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Očakávaným je už kontroverz-
ný film Antikrist dánskeho reži-
séra Larsa von Triera, ktorý vzbu-
dil prudké reakcie hneď po svo-
jom premiérovom uvedení na
tohtoročnom MFF v Cannes, kde
navyše jeho hlavná predstaviteľ-
ka Charlotte Gainsbourgová zís-
kala cenu za Najlepší ženský he-
recký výkon. Zaujímavou v prog-
rame bude aj skutočná dráma
Hlad v réžii Steva McQuenna, kto-
rá má na svojom konte niekoľko
ocenení, medzi nimi i Zlatú ka-
meru za debut z minuloročného
cannského festivalu. Film zaujal
aj v domácom prostredí, keď na
tohtoročnom MFF Art Film Fest
získal Hlavnú cenu, Modrého
anjela za najlepší film.

Na seminári sa bude premietať
aj ďalších päť filmov. Symbolický
Dych o kríze partnerských vzťa-
hov u nás obľúbeného kórejského
režiséra Kim Ki-duka, emóciami

nabitý film francúzskej režisérky
Claire Denisovej 35 panákov rumu
o komplikovanom vzťahu otca
a dcéry, zatiaľ posledný film dán-
skeho režiséra, jedného zo za-
kladateľov Dogmy 95, Thomasa
Vinterberga Keď sa muž vracia do-
mov, francúzska čierna komédia
o finančnej kríze Louise – Michel
autorskej dvojice Gustave Ker-
vern a Benoit Delépine, ocenená
na tohtoročnom MFF Sundance
Zvláštnou cenou poroty za origi-
nalitu, a nórsky komediálne lade-
ný príbeh Na sever v réžii vychá-
dzajúcej hviezdy škandinávskej
kinematografie Rune Destand
Langla, ktorý svoju snímku ozna-
čil ako „antidepresívne off-road
movie“. Seminár organizuje ASFK
v spolupráci so Slovenským fil-
movým ústavom (SFÚ) a s finanč-
nou podporou Ministerstva kul-
túry SR.

(sim)

Býva to tak každý rok na
jeseň a na jar. Tohtoročný
jarný programovací
seminár má Asociácia
slovenských filmových
klubov (ASFK) už dávno
za sebou, ten jesenný 
sa uskutoční tento
mesiac. V termíne 
od 13. do 15 novembra sa
zástupcovia filmových
klubov registrovaných
v ASFK zídu na svojom
tradičnom stretnutí,
tentoraz opäť v kine
Strojár v Martine.

Program seminára sa ne-
mení. Premietajú sa filmy
z aktuálnej, ale predovšetkým
z nadchádzajúcej klubovej se-
zóny. Pripravená je aj pracovná
porada a lektorské úvody, kto-
ré budú súčasťou vybraných
filmov z programu. A ako býva
zvykom, k slovenským a čes-
kým filmom zavítajú hostia.

Besedu s tvorcami po odpre-
mietaní filmu si budú môcť
užiť diváci, ktorí sa rozhodnú
pozrieť si film Hranica Jara Voj-
teka. Ten sa bude na seminári
premietať hneď po nasadení
do kín. Aj snímku Protektor
Marka Najbrta prídu do Marti-
na uviesť jeho tvorcovia. Český
nominant na Oscara v kategó-
rii Najlepší zahraničný film
rozpráva o manželskej dvoji-
ci, ktorá na pozadí vojnových
udalostí v roku 1938 prežíva
svoju vlastnú manželskú drá-
mu. Tohtoročný seminár však
ponúka aj filmové skvosty zo
vzdialenejších teritórií, diváci
sa preto majú na čo tešiť.

ROZHOVOR

Tento rok praje
dokumentom. S úspechom
sa po svete premietajú
filmy Petra Kerekesa 
Ako sa varia dejiny
a Marka Škopa Osadné,
získavajú prestížne
ocenenia. Tento mesiac
k nim pribudne ďalší.
O nakrúcaní filmu 
Hranica rozpráva jeho
režisér Jaro Vojtek.

Téma hranice, ktorá rozde-
lila rodiny, je veľmi citlivá pre
ľudí, ktorých sa osobne dotýka.
Boli ochotní rozprávať o tom,
ako ovplyvnila ich životy alebo
si sa stretol aj so zatrpknutos-
ťou a neochotou sa k tejto té-
me vracať? 

