry 

Import Export
Žáner: sociálna dráma
Import: Oľga, mladá zdravot-

ná sestra z Ukrajiny, hľadá lepší
život na Západe. Emigruje do Ra-
kúska a zamestná sa ako uprato-
vačka na geriatrickej klinike, kde
ju 82-ročný pacient požiada o ru-
ku. Export: Pauli, mladý Rakúšan,
bývalý pracovník bezpečnostnej
služby, musí každé ráno hľadať
pádny dôvod na to, aby vôbec
vstal. Vydáva sa so svojím otči-
mom skúsiť šťastie na Východe.
Skončia na Ukrajine, kde nie je
núdza o alkohol, ani o pekné diev-
čatá... Film ponúka dva paralelné
príbehy o hľadaní šťastia a mate-
riálnych výhod, ktoré prinášajú
pravdivú výpoveď o súčasných
sociálnych pomeroch na Východe
i Západe. Film sa premietal v sú-
ťažnej sekcii na tohtoročnom fes-
tivale v Cannes a získal už Grand
Prix na MFF Jerevan 2007.

Import Export * Rakúsko * 2007 *
Minutáž: 135 min. * Réžia: Ulrich
Seidl * Scenár: Ulrich Seidl,
Veronika Franz * Kamera: Ed
Lachman, Wolfgang Thaler *
Hudba: rôzne skladby a piesne *
Strih: Christof Schertenleib *
Hrajú: Jekaterina Rak, Paul
Hoffmann, Michael Thomas,
Maria Hofstätter, Georg
Friedrich, Natalja Baranova
a ďalší * Premiéra: 17. január 2008

Faunov labyrint
Žáner: fantastický vojnový
Píše sa rok 1944 a dvanásťroč-

ná Ofélia prichádza so svojou
tehotnou matkou za otčimom,
frankistickým dôstojníkom, kto-
rý kdesi v horách na severe Špa-
nielska potláča zvyšky republi-
kánskeho povstania. Život vo
vojenskej posádke Ofélii ponúka
len realitu poznamenanú bojmi
s povstalcami, všeobecným ne-
dostatkom jedla a chladný vzťah
s otčimom. V neďalekom staro-
dávnom labyrinte však raz v noci
Ofélia stretne starého fauna, kto-
rý jej prezradí, že je stratenou
princeznou mocnej rozprávkovej
ríše a zároveň poslednou náde-
jou na jej záchranu. Fascinujúci
príbeh o tom, že vo svete detskej
fantázie sa za život, česť a odvahu
platí rovnaká cena ako vo svete
dospelých. Film získal už mnoho
ocenení, medzi nimi napríklad
Oscara za najlepšiu kameru, vý-
pravu a masky, ďalej Ceny BAFTA
za najlepší cudzojazyčný film,
masky a kostýmy, ale aj osem
mexických výročných cien Ariel.

El laberinto del fauno * Španielsko
/ Mexiko / USA * 2006 * Minutáž:
112 min. * Réžia: Guillermo del
Toro * Scenár: Guillermo del Toro *
Kamera: Guillermo Navarro *
Hudba: Javier Navarrete * Strih:
Bernat Vilaplana * Hrajú: Sergi
López, Maribel Verdú, Ivana
Baquero, Álex Angulo, Doug
Jones, Ariadna Gil, Roger
Casamajor a ďalší * Premiéra: 
10. január 2008
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SME Klubový film
Klubisti majú nový výkonný výbor 

Posledný novembrový víkend sa v martinskom kine Strojár ko-
nal pravidelný jesenný Programovací seminár zástupcov filmových
klubov, združených v ASFK. Ich tohtoročné novembrové stretnutie
malo o to väčšiu dôležitosť, že jeho súčasťou bolo aj Valné zhromaž-
denie asociácie, spojené s voľbami nového výkonného výboru. Pred-
sedom ASFK sa opätovne stal Peter Dubecký, ako jeho podpredsedo-
via budú pôsobiť Peter Gavalier z FK Nostalgia Bratislava a Richard
Kováčik z FK Univerzita Nitra. Výbor dopĺňajú členovia Peter Ducár
z FK Alternatíva Martin, Anna Koťuhová z FK pri kine Mier Spiš-
ská Nová Ves, Ivan Polóny z FK Európa Banská Bystrica a Branislav
Hollý z FK Artkino Metro Trenčín. Výkonný výbor má v tomto zlo-
žení pred sebou trojročné funkčné obdobie. (sim)

