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V Českej republike tohtoroč-
ná prehliadka už skončila. „Jubi-
lejný 15. ročník otvoril pomerne zá-
sadnú otázku, akým smerom sa bude
Projekt 100 ďalej uberať,“ povedal
Pavel Bednařík. „Myslím si, že zá-
mer prezentovať filmy tzv. Zlatého
fondu je nenaplniteľný, a preto sme
sa rozhodli v budúcnosti uvádzať fil-
my v tematických cykloch a súvislos-
tiach. 15. ročník ukázal, že diváci ma-
jú i naďalej záujem o skutočnú klasi-
ku, akou boli filmy Upír Nosferatu
a Sedem samurajov. Prekvapujúco
najväčší záujem bol však o film,
v Čechách už niekoľkokrát uvedený
na DVD, Rekviem za sen. Dokázal, že
má kinematografické kvality, ktoré
sa ukážu len na veľkom plátne.“

„Jubilejný ročník Projektu 100 je
pre ASFK aj SFÚ nesmierne dôležitý,“
povedal Peter Dubecký. „Som rád,
že sa podarilo pokračovať v projek-
te, ktorý naštartovala AČFK a ASFK

a ktorého duchovným otcom bol Jirko
Králík. Minuloročných 17 329 divá-
kov na Projekte 100 na Slovensku je
výsledok, ktorý zaväzuje. Budeme po-
kračovať v uvádzaní klasických diel
i najnovších filmov ocenených na fes-
tivaloch, ktoré nemajú šancu dostať
sa do bežnej distribúcie. A dúfam, že
v roku 2010 sa v programe opäť obja-
ví i slovenský zástupca.“ Tohtoroč-
ný Projekt 100 s filmami Psycho
Alfreda Hitchcocka, Sedem samu-
rajov Akiru Kurosawu, Upír Nosfe-
ratu F. W. Murnaua, Dom obesenca
Emira Kusturicu, Medzi stenami
Laurenta Canteta, Mlčanie Lorny
bratov Dardennovcov, Rembran-
tova Nočná hliadka Petra Greena-
waya, Prach času Thea Angelo-
poulosa, Anténa Estebana Sapira
a Rekviem za sen Darrena Aronof-
skeho trvá do 31. decembra 2009.

MIRO ULMAN 
Autor je filmový publicista 

Dňa 10. septembra 
sa v bratislavskom 
FK Nostalgia uskutočnilo
slávnostné otvorenie
jubilejného pätnásteho
ročníka nekomerčnej
putovnej prehliadky
Projekt 100 – 2009. Jeho
súčasťou bola projekcia
filmu Dom obesenca
režiséra Emira Kusturicu.
Po jeho uvedení
v Projekte 100 pred
dvanástimi rokmi 
má mladá generácia
klubových divákov
možnosť vidieť 
úplne novú kópiu.

Otváraciu projekciu pre-
hliadky si nenechali ujsť klu-
bisti, náhodní diváci, ale ani
osobnosti slovenského filmu,
akými sú napríklad kamera-
man Vincent Rosinec alebo
dramaturg, scenárista a režisér
Rudolf Urc. Divákov v kinosále
privítali zástupcovia organi-
zátorov – Petr Korč, predseda
Asociácie českých filmových
klubov (AČFK), Pavel Bednařík,
umelecký riaditeľ AČFK a Pe-
ter Dubecký, predseda Asociá-
cie slovenských filmových klu-
bov (ASFK) a generálny riaditeľ
Slovenského filmového ústavu
(SFÚ). Petr Korč pripomenul,
že „zatiaľ čo na Slovensku ASFK
plní úlohu artového distribútora,
v Českej republike je artových dis-
tribútorov viac, a preto tam má
Projekt 100 trochu inú podobu. Je
v ňom zaradených viac archív-
nych titulov. Ale obe asociácie bu-
dú i ďalšie ročníky tejto prehliad-
ky pripravovať spoločne“.

RECENZIA 
Pri familiárnom pomenova-

ní filmu Babička sa ako jedna
z prvých objaví spomienka na
postavu babičky Boženy Něm-
covej – už zľudovený arche-
typ vyrovnanej postaršej ženy.
Svojou múdrosťou získanou
vekom bola vždy nápomocná
bezradnému okoliu. Babička re-
žisérky Zuzany Piussi ale žije
tu a teraz – v 21. storočí.

