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nulosť ju však dobehla. Uvidela
muža, ktorého už nechcela a ne-
mala nikdy vidieť. Od tohto mo-
mentu ním začne byť posadnutá,
začne ho prenasledovať a spria-
dať plán proti nemu. Čo ukrýva
minulosť Jackie? Prečo práve ten-
to chlap? To všetko ostáva divá-
kovi dokonale skryté.

Red Road je dojímavá tajuplná
fikcia o rozdvojenosti ľudských
citov. V noirovskej atmosfére sa
zameriava na jednotlivca, ktorý
veľkú časť života trpel, no napo-
kon dostáva možnosť pomstiť
sa. Samotná pomsta je dvojseč-
ná zbraň. Nie každý je schopný
v rozhodujúcom okamihu stis-
núť pomyselnú spúšť na zbrani,
a tým poslať druhého na onen
svet. Film ukazuje svet plný an-
tonioniovskej samoty, odcudze-
nej spoločnosti, kde sexuálny
styk dokáže nahradiť priateľstvo
a komunikáciu medzi dvoma
osobami, kde rodina už takmer
vôbec neexistuje.

Oscarom za krátkometrážny
film ocenená anglická režisérka
Andrea Arnold vniesla do sním-
ky Red Road ženský pohľad na
pomstu. Je citlivejší, jemnejší,
a teda prirodzenejší, keďže hlav-
nou hrdinkou je žena. Podarilo sa
jej vniesť zvláštny smútočný lesk
do každodenného života, kde na-
príklad upratovačka tancuje pri

nočnom upratovaní kancelárií
alebo kde muž prežíva posledné
dni svojho chorého psa. To je zá-
roveň aj najsilnejšia zbraň autor-
ky – neopovrhovať obyčajnými
ľuďmi, kráčajúcimi po ulici, skôr
ich empaticky objať. Kvôli väčšej
autentickosti tvorcovia vybrali
okrajové časti Glasgowa osvetle-
né červenými a presýtenými sé-
piovými farbami. Nakrúcali na
digitálnu kameru a zamerali sa
najmä na detaily tvárí hlavných
protagonistov, vďaka ktorým sa
snažili tlmočiť pocity a vnútorné
psychické stavy hlavnej hrdin-
ky, aby divák spolu s ňou mohol
porozmýšľať, ako by v podobnej
situácii konal. Na záver snáď ešte
treba vyzdvihnúť herecký výkon
„divnej“ Kate Dickie, ktorá pri-
dala svojej postave povýšenecký,
hrdý, chladne emotívny profil.
Výborne stvárnila ženu utekajú-
cu pred svojou minulosťou.

Niektoré veci nie sú v sku-
točnosti tým, čím vyzerajú byť.
Dobrota sa môže ukrývať za zlo-
činom a zločin môže spáchať čis-
tá duša. Všetko občas býva otáz-
kou uhla pohľadu. Zo smútku sa
niekedy môže vyvinúť vykúpe-
nie a chuť do života, tak ako je
tomu práve v Red Road.

Daniel Vadocký 
Autor je absolvent filmovej vedy 

Recenzia

Red Road je prvým filmom
z pripravovanej škótsko-dán-
skej trilógie Advance Party,
iniciovanej Larsom von Trie-
rom, ktorá spočíva na dnes už
(staro)módnych princípoch
vychádzajúcich z Dogmy. Tra-
ja filmoví nováčikovia majú
možnosť nakrútiť svoj prvý
celovečerný film. Scenár musí
byť postavený na rovnakých
hercoch a musí sa odohrávať
v rovnakej krajine, v tomto
prípade v Škótsku.

Hlavnou hrdinkou tajom-
ného príbehu Red Road o vine
a pomste je žena v strednom
veku, Jackie. Jej život sa odo-
hráva za obrazovkami bezpeč-
nostných kamier, vďaka kto-
rým sleduje život v uliciach
Glasgowa. Je to nielen jej prá-
ca, ale aj jej život. V istom
zmysle je len divákom skutoč-
ného života, nepatrí doň a ani
sa doňho netúži zapojiť. Ne-
má rodinu, nemá kamarátov,
vlastne nikoho, s kým by sa
mohla čo i len porozprávať. Je
solitérom spoločnosti, ktorá
pre ňu síce miesto má, no Jac-
kie ho nechce prijať. Takýmto
samotárskym spôsobom mal
jej život plynúť aj naďalej, mi-

Februárové premiéry 

Občan Pes
Žáner: hudobná komédia
Hanblivý dedinský chlapec

Pod sa vydá do Bangkoku, roz-
hodnutý preraziť vo veľkom mes-
te. Nájsť si zamestnanie nie je
ťažké, čoskoro začne pracovať
v konzervárni rýb pri linke na
spracovanie sardiniek. Nešťast-
nou náhodou však príde o prst.
Začne sa potĺkať po meste v sna-
he nájsť plechovku, do ktorej by
si odrezaný prst mohol odložiť.
To je však len začiatok surrealis-
tickej rozprávky, plnej absurdné-
ho humoru, vizuálnej virtuozity
a s poriadnou dávkou romantiky.
Bohaté používanie digitálnych
trikov mení šedivý Bangkok na
mesto jasných, takmer gýčovi-
tých farieb a čudných prostredí.

