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SME Klubový film
Dve Ceny AČFK sú na Slovensku 

Na pôde Letnej filmovej školyv Uherskom Hradišti sa pravidelne
udeľujú Výročné ceny Asociácie českých filmových klubov (AČFK).
Na tohtoročnej LFŠ, ktorá sa konala od 25. júla do 3. augusta 2008,
udelila AČFK sedem cien, z nich dve putovali na Slovensko. Jednu
získal režisér Juraj Jakubisko za celoživotný prínos českosloven-
skému filmu a rozvíjanie poetiky novej vlny vo svojbytnom, ume-
lecky zvrchovanom diele, druhú Peter Dubecký, generálny riaditeľ
Slovenského filmového ústavu (SFÚ) a predseda Asociácie sloven-
ských filmových klubov (ASFK) za dlhoročnú podporu a spoluprácu
na Letnej filmovej škole, Projekte 100 a za rozvíjanie vzťahov čes-
kých a slovenských klubových aktivít. Ceny AČFK získali aj český
režisér Jan Švankmajer, španielsky režisér Julio Medem, izrael-
ský režisér Amos Gitai a Doris Grozdanovičová za výraznú činnosť
v začiatkoch klubového hnutia v Československu a Jan Joukal za
dlhoročný prínos klubovému hnutiu. (sim)

Zomrel Ivan Školuda 
Dňa 3. augusta 2008 vo veku 71 rokov zomrel Ivan Školuda, nad-

šenec filmových klubov, ktorý patril k zakladateľom klubového
hnutia na Slovensku. V klubovom hnutí pôsobil od začiatku jeho
formovania v ére niekdajšieho Československa. V 60. rokoch stál
pri zrode jedného z prvých slovenských filmových klubov v Ban-
skej Bystrici a bol jeho dlhoročným predsedom. Bol tiež členom
výboru bývalej Československej federácie filmových klubov od jej
vzniku v roku 1965. Aktívne sa podieľal na vzniku a organizácii
mnohých filmových podujatí a bol spoluzakladateľom Zimnej fil-
movej školy. (sim)

Už niekoľko rokov patrí
jeseň v kinách nekomerčnej
putovnej prehliadke 
Projekt 100. Tí, ktorí majú
radi dobré filmy, vedia,
čo pod touto značkou môžu
v kine očakávať. Už po
štrnástykrát desiatku
významných filmov 
zo zlatého fondu 
svetovej kinematografie
v kombinácii novších
snímok, ktoré zaznamenali
úspech na prestížnych
medzinárodných filmových
festivaloch. Tento rok 
v 36 filmových kluboch 
v 31 mestách Slovenska 
od 11. septembra 
do 31. decembra.

Ponuka desiatky filmov pre-
hliadky Projekt 100 je opäť rôzno-
rodá a kvalitná. Z klasických diel
sa do jej programu dostalo zá-
sadné dielo filmového expresio-
nizmu z roku 1920 Kabinet dokto-
ra Caligariho Roberta Wieneho.
Zo 70. rokov prehliadka ponúk-
ne tri filmové skvosty. Kultové
dielo Michelangela Antonioniho
o strete rôznych generácií a život-
ných hodnôt Zabriskie Point, sa-
tirické podobenstvo so surrea-
listickými prvkami Skrytý pôvab
buržoázie Luisa Bun~uela, ktoré sa
bude premietať spolu s jeho sláv-
nym krátkym filmom Andalúzsky
pes, a mexickú snímku Svätá hora
Alejandra Jodorowskeho, ktorá
vyvolala už viacero protichod-
ných reakcií, najmä keď sa o nej

