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SME Klubový film

Až do nedele 2. augusta
potrvá jubilejná 35. Letná
filmová škola (LFŠ)
v Uherskom Hradišti.
Na podujatí, ktoré v sebe
spája prvky školy
a filmového festivalu,
nechýbajú zaujímavé 
filmy, známe osobnosti,
koncerty, workshopy 
a už tradične bohaté
zastúpenie má na ňom
i slovenská kinematografia.

Nové vedenie Asociácie čes-
kých filmových klubov (AČFK),
hlavného organizátora LFŠ, sa od
minulého roka snaží vrátiť k pest-
rejšej ponuke a viacerým progra-
movým cyklom podujatia. Každý
z nich predstavuje reprezentatív-
nu kolekciu filmov, zameranú na
tvorbu jedného autora či krajiny,
alebo dotýkajúcu sa určitej té-
my. V retrospektívach diváci ma-
jú možnosť vidieť filmy tvorcov
a hercov ako napríklad Věra Chy-
tilová, Václav Vorlíček, Zbigniew
Cybulski, Jerzy Skolimowski, Pe-
ter Bacsó či György Pálfi. Mapo-
vanie tvorby krajín celého sveta
pokračuje pohľadom do Belgicka
a Rakúska. Zatiaľ čo v cykle Fo-
kus: Rakúsko sa premieta kolek-
cia filmov od rakúsko-uhorských
erotických filmov, cez klasické
filmy nemej éry, experimenty až
po súčasné snímky, Iné Belgicko
je zamerané na tamojšiu surrea-
listickú tvorbu. V cykle Naprieč

Európou: migrácia ako syndróm
sa premieta trinásťdielny seriál
Martina Slivku Deti vetra a filmy
rakúskych imigrantov. Smer Hol-
lywood sa venuje tvorcom, ktorí
zväčša z politických dôvodov odi-
šli do „továrne na sny“, napríklad
Billy Wilder, Fred Zinnemann,
a cyklus Prepisovanie minulosti –
Filmy na hrane (roku 1989) je ve-
novaný interpretácii dejín a do-
bových diel českej a českoslo-
venskej kinematografie, medzi
nimi i snímok Právo na minulosť
Martina Hollého a Keď hviezdy bo-

li červené Dušana Trančíka. Za-
mrznutý obraz / Freeze Frame –
komiks a film je cyklus filmov,
pásiem, prednášok a worksho-
pov v rôznych umeleckých for-
mách s dôrazom na prepojenie
filmového a komiksového média
a štýlu. LFŠ prináša i dve novin-
ky. Filmová čítanka je zameraná
na Francúzsky neobarok a cyk-
lus Višegrádsky horizont na tvor-
bu významných, perspektívnych
i začínajúcich tvorcov z Čes-
kej republiky, Slovenska, Poľska
a Maďarska. Táto sekcia je vlast-

ne logickým rozšírením vlaňaj-
šieho cyklu Panoráma filmovej
kritiky, kde Slovensko reprezen-
tujú filmovým výberom časopi-
sy Film.sk a Kino-Ikon.

Zastúpenie Slovenska na LFŠ je
aj tento rok veľmi bohaté. V prog-
rame je 26 celovečerných, 21 stre-
dometrážnych a 19 krátkych slo-
venských filmov. Väčšina z nich
sa v organizácii Asociácie sloven-
ských filmových klubov (ASFK)
a Slovenského filmového ústavu
(SFÚ) premietala počas Sloven-
ského dňa, ktorý sa konal včera
už po šestnástykrát. V programe
LFŠ sú aj čerstvé novinky, a to
Osadné Marka Škopa, ktorý na ne-
dávnom MFF Karlovy Vary získal
Cenu za najlepší dokumentárny
film, a horor Juraja Herza T.M.A.,
ďalej filmy, ktoré už majú za se-
bou domácu premiéru v distribú-
cii, a to Pokoj v duši, Veľký rešpekt,
Ako sa varia dejiny, v televízii Op-
timista, Kým sa skončí tento film,
Medzi 4 – 5,6, či na domácich fes-
tivaloch Cesta Magdalény Robinso-
novej, Koliba, ale aj nové filmy štu-
dentov bratislavskej VŠMU a ban-
skobystrickej Akadémie umení.
Uvedením dlhometrážnej a krát-
kometrážnej tvorby patrí tohto-
ročná Pocta režisérovi Petrovi So-
lanovi a jedna z retrospektív je
zameraná na filmy scenáristu,
ale i režiséra Ondreja Šulaja, kto-
rý bol na LFŠ počas Slovenské-
ho dňa ocenený Výročnou cenou
AČFK. MIRO ULMAN

Seminár pod rúškom noci 
Začiatok augusta patrí Letnému filmovému semináru 4 živly.