Mesačník o filmovom dianí Film.sk – 1/2008

V januári sa k čitateľom dostane
Film.sk, ktorý bude rozšírený o osem
strán. Jeho obsah doplní príloha Podpo-
rené a nepodporené projekty z progra-
mu ministerstva kultúry AudioVízia za
tento rok, ale chýbať nebude ani tradič-
ný register ročníka 2007, ktorý čitateľom
uľahčí orientáciu vo všetkých číslach
končiaceho sa roka. Aj ostatné rubriky
ostanú zachované a aj v januári ponúk-
nu aktuálny obsah. V ohlasoch sa Film.sk
vráti k nedávno skončenému 9. MFF
Bratislava, v troch Recenziách zhodnotí
vybrané filmy, ktoré sa premietali na
bratislavskom festivale a diváci ich prá-
ve môžu vidieť v kinách. Okrem najnov-
šej snímky Ulricha Seidla Import Export
a amerického dokumentu Sicko Michaela
Moora bude Film.sk reflektovať aj ďalší tohtoročný domáci debut,
tragikomédiu Vlada Fischera Polčas rozpadu. Rozhovor prinesie nové
informácie od režiséra Miloslava Luthera nielen o jeho pripravo-
vanom filme Tango s komármi a režisérskom zostrihu Úteku do Bu-
dína, Profil pripomenie režiséra Ladislava Laholu a In memoriam
nedávno zosnulého herca Pavla Mikulíka. Okrem toho, že Film.sk
pravidelne ponúka prehľad premiér na príslušný mesiac, januá-
rové vydanie upozorní aj na tituly, ktoré sa dostanú na plátna kín
počas celého prvého polroka 2008. Číslo tradične doplnia tipy na
nové pozoruhodné filmové publikácie, soundtracky a DVD nosiče
na slovenskom trhu, súpis podujatí na január, ale aj krátka infor-
mácia o tom, čo práve robia producent Patrik Pašš, dokumenta-
ristka Sahraa Karimi a strihač Maroš Šlapeta.

Vydáva: Slovenský filmový ústav * V predaji na vybraných miestach 
od 2. januára 2008 * Cena: 15 Sk * www.filmsk.sk 

Tip na Projekt 100

Filmová história neponúka veľa filmov, ktoré skvelo pracujú s ča-
som. Režisérska legenda francúzskeho filmu Agnès Varda si s ním
zaexperimentovala vo svojom najslávnejšom filme Cléo od piatej
do siedmej. Príbeh populárnej speváčky sa odohráva 21. júna 1961
medzi piatou a siedmou popoludní počas čakania na výsledok ne-
milého lekárskeho nálezu. Náš reálny čas je takmer totožný s jej
napätým časom a pocitom úzkosti a neistoty. Táto krajná situácia
je skvele zrežírovaná i zahraná. Cléo sa spočiatku javí ako jemne
povrchná a koketná blondínka, no napätie a predovšetkým stret-
nutie s vojakom, odchádzajúcim na takmer istú smrť do Alžírska,
ju núti pomaly zhadzovať masku samej pred sebou, zbavovať sa
predsudkov a začať hľadať recept ako sa zbaviť samoty... Tento
citlivý film má aj ďalší ojedinelý prívlastok – tento rok sa dostáva
do našej distribúcie už po tretíkrát! (1964, 1990, 2007).

Richard Kováčik
Filmový klub Univerzita Nitra
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Žiadne hranice 
neexistujú

nej Moanny. Aby Ofélia dokázala
svoju nesmrteľnosť a mohla sa
vrátiť k otcovi – kráľovi, musí spl-
niť tri náročné úlohy.

