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Febiofest prináša do sloven-
ských kín českú tvorbu, ale aj eu-
rópske a svetové filmy, ktoré di-
váci nemajú možnosť inde vidieť.
Svedčí o tom aj jeho kompletná
tohtoročná zostava. Štrnásť sek-
cií – reflektujúcich aktuálny čes-
ký hraný i dokumentárny film
a televíznu tvorbu, ale aj tvorbu
českého režiséra Evalda Schor-
ma, maďarského Istvána Szabóa,
britského Alana Parkera, hereckej
legendy Poly Negri so slovenský-

mi koreňmi, Hanákove, Havet-
tove i Jakubiskove filmy zo štu-
dentských čias, no tiež súčasný
rumunský film, stredoeurópske
filmy i svetové, uvádzané exklu-
zívne na slovenskom plátne –
svedčí o tom viac než dosť. Pozo-
ruhodné budú napríklad filmy
z novej sekcie Kino Ikon Plus,
ktoré ukazujú aktuálne tenden-
cie filmovej tvorby a myslenia,
a to Telenovela Pernille Fischer
Christensen, Vyhostenie Andreja
Zviaginceva, Skafander a motýľ Ju-
liana Schnabela a dve snímky
Ragnara Bragasona Rodičia a Deti.
Prehliadka ale ponúkne aj inú prí-
ležitosť. Unikátne budú projekcie
dvoch filmov, spojených s nesláv-
nym rokom 1968 v českosloven-
ských dejinách zo sekcie Zvláštne
uvedenie. Celovečerný dokument
Čas, ktorý žijeme, zachytávajú-
ci atmosféru obrodného procesu
v Československu z roku 1967.Ten
mal premiéru 24. apríla 1968, no
o rok neskôr bol zakázaný a ulo-
žený do trezoru. Na Febiofeste
bude uvedená nová kópia filmu
s anglickými titulkami v obnove-
nej premiére. Podobný osud mal
aj Kinoautomat: Člověk a jeho dům,
prvý interaktívny film na svete,
ktorý mal premiéru na Svetovej
výstave EXPO ’67 v Montreale.
Sprevádzal ho moderátor Miro-
slav Horníček, ktorý počas pro-
jekcie spred plátna dával divá-
kom príležitosť vybrať si z dvoch
možností, ktorými by sa mal film
uberať ďalej, a tak zasiahnuť do

priebehu deja. Na Febiofeste sa
v úlohe moderátora predstaví
český herec Tomáš Matonoha.

Diváci sa budú môcť tešiť aj
na stretnutia s mnohými tvor-
cami, hlavne českých a sloven-
ských snímok. Film Občan Havel
príde uviesť režisér Miroslav Ja-
nek, snímku Ztracená dovolená re-
žisérka Lucie Králová, celovečer-
ný debut Pusinky dve predstavi-
teľky Sandra Nováková a Petra
Nesvačilová. Najpočetnejšiu de-
legáciu tvorcov bude mať otvára-
cí film prehliadky Muzika. Uve-
dú ho producent filmu Marian

Urban, režisér Juraj Nvota, sce-
nárista Ondrej Šulaj, nemenej
zaujímavé bude aj herecké za-
stúpenie. Prídu Ľuboš Kostelný,
Táňa Pauhofová, Dorota Nvotová
a dnes veľmi obľúbený český he-
rec Jan Budař. Významným do-
mácim hosťom Febiofestu bude
aj slovenský režisér Dušan Hanák
a svojou návštevou prehliadku
poctí aj česká režisérka Věra Chy-
tilová a maďarský režisér István
Szabó, pričom obaja tento rok
zavítajú na Febiofest do Košíc.

(sim)

Medzinárodná prehliadka
filmu, televízie a videa
Febiofest 2008 sa začne
už v pondelok 31. marca.
Ponúkne 120 filmov 
z 25 krajín na 
230 predstaveniach.
Slávnostne ju otvorí nový
film Muzika Juraja Nvotu
s tragikomickým
príbehom troch
hudobníkov z obdobia
hlbokého socializmu.

ROZHOVOR 
Po štyroch študentských
autorských
dokumentárnych 
filmoch dokončil režisér
Juraj Lehotský svoj piaty,
tentoraz celovečerný
film. Slepé lásky vznikli
spojením štyroch
samostatných príbehov
ľudí, ktorí majú spoločné
to, že ich city vznikajú
a existujú mimo svet
vizuálnych vnemov.
Film Slepé lásky zajtra
vstupuje do slovenskej
distribúcie a v júli 
bude Slovensko
reprezentovať 
v súťaži na MFF 
Karlovy Vary 2008.

Slepé lásky majú podtitul
„film o láskach, ktoré treba
vidieť“. Čo vás lákalo na sve-
te slepých, keď film vo svojej
podstate je predovšetkým
o obrazoch?