hovorilo ako o surrealistickej sa-
tire. Z novších filmov prinesie
tragikomický výskum medziľud-
ských vzťahov Roya Anderssona
Ty, ktorý žiješ, príbeh zo života na
iracko-tureckej hranici Korytnač-
ky môžu lietať Bahmana Ghoba-
diho, obraz rumunskej spoloč-
nosti v ére socializmu 4 mesiace,
3 týždne a 2 dni Cristiana Mun-
gia, oceňovanú drámu Juliana
Schnabela Skafander a motýľ a veľ-
kofilm Andrzeja Wajdu Katyň.
Slovenským zástupcom na pre-
hliadke bude film Dušana Ha-
náka Obrazy starého sveta, ktorý
svojou sugestívnou výpoveďou
o starých ľuďoch z Oravy a Lip-
tova hovorí aj o tom, kde a ako
hľadať vnútornú slobodu. Pre-
mietať sa bude spolu s Haná-

kovým krátkym filmom Prišiel
k nám Old Shatterhand.

„Otvorenie Projektu 100 sa usku-
toční po prvýkrát vo Filmovom klu-
be Nostalgia, ktorý má kapacitu
700 miest, a nie v multiplexe. Vracia-
me sa tým do klubového prostredia,“
hovorí o aktuálnom ročníku pre-
hliadky predseda ASFK Peter Du-
becký. Otvorí ho snímka oscaro-
vého režiséra Andrzeja Wajdu Ka-
tyň o jednej z najväčších tragédií
v modernej poľskej histórii. V sú-
vislosti s jej zaradením do progra-
mu budú pre divákov pripravené
aj sprievodné podujatia. Uskutoč-
nia sa prezentácia knihy, podľa
ktorej vznikol Wajdov film, za
osobnej účasti jej autora Andrze-
ja Mularczyka, premietanie do-
kumentov českej režisérky Petry

Všelichovej Zločin menom Katyň
(2006) a Lebka (2007) o udalostiach
v katynskom lese a diskusia pod
názvom Katynská masakra.

Projekt 100 patrí spolu s Me-
dzinárodnou prehliadkou filmu,
televízie a videa Febiofest ku kľú-
čovým podujatiam Asociácie slo-
venských filmových klubov. Svoj
pôvodný zámer priniesť do kín za
desať rokov sto hodnotných diel
už prekročil pred tromi rokmi.
Tento rok sa koná po štrnásty-
krát a zatiaľ má stále svojich di-
vákov. „Je to značka, ktorá prerást-
la už stovku v názve,“ hovorí Peter
Dubecký. „Som rád, že sa nám jeho
prostredníctvom podarilo dostať na
slovenské teritórium už 140 celove-
černých filmov, ktoré výrazne oboha-
tili klubovú ponuku.“ (sim)

Projekt 100 láka divákov 
na Wajdov veľkofilm Katyň 

RECENZIA 

Do kín prichádza Venkovský
učitel, tretí film úspešného české-
ho režiséra Bohdana Slámu. Obi-
dva jeho predchádzajúce tituly –
debut Divoké včely (2001) a Štěs-
tí (2005) – získali ceny na pre-
stížnych európskych festivaloch
v Rotterdame a San Sebastiane,
ocenené boli aj na domácej pôde
výročnou filmovou cenou Český
lev a napokon i u nás na MFF Bra-
tislava a Artfilm. Očakávania sú
preto veľké.

Mladý učiteľ (Pavel Liška) od-
chádza na vidiek, aby utiekol
pred minulosťou,pred dominant-
nou matkou (Zuzana Kronerová)
a predovšetkým pred samým se-
bou. Začína učiť na základnej ško-

le biológiu. Postupne spoznáva
miestnych ľudí a zbližuje sa naj-
mä s miestnou farmárkou (Zuza-
na Bydžovská) a jej synom (nehe-
rec Ladislav Šedivý). Veci sa však
začínajú komplikovať, keď učite-
ľa prichádza navštíviť jeho bývalý
milenec z mesta (Marek Daniel).