Podujatiu, ktorého skalní návštevníci vždy s veľkým záujmom
očakávajú, s akou témou jeho organizátori každý rok prekvapia.
Zdá sa, že ich nápady sú nevyčerpateľné. Jedenásty ročník seminá-
ra, ktorý sa uskutoční od 6. do 9. augusta, sa bude niesť v znamení
témy Noc. Ako hovorí o výbere témy filmový teoretik a dramaturg
seminára Martin Kaňuch, „doba od súmraku do úsvitu je v akejkoľvek
kinematografii zrejme tým najpríhodnejším, vizuálne najpôsobivejším,
správne uhrančivým časom pre filmové pozorovanie najrôznejších (ne)nor-
málnych prejavov ľudského správania a konania.“

Program seminára tvorí výber pätnástich filmov. Nechýba
v ňom československá filmová klasika napríklad v podobe filmov
Muž, ktorý sa nevrátil Petra Solana či Démanty noci Jana Němca,
obľúbené tituly filmových klubov ako Noc na Zemi Jima Jarmuscha
alebo Sud prachu Gorana Paskaljevića, či reprezentanti súčasného
európskeho artfilmu, napríklad snímky Papier bude modrý Radu
Munteana či Dlhý súmrak Attilu Janischa. V programe zaujme aj
jediná réžia herca Charlesa Laughtona Noc lovca. Seminár však už
pár rokov nie je len komorným podujatím uzavretým do bansko-
štiavnického kina Akademik a letného amfiteátra. Už pravidelne
každý rok sa koná nočné premietanie na Starom zámku, ktoré bu-
de tentoraz spojením nemého filmu a živého vystúpenia ruského
umelca Georgija Bagdasarova, v kaviarni Libresso sa budú premie-
tať 16 mm filmy, v Art Café krátke filmy z produkcie krajín V4, na
Námestí sv. Trojice študentské filmy, a japonský horor Gakko no
Kaidan 4 bude uvedený v Botanickej záhrade. Pripravené sú aj kon-
certy a tanečná horúčka sobotňajšej noci na Klopačke. V súvislosti
s prezentáciou krátkometrážnej tvorby krajín V4 sa uskutoční pa-
nelová diskusia o krátkometrážnej tvorbe v strednej Európe a po
úspešnom prvom ročníku Letného workshopu MPhilms sa tento
rok v termíne od 27. júla do 7. augusta koná jeho pokračovanie.

Najúspešnejšia je Ivetka a hora 
ASFK zverejnila výsledky návštevnosti svojich distribučných

titulov. Najnavštevovanejším filmom za prvý polrok 2009 sa sta-
la česká dokumentárna snímka Ivetka a hora (4 104 divákov) Víta
Janečka, ktorá bola aj najnavštevovanejším filmom tohtoročnej
16. medzinárodnej prehliadky filmu, televízie a videa Febiofest.
Za ňou sa v rebríčku celkovej návštevnosti umiestnili snímky
Umierajúce zviera (2 176) Isabel Coixet, Po svadbe (2 049) Susanne
Bier, Adamove jablká (1 664) Andersa Thomasa Jensena a sním-
ka Ukrutne šťastní (1 400) Henrika Rubena Genza. V prvej desiatke
ešte stále bodoval aj slovenský film Slepé lásky (1 196) Juraja Le-
hotského, ktorý skončil na siedmom mieste. Za prvý polrok 2009
spolu videlo všetky filmy asociácie 42 253 divákov a uskutočnilo
sa 1 790 predstavení.

(sim)
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V Uherskom Hradišti sa premieta aj film Kým sa skončí táto
noc režiséra Petra Solana pri príležitosti jeho tohtoročného 
životného jubilea. FOTO SFÚ

Vzdelávanie i zábava 
na Letnej filmovej škole 

ROZHOVOR
O filme Osadné Marka
Škopa sa v poslednom čase
písalo veľa. Niet divu, keď
sa stal víťazom v Súťaži
dokumentárnych filmov 
na nedávnom prestížnom
44. MFF Karlovy Vary. Podľa
autorskej anotácie je film
„o stretnutí najvyšších
súčasných európskych
lídrov s lokálnymi politikmi
z poslednej dediny na
hranici Európskej únie.
Malá dedinka Osadné privíta
delegáciu z Európskeho
parlamentu a naopak,
na pozvanie Európskeho
parlamentu navštívia
bruselské inštitúcie starosta
a kňaz z Osadného.“ 
Film ukazuje, čo takéto
stretnutia môžu priniesť.
No sú veci, ktoré ešte jeho
režisér Marko Škop nikde
nepovedal. Napríklad aj to,
ako sa teší na slovenskú
premiéru filmu priamo
v Osadnom. Film uvedie 
do kinodistribúcie Asociácia
slovenských filmových
klubov (ASFK) 3. septembra.