– Asi tajomstvo človeka, kto-
rý sa narodí nevidomý. Prinú-
tilo ma premýšľať o veciach
ako napríklad, čo vlastne zna-
mená šťastie. Povedali by sme,
že život slepého je tmavý, a te-
da viac-menej nešťastný. Po-
čas nakrúcania filmu som si

Prehliadku Febiofest 
otvorí film Muzika

však uvedomil, že je to častokrát
práve naopak. Aj slepí chcú rov-
nako ľúbiť, hľadajú lásku a chcú
veci, ktoré by ich urobili šťastný-
mi. Zámerom bolo teda precítiť
život nevidomého a keďže té-
mou je láska, snažili sme sa pro-
stredníctvom filmu hľadať od-
poveď, kde tá láska je, aj keď ju
nevidíme.

Vaše filmy sú zväčša o ľu-
ďoch, ktorých vnímanie je ne-
jakým spôsobom výnimočné či
podmienené. Snažíte sa zámer-
ne o akýsi dokumentárny im-
presionizmus, ktorý pretavuje
do obrazu výnimočné ľudské
vnemy?

– Vždy sa rád pohybujem v te-
matických oblastiach, kde je veľa
nepoznaného. Precítiť život cez
iných ľudí. Vždy sa to dotýka
môjho tvorivého poznania živo-
tov, ktoré sú nejakým spôsobom
iné a jedinečné. Pre mňa je vždy
veľmi obohacujúce spoznávať
tento svet a zároveň vytvárať prí-
beh cez týchto ľudí, ktorí nám
môžu niečo odovzdať. Nevyhľa-
dávam vôbec zámerne zvláštne
a exotické typy ľudí len z von-
kajšieho pohľadu, ale zaujíma
ma tiež, či ten človek má v sebe
potenciál niečo povedať.

Ako ste sa spoznali s jednot-
livými protagonistami? 

– Skôr než som začal písať sce-
nár, absolvoval som akési pozná-
vacie turné po celom Slovensku,
kedy som sa spoznal s množ-
stvom nevidomých. Tak som ob-
javil mojich štyroch protagonis-
tov, ktorí vniesli do filmu rozma-
nitosť a každý inú formu lásky.
Na počiatku bol námet, zamera-
ný predovšetkým na vnímanie.
Spracovával som predovšetkým
výpovede, ktoré mi boli veľmi

blízke. Neskôr pri písaní scenára
sme sa aj s Marekom Leščákom
rozhodli zamerať predovšetkým
na tému lásky, ktorá všetky štyri
príbehy spája.

Slepé lásky sú zmierlivý a lás-
kavý film. Nakrútili by ste nie-
kedy aj konfliktnejší film,ktorý
by mohol provokovať alebo vy-
volať kontroverznú diskusiu?

– Mám rád pozitívne postavy.

Rád nachádzam v životoch ľudí
milé úsmevné paradoxy. Zatiaľ
som navnadený viac na pozitív-
ne myslenie a nevyhľadávam zá-
merne rozpory. Nerád bojujem
prostredníctvom filmu. Radšej sa
snažím hľadať také ľudské živo-
ty, ktorých zhliadnutie nás môže
usmerniť, kde hľadať šťastie.

EVA KRIŽKOVÁ 
Autorka je absolventka filmovej vedy

Láska v rôznych príbehoch a podobách
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SME Klubový film
Aprílové premiéry 

Angel
Žáner: ľúbostná dráma
Výpravná historická dráma,

v ktorej nechýbajú hlboké city
ani ostrý sarkazmus. Krásna
a naivná spisovateľka Angel žije
vysnívaným životom svojich hr-
diniek. So slepým sebavedomím,
ktoré jej tvrdí, že je veľkou umel-
kyňou, verí, že všetci, ktorých si
do svojho vysnívaného života
nasťahovala, sú rovnako šťastní
ako ona...
Angel * Veľká Británia /
Francúzsko / Belgicko * 2006 *
137 min. * Réžia: Franc‚ois Ozon *
Premiéra: 17. apríl 2008

Martin Slivka –
muž, ktorý sadil
stromy

Žáner: dokument 
Film je poctou Martinovi Sliv-

kovi, jednej z najvýznamnejších
postáv slovenskej kinematografie
a kultúry. Martin Slivka bol tvor-
com slovenského dokumentárne-
ho národopisného filmu, režisé-
rom, scenáristom, dramaturgom,
filmovým teoretikom, pedagó-
gom, autorom, etnografom a naj-
mä – výnimočným človekom.
Martin Slivka – muž, ktorý sadil
stromy * Slovensko * 2007 *
90 min. * Réžia: Martin Šulík *
Premiéra: 3. apríl 2008

Najlepší športovec
storočia

Žáner: smutná komédia 
Film vychádza z absurdného

nápadu, že na holandského špor-
tovca storočia je nominovaný
muž, ktorý vyniká zvláštnym na-
daním. Od svojich šiestich rokov
sedí na kole a sedí zo všetkých
najdlhšie...
Sportman van de Eeuw *
Holandsko / SRN / Švédsko *
2006 * 97 min. * Réžia: Mischa
Alexander * Premiéra: 
10. apríl 2008