Mah nakorn * Thajsko * 2004 *
Minutáž: 100 min. * Réžia: Wisit
Sasanatieng * Námet: Koynuch –
rovnomenná kniha * Scenár: Wisit
Sasanatieng * Kamera: Rewat
Prelert * Hudba: Amornpong
Maetakunvudh * Strih: Dusanee
Puinongpho * Hrajú: Mahasamut
Boonyaruk, Saenthong 
Gate-Uthong, Sawatwong
Palakawong Na Autthaya,
Chuck Stephens, Raenkum
Saninn a ďalší * Premiéra: 
7. február 2008

Red Road
Žáner: psychologický
Jackie pracuje ako operátorka

monitorovacieho systému mest-
ských štvrtí. Každý deň sledu-
je malý výsek miestneho sveta
a chráni bezpečnosť ľudí. Jedné-
ho dňa sa na jej monitore objaví
muž, o ktorom si myslela, že už
ho nikdy neuvidí. Muž, ktorý ne-
chcel nikdy vidieť ju. Teraz však
nemá inú voľbu, je nútená po-
staviť sa mu zoči-voči. Za kaž-
dú cenu. Film je úvodnou časťou
trojdielneho projektu Advance
Party, ktorý vzniká v spolupráci
škótskych a dánskych filmárov
z iniciatívy Larsa von Triera. Zís-
kal Cenu poroty na MFF v Can-
nes 2006 a Cenu za najlepší brit-
ský nezávislý film.

Red Road * Veľká Británia /
Dánsko * 2006 * Minutáž: 
113 min. * Réžia: Andrea Arnold *
Námet: Lone Scherfig, Anders
Thomas Jensen – postavy *
Scenár: Andrea Arnold * Kamera:
Robbie Ryan * Hudba: rôzne
skladby a piesne * Strih: Nicholas
Chaudeurge * Hrajú: Kate Dickie,
Tony Curran, Martin Compston,
Natalie Press, Paul Higgins,
Andy Armour a ďalší *
Premiéra: 14. február 2008
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SME Klubový film
Klubové filmy na Dvojke STV

Nočný filmový klub vo februári bude patriť Francoisovi Truffau-
tovi. Po manifeste novej vlny Jules a Jim a milostných patáliách
režisérovho alter ega v snímke Ukradnuté bozky, uvedie retrofilm
Posledné metro a hold Alfredovi Hitchcockovi Konečne nedeľa. Ďalšie
pondelky skonfrontujú 2 x 3 podoby hollywoodskych žánrov. Po
gangsterke Malý Cézar diváci uvidia milencov na úteku pred záko-
nom Bonnie a Clydea. Po hrdinovi westernu Na pravé poludnie prídu
drsní antihrdinovia Sama Peckinpaha z Divokej bandy. Kultovej
melodráme Casablanca sa svojrázne pokloní Woody Allen vo filme
Zahraj to znova, Sam. Filmový klub bude pokračovať v profile Mar-
tina Scorseseho muzikálom New York, New York, portrétom boxera
Zúriaci býk a absurdnou komédiou Po úradných hodinách. Nasledo-
vať bude pohľad na provokatéra Marca Ferreriho. V temnom prí-
behu Dillinger je mŕtvy naberie večer jedného inžiniera nečakaný
spád, v snímke Ahoj, samček si mladý muž osvojí opičie mláďa, vo
filme Veľká žranica štyria priatelia orgiami obžerstva budú čeliť
prázdnote sveta a Príbehy obyčajného šialenstva odkryjú bizarné
fantázie Charlesa Bukowskeho. Eurokino predstaví prierez fran-
cúzskou, španielskou a balkánskou kinematografiou. Kino na
Dvojke uvedie v slovenskej televíznej premiére český film
o zázrakoch obyčajnej lásky Štěstí a ďalšie skvelé filmy.