Čo bolo skôr? Nápad nakrú-
tiť film o ceste starostu a kňaza
z Osadného do Bruselu alebo
naopak podniknúť takúto ces-
tu a nakrútiť o nej film? Usku-
točnila by sa vôbec, keby nebo-
lo filmu Osadné? 

– Najprv som videl v televíz-
nom spravodajstve reportáž z Eu-
rópskeho parlamentu v Bruseli.
Starostovia slovenských dedín
v nej hovorili o veľkej európskej
politike na mieste, kde sa o nej
rozhoduje. Každý europoslanec si
môže ročne zavolať na návštevu
bruselských inštitúcií sto ľudí.
Hlavné mesto Európy tak každý
rok v rámci exkurzie navštívi až
do osemdesiat tisíc ľudí. Zaujalo
ma, čo tí starostovia zo Slovenska
v Bruseli cítia, s čím tam išli a čo
o tom potom hovorili doma.A po-
tom som našiel Osadné, dedinku,
kde končia asfaltové cesty a kde
s podporou eurofondov práve do-
končili turistický chodník, ktorý
vedie do prenádhernej prírody.
Keď som zistil, akí fajn a zaují-
maví sú miestny starosta a pra-
voslávny kňaz, ideu cesty do Bru-
selu som prelinkoval s nimi.

Tvoj film môže ovplyvniť

Osadné a život v ňom. Môže mu
nejako konkrétne pomôcť nie-
čo zmeniť? A čo by bolo s Osad-
ným, keby si sa nerozhodol
film o tejto dedinke nakrútiť? 

– Chodník by stál aj bez nás,
využívajú ho občasní turisti. Dú-
fam, že ich bude viac. Veľakrát
som počul od ľudí, že by sa raz
chceli ísť pozrieť na prírodu pra-

lesov severovýchodného Sloven-
ska, na drevené kostolíky, do ru-
sínskych dedín, ale že je to tak
ďaleko. Verím, že náš film svojou
trochou napomôže nielen Osad-
nému, ale všetkým obciam v kra-
ji, že prídu kultivovaní turisti,
ktorí tam utratia euro a uvidia
svojrázny krásny kút Slovenska,
ktorý ešte nevideli.

Zaskočilo Ťa pri nakrúcaní
niečo na reakciách a správa-
ní ľudí z Osadného, ktorí sú Ti
blízki a svojím spôsobom už
poznáš ich naturel? 

– Ako všetci ľudia, ktorí ži-
jú niekde na okraji a v ťažkých
prírodných podmienkach, na za-
čiatku sa môžu zdať byť trochu
tvrdí a uzavretí, ale keď sa spria-
telíte, nájdete srdečnosť, o akej
ste si ani nemysleli, že môže
existovať.

V jednom z rozhovorov si
povedal, že ľuďom v Osadnom
sa film páčil. Slovenskú pre-
miéru Osadného ste sa rozhodli
zorganizovať okrem Bratisla-
vy, Prešova, Sniny, Humenné-
ho a Košíc aj priamo tam. Bude
uvedenie Osadného v Osadnom
niečím špecifické a aké reak-
cie očakávaš? 

– Film v predfinálnej podobe
videli rodiny našich hlavných
hrdinov pána starostu a otca du-
chovného. Pre ostatných to bu-
de prekvapenie. A bude to urči-
te udalosť. Do kultúrneho domu
prinesieme premietačku a plát-
no, na ktorom miestni uvidia
obraz svojej obce, ako ho do fil-

mu skoncentrovali filmári, s kto-
rými sa tam tri roky stretávali.
Ožijú pred nimi opäť aspoň na
chvíľu aj ľudia, ktorí už nie sú
medzi nami. Ožije jeden malý fil-
mový príbeh a paralelne sa roz-
behne príbeh v hlave každého
Osadňana a Osadňanky, ktorý je
aj z jeho života. Teším sa na to
stretnutie.

(sim)

Z Karlových Varov priamo do Osadného 

Režisér a producent Marko Škop (druhý sprava) počas 
nakrúcania filmu Osadné
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UVIDÍT E V K I N ÁCH 
OD 3 . S E P TEMBR A 2009 
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