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ROZHOVOR

V októbri prinesie Asociácia
slovenských filmových
klubov (ASFK) do našich kín
nový film Petra Zelenku
Karamazovi. Režisér ho
nakrútil podľa dramatizácie
režiséra Evalda Schorma
a jej inscenácie v Dejvickom
divadle. Odohráva sa
v súčasnom Poľsku, kam
skupina pražských hercov
prichádza na alternatívny
festival, aby uviedla
adaptáciu Dostojevského
hry Bratia Karamazovci.
Film, ktorý je zaradený do
oficiálnej súťaže MFF
Karlovy Vary, sa premietal
na júnovom programovacom
seminári ASFK v Krpáčove
a osobne ho divákom
predstavil režisér Petr
Zelenka.

Príbeh Karamazovcov je die-
lo pôvodne literárne, potom di-
vadelné. V čom sú vaši Karama-
zovi vyslovene filmoví?

– V dvoch veciach. Na jednej
strane kombinujú filmový a di-
vadelný príbeh, keďže som k pô-
vodnému Dostojevského dielu do-
písal ešte iný príbeh, no a potom
film ako taký má špecifický veľ-
ký detail, vďaka ktorému sa mô-
žeme niekomu pozrieť do tváre
naozaj zblízka, čo ani literatúra
ani divadlo nedokážu.

Film sa odohráva v oceliarni.

Čo pre vás znamená industriál-
ne prostredie? 

– Industriálne prostredie mi-
lujem. Snažil som sa to vyjadriť
už v predchádzajúcich Príbehoch
obyčajného šialenstva, ktoré sa odo-
hrávali v sklade, ale až v Karama-
zovcoch sa mi to naozaj podari-
lo. Zároveň, továreň vo všeobec-
nosti je abstrakciou. Industriálny
priestor je sám o sebe taký štyli-
zovaný, že nepripomína nič, čo
človek pozná, takže sa veľmi ho-
dí k iným štylizovaným veciam,
akým je napríklad aj divadlo.
Našli sme teda miesto, ktoré je
dekoráciou, ale pritom je reálne.
Navyše vďaka tomu, že sme
mohli nakrúcať na film, stroje si
zachovali svoju tiaž a farebnosť
vo všetkých odtieňoch šedej. Pre-
to teraz cítiť z filmu reálnu hmo-
tu a hmotnosť. Cítiť zemitosť, čo

Dostojevskému veľmi pomáha.
S videom by to nebolo možné.

Prečo ste sa rozhodli pre kla-
siku, konkrétne Dostojevské-
ho? Doteraz boli pre vás typic-
ké civilné témy z mestskej sú-
časnosti.

– Zvážnel som a navyše mám
naozaj rád to predstavenie, ktoré
hrajú v Dejvickom divadle. Ne-
robil som ten film ani tak veľmi
kvôli Dostojevskému, ako kvô-
li Schormovi a hercom z Dejvíc.
Keď ich vidíte v tomto filme, tak
sa čudujete, ako môžu tak skve-
lo hrať – na svetovej úrovni, keď
dnes už nikto takto nehrá. Je to
práve tým, že som im dal mož-
nosť zahrať si vo filme tak, ako je
im to prirodzené. Ukázal som ci-
vilný život herca, ale aj jeho život
na pódiu. Ukázal som, ako Ivan

Trojan prichádza do práce a náhle
sa premení na starého Karama-
zova. Už pred rokmi som v Dej-
viciach videl Ivana telefonovať
v šatni a riešiť banálne záležitos-
ti normálneho života a o minútu
vystúpil na javisko, kde bol pán
herec a stal sa niekým. Táto pre-
mena skutočného človeka na fe-
nomenálnu postavu klasickej li-
teratúry ma dodnes tak zaujíma,
že som sa ju rozhodol zdokumen-
tovať. A o tom sú predovšetkým
moji filmoví Karamazovi.

Čo pripravujete nové? Dote-
raz bol každý z vašich filmov
formálnym prekvapením. Bu-
de to tak aj naďalej alebo sa
chystáte stať klasikom?

– Asi najväčší stredný prúd,
aký som kedy nakrútil, boli Prí-
behy obyčajného šialenstva, Kara-
mazovi sú zasa experimentom.
Kým predchádzajúcim filmom
som stavil na istotu, tento bol na-
opak stávkou na neistotu. Takýto
film ešte doteraz nikto nenakrú-
til. Niekto ho prirovnáva k Larso-
vi von Trierovi, ale podľa mňa je
to ešte niečo celkom iné, v Kara-
mazovcoch je viac emócií. A čo sa
týka budúcnosti, píšem príbeh
inšpirovaný napríklad osobou Ji-
řího Weissa alebo Otakara Vávru,
skrátka starých režisérov, ktorí
sú tesne pred smrťou. Zatiaľ ale
naozaj len píšem, ešte neviem,
či to aj nakrútim.

EVA KRIŽKOVÁ
(Autorka je absolventka filmovej vedy)

ANKETA
Asociácia slovenských
filmových klubov (ASFK)
si v apríli pripomenula
pätnásť rokov od svojho
vzniku. Aké je poslanie
ASFK a filmových klubov
v súčasnosti a ako sa im
ho darí napĺňať?