– Malo to dve roviny. Ľudia sa
veľmi neradi vracali k témam,
ktoré boli pre nich stále živé.
Pani, ktorá bola v čase rozdele-
nia na jednej strane dediny na
prázdninách, sa po rozdelení ne-
mohla vrátiť k rodičom. Dlho

som ju prehováral, aby mi pre-
rozprávala svoj príbeh. Až po
dvoch rokoch povedala áno, ale
len doma na gauči... Mala aj zlú
skúsenosť s novinármi. Navy-

še tam bol moment, že som Slo-
vák a nevedeli, či im ako maďar-
skej menšine nechcem ublížiť.
Časom mi však začali veriť.

Zaujímalo by ma, prečo bola
v roku 1946 hranica postavená
priamo cez dedinu? Našiel si
jednoznačnú odpoveď na túto
otázku?

– Tých verzií je niekoľko, ale
najdôveryhodnejšia je tá, že vte-
dajší starosta sa postavil do stre-
du dediny a povedal: takto pôjde
hranica. Rozdelili ju z večera do
rána. Starosta kšeftoval s Rusmi.
Pašoval a mal z toho osobný pros-
pech. Nakoniec ho Rusi aj tak
poslali do tábora.

Film je nakrútený časozber-
ne, nakrúcať si začal v ro-
ku 2001. Napadlo Ti niekedy,
že sa raz táto hranica otvorí? 

– Bol to veľký risk – čakať, či
sa hranica otvorí. Vôbec som ne-
tušil, či sa to stane a nevedeli to
ani sami dedinčania. Len si to
veľmi želali. Ale videl som v tom
zmysel. Čakal som šesť rokov
a stálo to za to.

Hranica sa otvorila v ro-
ku 2007 a jej obyvatelia to pri-
jímali trpko. Videli na otvore-
ní aj niečo pozitívne? 

– Boli šťastní, že pár rodín,
ktorých príslušníci ešte nepou-
mierali, sa mohlo stretnúť.Aj keď
na druhej strane, pre Ukrajincov
je kvôli vízam ťažké prísť k nám.
Ale otvoril sa im biznis. Lac-
né pracie prostriedky, cigarety
z Ukrajiny... Malo to však pre nich
hlavne psychologický rozmer.
Niekto si ich všimol a snažil sa na-
praviť krivdu.Aj keď už neskoro...

Film rozpráva o absurdnos-
ti akýchkoľvek hraníc a mo-
cenských rozhodnutí, o bezvý-
znamnosti jednotlivca v kolose
spoločensko-politických uda-
lostí. Dalo Ti nakrúcanie tohto
filmu nejakú skúsenosť, ktorá
Ťa prekvapila?

– Každý film, ktorý nakrúcam,
mi niečo dá. Niečo, čo sa nedočí-
tam v žiadnej knihe... Preto na-
krúcam filmy, aby som si odpo-
vedal na otázky, ktoré v živote
riešim. Tu som pochopil, aká je
dôležitá trpezlivosť a že za veľa
vecí v živote si svojimi rozhod-
nutiami zodpovedáme sami.

SIMONA NÔTOVÁ

Hranica medzi najbližšími

Filmologický časopis Kino- Ikon v čase 
Už niekoľko týždňov je

v predaji prvé tohtoročné čís-
lo časopisu pre vedu o filme
a pohyblivom obraze Kino-
-Ikon 1/2009, ktorého zákla-
dom je tematický blok veno-
vaný tvorbe maďarského reži-
séra Bélu Tarra. Zároveň je to
jubilejné 25. číslo v histórii ča-
sopisu, ktorý vychádza už od
roku 1996.

Kino-Ikon je špecializované
periodikum venované filmovej
teórii, histórii a estetike filmu,
ktoré sa pokúša kultivovať fil-
movo-kritické myslenie na Slo-
vensku. Jeho jednotlivé čísla sú
koncipované tematicky. „Voľbu tém určujú preferencie autorov, ktorí
zároveň tvoria pamäťovú stopu slovenských film studies,“ vysvetľuje vý-
ber tém pre jednotlivé čísla šéfredaktor časopisu Martin Kaňuch.
Pri otázke o vyváženosti zastúpenia slovenskej a svetovej kinema-
tografie dodáva, že „vyvažovanie neriešime. Čísla odzrkadľujú presne
to, čomu sa u nás venujú samotní autori. Kino-Ikon je polročník a jeho
cieľom je, aby fungoval ako čítanka informačne sýtych a zároveň kinofilne
zaujatých textov“.