Tamara Archlebová je aktív-
na päťdesiatnička. Nepriťahu-
jú ju muži v podobnom ve-
ku, ale mladší, okolo dvadsiat-
ky, s androgýnnou postavou
a fyzicky výkonnejší. Ona cvi-
čí a oblieka sa tak, aby pôsobi-
la mladistvo a trendy. Podá si
zoznamovací inzerát a potom
sa stretáva a konfrontuje so
širokou vzorkou záujemcov.

Zuzana Piussi toto pátranie
zaznamenáva spôsobom sebe
vlastným. Už od svojich štu-
dentských filmov si nesie ná-
lepku enfant terrible sloven-
ského dokumentárneho filmu.

Konzervatívnejšiu názorovú hla-
dinu rozvírila otvoreným prístu-
pom k téme homosexuálneho
spolužitia či pohľadom do pro-
stredia kukláčov. Babička je jej pr-
vý celovečerný film. Ide o hraný
dokument – rekonštrukciu scén
podľa scenára, na ktorom je pod-

písaná spolu s hlavnou protago-
nistkou Tamarou Archlebovou.
Film tak nabáda aj k uvažovaniu
o hraniciach fikcie a skutočnos-
ti, ktorých prísna dvojpólovosť
v súčasnom filmovom umení čo-
raz intenzívnejšie mizne. Jeden
z jej najznámejších prívržencov,
rakúsky režisér Ulrich Seidl in-
špiroval nemnohých. Piussi však
namiesto precíznych kompozí-
cií mizanscény používa ručnú
roztrasenú kameru a kontakt-
ný zvuk. Navodzuje proklamova-
nú dokumentárnu pravdivosť –
napríklad aj v scéne, kde reži-
sérka priznáva svoju prítomnosť
priamymi otázkami. Autentic-
kosť scén variuje aj v závislosti
od (ne)prirodzenosti jednotlivých
reálnych predstaviteľov či hercov.

Babička v jej interpretácii po-
núka intímny ženský pohľad na
kult mladosti a muža ako pokuši-
teľa. Jednoznačne nepresviedča,
skôr nabáda k zamysleniu, či je
žena po päťdesiatke nútená žiť
v zajatí panujúcich stereotypov.

ŽOFIA BOSÁKOVÁ 
Autorka je študentka filmovej vedy

Tamara Archlebová vo filme
Babička. FOTO ASFK

Ženský pohľad na kult mladosti 

Osadné zaujalo
Po svetovej premiére filmu

Osadné Marka Škopa na MFF
Karlove Vary, kde zvíťazil v sú-
ťaži dokumentárnych filmov,
ho od 3. septembra majú mož-
nosť vidieť i slovenskí diváci.
Príbeh starostu a pravoslávne-
ho kňaza z dedinky Osadné
prilákal za prvý týždeň do kín
2 968 divákov. Od roku 1993 pri-
šlo na Slovensku za prvých se-
dem dní viac ľudí iba na fran-
cúzskydokument Putovanie vtá-
kov (3 418). Len tri týždne filmu
stačili na to, aby sa s 5 035 di-
vákmi stal štvrtým najnavšte-
vovanejším domácim doku-
mentom v ére samostatnosti
Slovenska. Film odvysiela ho-
landská televízia VPRO i fínska
YLE a zaradený je do programu
festivalov v Londýne, Varšave,
Lipsku a Amsterdame. (miro)

Pozvánky na podujatia ASFK
Už 12. česko-slovenská filmologická konferencia, kto-

ré sa každoročne konajú od roku 1997 striedavo v Čechách a na Slo-
vensku, je tentoraz s podtitulom Chvála filmového umenia zame-
raná na dielo filmového tvorcu a priekopníka filmovej teórie prvej
polovice 20. storočia Bélu Balázsa. Uskutoční sa od 22. do 25. októb-
ra v Levoči.

Tretie Slovenské filmobranie sa tento rok uskutoční v ter-
míne od 20. do 22. októbra v bojnickom kine Tatra. Jeho program
je zostavený zo snímok Noční jazdci Martina Hollého, Zabudnite na
Mozarta Miloslava Luthera, Iná láska Dušana Trančíka, Kým sa skon-
čí táto noc Petra Solana, Pokoj v duši Vlada Balka a Osadné Marka Ško-
pa. Podujatie je spojené s výstavou filmových plagátov.