Persepolis
Žáner: animovaný / dráma 
Adaptácia rovnomenného, pr-

vého iránskeho komiksu v histó-
rii popisuje detstvo a dospievanie
v Iráne počas islamskej revolúcie
a vojny s Irakom, videné očami
10-ročného dievčatka. Film získal
Cenu poroty na MFF Cannes 2007,
Cenu divákov na MFF Rotterdam
a mnoho ďalších ocenení.
Persépolis * Francúzsko * 2007 *
95 min. * Réžia: Vincent
Paronnaud, Marjane Satrapi *
Premiéra: 24. apríl 2008

Ztracená dovolená
Žáner: dokument
Dokumentaristka Lucie Králo-

vá sa so svojím tímom rozhodla
zistiť, či je možné v súčasnom
svete vypátrať niekoho výlučne
podľa stratených fotografií. Po-
núka investigatívny dokument,
detektívku pracujúcu so stopa-
mi, indíciami a dedukciami, ale
aj úvahu nad výpovednou hod-
notou fotografie a jej zmyslom.
Ztracená dovolená * ČR * 2007 *
84 min. * Réžia: Lucie Králová *
Premiéra: 3. apríl 2008

Všetky aprílové premiéry sa
premietajú na 15. Febiofeste 2008.

Febiofest na Slovensku otvorí film Juraja Nvotu Muzika
v hlavnej úlohe s Ľubošom Kostelným.
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Klubové filmy na Dvojke STV
Dvojka STV v období najbližších troch mesiacov nezabudne na

jubileum troch režisérov generácie novej vlny. Narodeniny Dušana
Hanáka pripomenie dokumentom Obrazy starého sveta a začiatky
Juraja Jakubiska debutom Kristove roky. V júni si Ľaliami poľnými
uctí pamiatku Ela Havettu. Filmový klub ponúkne prierez tvorbou
Stanleyho Kubricka od noirových snímok Bozk vraha a Zabíjanie, cez
pacifistické Cesty slávy, až k vizuálne pôsobivým dielam vrcholné-
ho obdobia – satirickej sci-fi Mechanický pomaranč, výtvarne kon-
cipovanej historickej satire Barry Lyndon a hororu Osvietenie. V ďal-
ších týždňoch uvedie portrét Jima Jarmuscha, ktorý s nezameni-
teľným štýlom a humorom porozpráva nezvyčajne nedramatické
príbehy Trvalé prázdniny, Cudzejší ako raj, Mimo zákon, Tajomný vlak,
Noc na zemi, Mŕtvy muž a Káva a cigarety. V Nočnom filmovom klube
diváci uvidia rafinovanú úvahu o úskaliach umeleckej tvorby Bru-
cho architekta od Petera Greenewaya, spomienky Federica Felliniho
na dospievanie za čias fašizmu Amarcord, ale aj vojnovú klasiku
Žeriavy tiahnu a Balada o vojakovi či snímky rebelov britského hnu-
tia Free Cinema. Eurokino uvedie aj bolestný príbeh Grbavica či
záznam Posledných dní Sophie Schollovej, Kino na Dvojke najnovší
film Věry Chytilovej Hezké chvilky bez záruky či poviedkový projekt
režisérov zvučných mien o odvrátenej tvári detstva Neviditeľné deti.

KATARÍNA MIŠÍKOVÁ
Autorka je dramaturgička STV

Slepé lásky sa budú v kinách
premietať s krátkym animova-
ným filmom Štyri. Prečo práve
toto rozhodnutie? Odpovedá je-
ho režisérka Ivana Šebestová.

– Keď sme s producentkou Iva-
nou Zajacovou začali rozmýšľať
nad kinodistribúciou filmu Štyri,
videli sme dve možnosti – pripo-
jiť ho ako predfilm ku komerčné-
mu titulu, ktorý bude mať viac
divákov, alebo k nekomerčnému
filmu, ktorý síce uvidí menej ľu-
dí, ale budú to návštevníci filmo-
vých klubov a artkín, ktorým je
film Štyri primárne určený. V čase
týchto úvah sa v štúdiu Plaftik,
ktoré je koproducentom môjho
filmu, vyrábali animované pasá-
že do Slepých lások a vtedy sme
o nich začali uvažovať ako o tre-
tej možnosti. Spojenie animova-

ného a dokumentárneho filmu
mladých slovenských autorov ne-
musí byť márne, najmä keď oba
filmy spája spoločná téma – lás-
ka. Na premiére môjho filmu sme
tento návrh predostreli tvorcom
Slepých lások a oni so spoločnou
distribúciou súhlasili. Keď sme
potom uvideli hotový dokument,
nielenže sa nám veľmi páčil, ale
zistili sme, že naše dva filmy sa
podobajú aj formálne – obidva sú
rozčlenené na štyri príbehy o rôz-
nych podobách lásky. Jurajov
film hovorí o láske, ktorá je tam,
kde ju nevidíme a môj o tom, že
láska často nie je tam, kde ju vi-
díme alebo kde by sme ju chceli
vidieť. Film Štyri Vypovedá o lás-
ke, osude a smrti prostredníc-
tvom vzájomne prepletených prí-
behov štyroch žien. (eva)

Slepé lásky uvedú Štyri 
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