Kým Ofélia rieši rozprávko-
vé problémy, v skutočnom svete 
sa španielske jednotky pokúša-
jú zlikvidovať posledné ohniská
povstalcov. Občianska vojna sa
skončila a k moci sa definitív-
ne dostal fašistický vodca Fran-

co. Základňa kapitána Vidala je
v opustenom mlyne, niekde v le-
se. Všetko je tu povolené. Vidal
neváha proti zajatcom použiť tie
najkrutejšie zbrane. Spôsoby je-
ho mučenia sú sadistické, krva-
vé, otrasné. Brutalita a zbytoč-
nosť vojny získava v tejto realis-
tickej rovine ešte väčší rozmer.
Kým sa dekadentná spoločnosť
kapitána zabáva pri večeri, nási-

lie visí vo vzduchu, páchne a ťahá
sa celým filmom ako tichá pod-
manivá uspávanka Vidalovej slúž-
ky Mercedes (Maribel Verdú). Tá
je akoby realistickým odrazom
malej Ofélie.

Del Toro skĺbil vo svojej sním-
ke prvky hororu, historického
filmu i rozprávky. Vizuálne ide
o prepracované dielo s množ-
stvom krásnych (aj keď krvavých)
záberov kameramana Guillerma
Navarra. Prevládajúce studené
tóny farieb z temných scén sa
miešajú s teplými farbami zeme.
Vďaka vynikajúcemu zvuku oží-
vajú aj vŕzgajúce podlahy a šu-
miace stromy. Animované pod-
zemné postavičky, rozprávkové
bytosti pôsobia ako predstavy
dievčatka presvedčivo. Svet, do
ktorého Ofélia uniká, tvorí len
časť Del Torovho filmu. Samot-
ný rozprávkový príbeh nie je ni-
čím výnimočný, podobné motí-
vy princeznej či fauna sa obja-
vujú často aj v mnohých iných
filmoch. Dôležitejší je však kon-
trast medzi dvoma diametrálne
odlišnými svetmi, umocňujúci
pocit zbytočnosti násilia a voj-
ny. Dynamické scény s rýchlymi

strihmi zo „skutočnosti“ sa strie-
dajú s poetickým zobrazením
imaginárneho sveta fantázie. Ce-
lý film sprevádzajú pomalé, jem-
né melódie klavíra a sláčikových
nástrojov skomponované Javie-
rom Navarettom.

Postava fauna, podľa ktorého
nesie film názov, je ambivalent-
ná. Faun je krutý i láskavý záro-
veň. Vie ublížiť, ale aj podať po-
mocnú ruku. Spájajú sa v ňom
prvky sympatie aj antipatie. Je
stelesnením ľudských myšlienok,
ktoré sú dvojsečnou zbraňou. Fau-
nov labyrint ukazuje v kontrast-
ných situáciách, kam až môže
zájsť ľudská predstavivosť, myš-
lienka, ideológia a čo všetko môže
spôsobiť. Na jednej strane je krea-
tívna, schopná bojovať a zomrieť
pre dobro – ako Ofélia, na druhej
strane svojou vynaliezavou kru-
tosťou spôsobuje bolesť a vytvá-
ra strach – ako kapitán Vidal.

Faunov labyrint je zatiaľ najvy-
darenejší a vizuálne najpôsobi-
vejší film Guillerma del Tora,
o čom svedčia aj tri Oscary za ka-
meru, masky a výpravu.

Nina Šilanová
Autorka je študentka filmovej vedy 

Recenzia

Mexičan Guillermo del To-
ro, tvorca filmov Hellboy či Bla-
de 2, prináša na plátna sloven-
ských kín svoj ďalší film Faunov
labyrint. V ňom sa mu prostred-
níctvom hlavnej hrdinky, diev-
čatka Ofélie, podarilo spojiť
dva odlišné svety, realistickú
rovinu s fantastickou.

Ofélia (Ivana Baquero) pri-
chádza spolu so svojou tehot-
nou matkou na vojenskú zá-
kladňu za svojím novým ot-
com, frankistickým kapitánom
Vidalom (Sergi López). Jeho
brutálnosť a necitlivosť, ale
i bezútešnosť vojnového Špa-
nielska nútia Oféliu utiekať sa
do iného, rozprávkového sveta.
V hĺbke lesa nachádza labyrint,
ktorý stráži faun – z polovice
zviera, z polovice človek. Je
presvedčený o tom, že práve
v Ofélii prežíva duša stratenej
dcéry kráľa podsvetia, princez-
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Dobro aj zlo ľudskej myšlienky 
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