Podobne ako predchádzajúce
Slámove filmy, aj Venkovský učitel
hovorí o hľadaní lásky v zložitej
spleti ľudských emócií a vzťahov.
Navyše rozvíja tému akceptácie
inakosti v spoločnosti, ako aj pri-
jatie inakosti vlastnej. Škoda, že
tak robí tézovito a miestami vy-
konštruovane. To sa však dá vy-

tknúť aj Slámovým predchádza-
júcim filmom, takže verných fa-
núšikov, ktorí majú radi spôsob
jeho filmového rozprávania, ne-
sklame. Skôr môžu ostať prekva-
pení z takmer úplnej absencie
humoru. Sláma sa už v snímke
Štěstí vzdialil od tragikomiky Di-
vokých včiel, vo filme Venkovský uči-
tel svoj posun dokončuje. Z filmu
sa vytratil humor a Pavel Liška
sa dokonca zbavil svojej typickej
„zakoktanej“ komediálnej polo-
hy. V súlade s predošlou tvorbou
Sláma ale rovnako načrtáva jemu
vlastný pohľad na konflikt medzi
strohou meditatívnou prírodou

a konzumným nepokojným mes-
tom. Z tohto motívu sa však po-
stupne stáva ideologická maniera
– všetko, čo je mestské a konzum-
né, je zlé. Dedina je naopak pl-
ná tolerantných a odpúšťajúcich
obyvateľov, ktorí majú síce svoje
chyby, ale na tie sa ľahko zabúda.

Bohdan Sláma sa opäť spoľa-
hol na overenú zostavu „svojich“
hercov, ktorých vhodne kombi-
nuje s nehercami. Ich výkony sú
rovnocenné bez veľkých výkyvov
v zobrazovaní charakterov a pro-
fesionáli a amatéri tak tvoria
jednoliaty celok.

O kvalitách Venkovského učitela
zatiaľ svedčí jeho výber na 65. me-
dzinárodný filmový festival v Be-
nátkach do sekcie Venice Days
s dôrazom na autorské filmy, ho-
ci svoje určite zohrala aj diplo-
macia. Okrem českého Negativu
sa na filme podieľali prestížne
európske spoločnosti – nemecký
Pallas Film a francúzsky Why Not
Productions. World sales má pod
palcom spoločnosť Wild Bunch,
ktorá vlastní práva k vychyteným
festivalovým snímkam. Ostatný
Slámov film teda nie je žiadna
malá lokálna produkcia. Je to
dielo nielen českého, ale aj eu-
rópskeho režiséra. Jeho medzi-
národná premiéra sa uskutoční
práve na benátskom festivale,
ktorý sa začína dnes a potrvá do
6. septembra.

Ondrej Starinský 
(Autor je filmový publicista)

Katyň režiséra Andrzeja Wajdu bude otváracím filmom tohtoročného Projektu 100. FOTO ASFK

Pavel Liška (vľavo) ako Venkovský učitel v réžii Bohdana 
Slámu. FOTO NEGATIV
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� Rozhovor | Predseda ASFK 
Peter Dubecký 

� Recenzie filmov 
� Profily režisérov
� Program prehliadky
� Štatistiky a čísla
� Ohlasy na filmy z tlače  
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� Rozhovor | Producent a strihač 
Patrik Pašš 

� Novinky | Tobruk

� Téma | Veľkofilm v slovenských 
podmienkach

� Recenzia | Bathory | Control | Moje
čučoriedkové noci 

� Ohlasy | 16. MFF Artfilm | 43. MFF 
Karlovy Vary

� Príloha | DVD edícia 
Slovenský film 
60. rokov

Venkovský učitel * Česká
republika * 2008 * Minutáž: 
117 min. * Réžia, námet a scenár:
Bohdan Sláma * Kamera: Diviš
Marek * Hudba: Vladimír Godár
(skladby z albumu Mater) * Spev:
Iva Bittová * Strih: Jan Daňhel *
Hrajú: Pavel Liška, Zuzana
Bydžovská, Ladislav Šedivý,
Marek Daniel, Tereza Voříšková,
Cyril Drozda, Zuzana Kronerová,
Miroslav Krobot a ďalší *
Premiéra: 18. september 2008
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60. ROKOV NA DVD
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Láska v spleti ľudských emócií