Aktuálne číslo časopisu okrem zamerania sa na tvorbu Bélu Tar-
ra pokračuje v historicko-analytickom prieskume modelov narácie
v slovenskom hranom filme, ponúka klasický kinofilný výklad,
dotýka sa tvorby slovenskej dokumentaristky Zuzany Piussi, in-
formuje o slovenskej filmovej literatúre, o iránskej kinematogra-
fii a predstavuje aj pátranie po nezvestnom filme Čas, ktorý sme
žili z roku 1969. Sprievodné číslo kritického občasníka študentov
filmovej vedy VŠMU – Frame sa venuje téme „Deštrukcia“. Pripra-
vované druhé číslo tohto ročníka bude zamerané na najstarší žá-
ner (americkej) kinematografie – western.

A ako pri príležitosti vydania 25. čísla vníma Kino-Ikon v čase
jeho šéfredaktor Martin Kaňuch? „Nejde o rátanie čísel. Podstatný je
index potešenia z textu pisateľov i čitateľov.“

(sim)

V nadchádzajúcej klubovej sezóne príde do kín aj kontroverzný
film Antikrist Larsa von Triera. FOTO ASFK

Prichádza Antikrist.
Diváci sa majú na čo tešiť.

NOVEMBROVÉ PREMIÉRY

Farma zvierat
Žáner: animovaný film 
Animovaná Farma zvierat je

adaptáciou slávneho rovnomen-
ného diela Georga Orwella o ne-
bezpečenstve totalitných systé-
mov,ktorá sa stala ostrou kritikou
stalinského režimu. Film z diel-
ne klasikov britskej animovanej
tvorby, manželov Johna Halasa
a Joy Batchelor, sa stal prvým zá-
bavným celovečerným britským
animovaným filmom.
Animal Farm * Veľká Británia *
1954 * Minutáž: 73 min. * Réžia:
John Halas, Joy Batchelor *
Námet: George Orwell –
rovnomenný román (1945) *
Scenár: Lothar Wolff, Borden
Mace, Philip Stapp, John Halas,
Joy Batchelor * Kamera: Sid G.
Griffiths, J. Gurr, William Traylor,
Roy Turk * Hudba: Matyas Seiber *
Premiéra: 5. november 2009

Hranica
Žáner: dokumentárny film 
V noci 30. augusta 1946 bola

dedina Slemence na východnej
hranici Európy rozdelená Červe-
nou armádou na dve časti. Jed-
na časť – Veľké Slemence – zosta-
la na Slovensku (vtedajšie Česko-
slovensko), druhá dostala názov
Malé Slemence a pripadla Ukraji-
ne (vtedajší Sovietsky zväz). Ne-
zmyselne vytýčená hranica do-
dnes rozdeľuje majetky, cintorín
a najbližšie rodiny.
Hranica * Slovenská republika *
2009 * Minutáž: 72 min. * Réžia,
námet, scenár: Jaroslav Vojtek *
Kamera: Tomáš Stanek * Hudba:
Peter Groll * Strih: Maroš Šlapeta

* Účinkujú: Elena Hornyaková so
synom, Peter Lizák, Peter Gilanyi
s manželkou, Tibor Tóth, Vince
Tóth a obyvatelia dedín Veľké
Slemence a Malé Slemence *
Premiéra: 12. november 2009

Mesačník o filmovom dianí Film.sk – 11/2009

� Rozhovor | Filmový publicista 
Pavel Branko 

� Kalendárium | 11. MFF Bratislava 2009

� Novinky | Hranica

� Téma | Predaj slovenských filmov 
do zahraničia

� Recenzia | Momentky | Hodinu nevieš

� Príloha | Podporené a nepodporené 
projekty v programe AudioVízia 2009

� SLOVENSKÝ FILM 60. ROKOV na DVD

Vydáva: Slovenský filmový ústav * V predaji 
na vybraných miestach od 1. novembra 2009 * 
Cena: 0,50 € | 15 Sk * www.filmsk.sk 

mesačník o filmovom dianí na Slovensku
2009 www.filmsk.sk

recenzia

Momentky 
Hodinu nevieš

téma
Predaj slovenských 
filmov do zahraničia 

príloha
PODPORENÉ A NEPODPORENÉ 
PROJEKTY V PROGRAME 
AUDIOVÍZIA 2009

novinky

Hranica

rozhovor

Pavel Branko
Hranica

11

frame

Film o nezmyselnej 
hranici, ktorá rozdelila 

dedinu Slemence
aj ľudské osudy 

 na dlhé desaťročia

UVIDÍTE V KINÁCH
OD 12.NOVEMBRA 2009

www.hranica.sk
.