Katarína Mišíková
Autorka je akvizičná dramaturgička Dvojky STV

Film Obrazy starého sveta 
mal obnovenú premiéru

Trezorový film režiséra Dušana
Hanáka Obrazy starého sveta z roku
1972 sa po tridsiatich šiestich rokoch
od svojho vzniku dočkal zaslúženej
obnovenej premiéry. V Prahe dňa
10. januára 2008 otvoril českú časť
14. ročníka nekomerčnej putovnej
prehliadky Projekt 100 – 2008, v kto-
rej je jedným z desiatich titulov.
Slávnostnej premiéry sa zúčastnili
režisér filmu Dušan Hanák, gene-
rálny riaditeľ SFÚ Peter Dubecký
a filmový teoretik a filozof Peter
Michalovič. Film bude mať aj slo-
venskú obnovenú premiéru, naplá-
novaná je na 11. septembra 2008
v slovenskej časti prehliadky Pro-
jekt 100 – 2008. Film sa bude v čes-
kých aj slovenských kinách počas
celého trvania projektu premietať
spolu s krátkym Hanákovým fil-
mom Prišiel k nám Old Shatterhand
z roku 1966. (sim)

Peter Dubecký dostal Zlatú 
medailu AMU 

Generálny riaditeľ Sloven-
ského filmového ústavu (SFÚ)
Peter Dubecký sa stal  7. januá-
ra 2008 držiteľom ocenenia
Zlatá medaila Akadémie mú-
zických umení (AMU) v Prahe,
ktorú mu osobne odovzdal
rektor AMU Ivo Mathé. Návrh
na udelenie čestnej medaily
Petrovi Dubeckému podal de-
kan FAMU Michal Bregant
a schválila ho vedecká a ume-
lecká rada FAMU. Petrovi Du-
beckému, ktorý zároveň pôso-
bí aj ako predseda Asociácie
slovenských filmových klubov
(ASFK), bola Zlatá medaila AMU
udelená za dlhoročné zásluhy
o česko-slovenskú vzájomnosť
v oblasti kinematografie. AMU
udeľuje pamätné medaily aka-
demickým pracovníkom, vý-

znamným českým alebo zahraničným osobnostiam, ktoré sa za-
slúžili o rozvoj umenia, vedy a vzdelanosti. Držiteľmi Zlatej me-
daily AMU sa v posledných rokoch stali napríklad scenárista
a dramatik Jean-Claude Carièrre, režisér Jan Švankmajer, mím
Marcel Marceau alebo jazzový trúbkar Wynton Marsalis.

(sim)

o 14 percent. Najnavštevovanej-
ším filmom v distribúcii ASFK sa
stala novinka Věry Chytilovej Hez-
ké chvilky bez záruky (4 769 divá-
kov), za ňou nasledovali snímky
Kim Ki-duka Samaritánka (2 442)
a Čas (2 079), ďalej Grbavica (2 033)
Jasmily Žbanić, opäť Kim Ki-du-
kov Luk (1 981), Shortbus (1 786)
Johna Camerona Mitchella, Tran-
sylvania (1 728) Tonyho Gatlifa,
Spútaj ma! (1 725) Pedra Almodó-
vara, Adamove jablká (1 724) Ander-
sa Thomasa Jensena a desiatku
najnavštevovanejších uzatvoril
film Svetlá v súmraku (1 547) Aki-

ho Kaurismäkiho, jediný titul
Projektu 100 – 2007, ktorý sa do-
stal do TOP 10. Najviac divákov
navštívilo predstavenia v brati-
slavskom klube Charlie centrum
(9 994), banskobystrickom FK Eu-
rópa (4 807), košickom FK Cinefil
(4 579), v archívnom kine Lumie-
re (4 170) Slovenského filmového
ústavu (Charlie centrum) a v bra-
tislavskej Nostalgii (3 774). Pre
porovnanie, v roku 2006 prišlo
na filmy ASFK celkovo 90 483 di-
vákov, z toho 72 510 do filmových
klubov.

(miro)

V roku 2007 prišlo na pred-
stavenia filmov Asociácie slo-
venských filmových klubov
(ASFK) 70 649 divákov, z toho
57 741 ich prišlo na predstave-
nia v 49 filmových kluboch
združených v ASFK. Po pred-
chádzajúcich dvoch rokoch,
keď sa návštevnosť filmov dis-
tribuovaných ASFK pohybo-
vala nad hranicou 90 000 di-
vákov, došlo v roku 2007 k po-
klesu o 22 percent. Podobná
situácia však bola aj v širokej
distribúcii, za prvých deväť
mesiacov roku 2007 poklesla

FOTO ASFK

Vlani najviac zaujal Kim Ki-duk

Režisér Dušan Hanák
pred uvedením filmu 
Obrazy starého sveta 
v  pražskom kine Aero.

FOTO ASFK

Peter Dubecký pri zápise 
do pamätnej knihy 
pražskej AMU.

FOTO ARCHÍVAMU
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Aj čistá duša môže
spáchať zločin