Martin Ciel,filmový teore-
tik: „Poslaním ASFK a filmových
klubov je kultivovanie vedomia
divákov cestou kvalitnej prezentá-
cie kvalitného filmového umenia.
Či toto poslanie v súčasnosti plní,
je otázkou, ktorej odpoveď závi-
sí od mnohých premenných. Podľa
môjho názoru sčasti áno. Iba sčas-
ti preto, lebo filmové kluby si nedo-
kážu vybudovať postavenie elit-
ných inštitúcií (podobne ako galé-

RECENZIA

Umenie plakať, najlepší dánsky
film za rok 2007 sa nesie v zna-
mení dvoch strán jednej mince,
ktorou je rodina, resp. akýkoľvek
intímny vzťah. Na jednej strane
harmonické spolunažívanie, na
druhej strane nezhody, menšie
či väčšie tragédie a drámy, ukrý-
vajúce sa pod povrchom. Jede-
násťročný Allan nevníma dianie
v rodine traumaticky, ale vecne –
ako normálny chod a kauzalitu
vecí: keď je otec smutný, treba
ho utešiť, keď je šťastný, všetko
je v najlepšom poriadku. Nočné
hádky rodičov a následné poku-
sy otca o samovraždu patria k ži-
votu ako vidlička k nožíku – roz-
diel je len v uchopení a použití.

Severské príbehy s prvkami
čierneho humoru patria v posled-
nom období k najúspešnejším
a festivalmi najvyššie oceňova-
ným filmom. Vecne, s nadhľadom
a bez pátosu si všímajú drobné,
dobre ukryté ľudské nešváry,
„šťúrajú“ do slabín spoločnosti,
odkrývajú dvojitú morálku bo-
habojných ľudí, ktorí vodu kážu
a víno pijú. Lebo takých je nielen
v Dánsku, ale aj u nás dosť. Za
muškátovým balkónom, za ste-
nami bytov, domov (a ich pivníc)
sa totiž môže odohrávať každo-
denné peklo sadizmu, zneužíva-
nia, citového vydierania, vyhrá-
žania či len obyčajného rodin-
ného „dusna“.

Takým je aj utešený domček
rodiny mliekara na dánskom vi-
dieku roku 1971, ktorej najväčšou

starosťou je udržať si svoju živ-
nosť. Potom má ešte jednu sta-
rosť: ako udržať hlavu rodiny pri
živote. Otec je totiž citlivým, se-
baľútostivým a plačlivým mužom
so schopnosťou dojímať smútia-
cich svojimi pohrebnými prího-
vormi. Jeho manželka, unavená
zo stereotypu hádok, zaspáva
vďaka práškom tuhým spánkom
a netuší, čo sa deje pod rúškom
noci a čo je blahodárnym liekom
na nervové výkyvy jej muža.

„Detský smútok je krátkodobý“ –
hovorí jedno dánske príslovie.Ale
o to bolestivejší. Letargia z vlast-
nej bezmocnosti a absolútnej mo-
ci rodičov, v pozícii obete, agenta
či ochranného štítu. Vo svojom
americkom debute Taking Off
z roku 1971 Miloš Forman upria-
mil pozornosť na „bezpríčinné“

úteky mladistvých z domovov,
v ktorých im zdanlivo nič ne-
chýbalo. Medzi Formanovou pät-
násťročnou Jeannie a pätnásť-
ročnou Sanne z filmu Umenie
plakať je však zásadný rozdiel –
jedna z nich je očividne zneuží-
vaná. A za prípadný odpor jej
hrozí umiestnenie do blázinca.
Odkaz na Formana (a jeho ďalšie
filmy) nie je samoúčelný – navá-
dza k polemike nad šialenstvom
ako účelovým prostriedkom mo-
ci a šialenstvom ako sebaobra-
nou. Pre Sanne sa blázinec stane
bezpečným útočiskom, po kto-
rom ju čaká náhradná rodina.
Do tej vlastnej, v ktorej sú trau-
my prenášané z generácie na ge-
neráciu, sa už vrátiť nemôže.

A viera a svedomie, ktorými sa
oháňajú podaktorí zákonodarco-
via? Jedenásťročný Allan používa
silu modlitby v snahe urobiť svoj-
ho otca šťastným – smrť sa stáva
úľavou a naopak, uzdravenie ťa-
žobou. Allan vo svojej nevinnosti
a nevedomosti koná dobro aj zlo.
Čo ak aj veriaci v horlivom úsilí
upriamiť pozornosť na seba pô-
sobia o to viac tragédií na druhej
strane váh? Urobiť niekoho šťast-
ným nemusí byť zákonite dob-
rým skutkom. A už vôbec nie
v dánskom filme Umenie plakať.