Najviac divákov v tohtoročnom Projekte 100 v Čechách videlo
film Rekviem za sen Darrena Aronofskeho. FOTO ASFK

Prehliadka Projekt 100 
sa rozbehla vo veľkom

UVIDÍT E V K I N ÁCH 
OD 3 . S E P TEMBR A 2009 

www.osadne.com
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� Rozhovor | Herec Ivan Martinka 

� Novinky | Hodinu nevieš | Momentky

� Téma | Národná nominácia na Oscara

� Recenzia | Osadné | Jánošík. Pravdivá 
história | Happy-Go-Lucky

� Ohlasy | 4. MFF Cinematik Piešťany

� SLOVENSKÝ FILM 60. ROKOV
na DVD
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OKTÓBROVÉ PREMIÉRY

Babička
Žáner: dokumentárny film 
55-ročná Tamara má už dosť

mužov svojej generácie. Podala si
inzerát: „Zrelá, mierne zvrhlá žena
hľadá chlapca od 17 do 30 rokov,“ na
ktorý sa jej prihlásilo 650 chlap-
cov. Odvtedy nerobí nič iné, len
triedi inzeráty, vyberá si chlap-
cov a stretáva sa s nimi. Zisťuje,
že im nahrádza matku, učiteľ-
ku sexu, liečiteľku duše. Erotic-
ká tragikomédia o starnúcej že-
ne, ktorá chce vrátiť čas, sa sta-
la druhým najnavštevovanejším
filmom slovenskej 16. medziná-
rodnej prehliadky filmu, televí-
zie a videa Febiofest.
Babička * Česká republika *
2009 * Minutáž: 74 min. * Réžia:
Zuzana Piussi * Scenár: Tamara
Archlebová, Zuzana Piussi *
Kamera: Zuzana Piussi * Hudba:
Živé kvety, Ida Kelarová * Strih:
Maroš Berák * Účinkujú: Tamara
Archlebová, Broňa Markušová,
Matej Borovička, Lukáš Chládek,
Lukáš Slovák, Milan Chalmovský
a ďalší * Premiéra: 8. október 2009

Mary a Max
Žáner: animovaný film
Druhý celovečerný austrálsky

animovaný film rozpráva o pria-
teľstve dvoch osamelých duší –
dievčatka Mary a samotára Maxa.
Mary žije v Austrálii, má osem
rokov a zo všetkého najviac túži
po skutočnom priateľovi. Max je
štyridsaťštyriročný osamelý chla-
pík žijúci v New Yorku. Trpí jed-
ným z druhov autizmu, má prob-
lémy s komunikáciou a cíti sa
opustený... Film získal Krištáľo-
vého medveďa na MFF v Berlí-
ne 2009 a Hlavnú cenu na MF
animovaných filmov v Annecy.
Mary and Max * Austrália * 2008 *
Minutáž: 92 min. * Réžia: Adam
Elliott * Scenár: Adam Elliott *
Výtvarník: Adam Elliott * Kamera:
Gerald Thompson * Hudba: Dale
Cornelius * Strih: Bill Murphy *
Hlasy postáv: Toni Collette,
Phillip Seymour Hoffman, Barry
Humphries, Eric Bana a ďalší *
Premiéra: 29. október 2009

Tulpan
Žáner: komédia 
Mladík Asa dokončil službu

u námorníctva a vrátil sa do ka-
zašskej stepi. Žije so sestrou, jej
manželom a ich deťmi tradič-
ným kočovným životom. Rodina
od neho očakáva, že sa osamo-
statní, postaví si vlastnú jurtu
a začne hospodáriť na svojom.
Musí sa oženiť, no on stále sníva
o živote pre step úplne netypic-
kom. Film bol ocenený na MFF
Cannes a Karlove Vary.
Tulpan * Kazachstan / SRN /
Švajčiarsko / Rusko / Poľsko *
2008 * Minutáž 100 min. * Réžia:
Sergej Dvorcevoj * Scenár: Sergej
Dvorcevoj, Genadij Ostrovskij *
Kamera: Jola Dylewska * Strih:
Isabel Meier, Petar Markovic *
Hrajú: Aškat Kučinčirekov, Samal
Jesliamova, Ondasyn Bešikbašov,
Tulepbergen Baisakalov, Bereke
Turganbajev, Nuržigit Žapabajev,
Amangeldi Nuržanbajev a ďalší *
Premiéra: 15. október 2009