EVA FILOVÁ
(Autorka je doktorandka filmovej vedy)

Film Karamazovi je poctou 
hercom z Dejvického divadla 

rie moderného umenia). Musia sa to-
tiž zmietať v mnohých ekonomic-
kých, regionálnych, právnych, distri-
bučných, dramaturgických, vkusových
a iných problémoch a zároveň bojo-
vať s nezáujmom väčšiny obyvateľ-
stva, ktorá je presvedčená, že kine-
matografia rovná sa Hollywood.“

Marko Škop, dokumentaris-
ta a producent: „Bol som vďačný
za program, na ktorý sme ako veľ-
ká partia študentov chodili do filmo-
vých klubov v 90. rokoch. Som zaňho
vďačný aj dnes, aj keď sa nás už vy-
berie menej. Aj kín je dnes menej.
V časoch, ktoré stále intenzívnejšie
tlačia na „glajchšaltovanie“ do rov-
nakosti a jednoduchosti, je neoceni-
teľné, že má divák v kinách stále aj
iné prúdy.A pre pohyb dopredu sú prú-
dy životne dôležité.“

(sim)

Činnosť ASFK podporuje Ministerstvo kultúry SR | Zodpovedná redaktorka prílohy: Simona Nôtová-Tušerová | Foto: archív ASFK | Text neprešiel jazykovou korektúrou | Mediálny partner: SME

SME Klubový film

Petr Zelenka počas nakrúcania filmu Karamazovi.
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Klubové filmy v programe Artfilmu 
Už v piatok 27. júna 2008 sa začne 16. medzinárodný filmový

festival Artfilm v Trenčíne a Trenčianskych Tepliciach. Jeho prog-
ram prinesie v troch súťažných a viacerých informatívnych sek-
ciách viac ako 105 celovečerných a 80 krátkych filmov. Sú medzi ni-
mi aj tri snímky z klubotéky ASFK. Premietať sa bude úspešný film
Juraja Lehotského Slepé lásky, ďalej zobrazenie jednej z najväč-
ších tragédií moderného poľského národa očami Andrzeja Wajdu
Katyň a Darjeeling s ručením obmedzeným Wesa Andersona o zábav-
nej a zároveň tragickej premenlivosti lásky a rodinných vzťahov.
MFF Artfilm potrvá do 6. júla 2008.

Film Slepé lásky je tretím 
najnavštevovanejším dokumentom 

Film Slepé lásky Juraja Lehotského sa po troch mesiacoch od svo-
jej premiéry stal tretím najnavštevovanejším slovenským doku-
mentárnym filmom od roku 1993. Šesť týždňov po premiére mal
2 106 divákov, po úspechu v Cannes, kde získal Cenu Art Cinema
Award 2008, naň za deväť týždňov po premiére prišlo 1 457 divá-
kov v priebehu siedmich dní a o dva týždne neskôr už figuroval
na deviatej priečke v týždňovom TOP 10. K 26. júnu 2008 sa počet
divákov filmu Slepé lásky zvýšil na 5 888. Od roku 1993 sa predalo
viac vstupeniek len na dokumenty Dušana Hanáka Papierové hla-
vy (17 574) a Pavla Barabáša Tepuy – Cesta do hlbín zeme (8 184). Film
Slepé lásky nominovala Slovenská filmová a televízna akadémia na
Cenu Prix ARTE, ktorú udeľuje Európska filmová akadémia.

ASFK získala Cenu Ela Havettu 
Na programovacom seminári zástupcov filmových klubov re-

gistrovaných v ASFK, ktorý sa konal od 13. do 15. júna 2008 v Kr-
páčove, sa po druhýkrát vo svojej histórii odovzdávala Cena Ela
Havettu. Cenu získal dekan pražskej FAMU Michal Bregant, ocene-
ná bola aj činnosť ASFK. Cena Ela Havettu bola založená v júni 2005
pri príležitosti 67. výročia narodenia významného slovenského
režiséra Ela Havettu a premiéry filmu Juraja Johanidesa a Marka
Škopa Slávnosť osamelej palmy. Vtedy ju získali český scenárista Lu-
bor Dohnal a slovenský herec Marian Filadelfi. Cena sa udeľuje jed-
nej českej a slovenskej osobnosti alebo subjektu za výrazný prínos
k rozvoju a spolupráci národných kinematografií. Autorom Ceny
Ela Havettu je výtvarník a sklár Palo Macho.

pripravila (sim)

Každý mrak má striebornú podšívku
mesačník o filmovom dianí na Slovensku
2008 www.filmsk.sk
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ZVLÁŠTNE VYDANIE

45 rokov 
Slovenského 
filmového ústavu

Kvalitné filmové umenie

Umenie plakať * Kunsten at
græde i kor * Dánsko * 2006 *
Minutáž: 105 min. * Réžia: Peter
Schønau Fog * Námet: Erling
Jepsen – rovnomenný román *
Scenár: Bo Hr. Hansen * Kamera:
Harald Gunnar Paalgard *
Hudba: Karsten Fundal * Strih:
Anne Østerud * Hrajú: Jannik
Lorenzen, Jesper Asholt, Hanne
Hedelund, Julie Kolbeck, Thomas
Knuth-Winterfeldt, Gitte Siem
Christensen * Žáner: tragikomédia

* Premiéra: 17. júl 2008
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