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Festivalová sekcia Otázka chu-
ti objavuje významy, ktoré si spá-
jame s jedlom. Diváci v nej uvidia
i izraelsko-nemecko-francúzsky
film režisérskej dvojice Erez Tad-
mor a Sharon Maymon Na veľkos-
ti záleží, ktorý získal Cenu divá-
kov na tohtoročnom MFF Karlove
Vary. Štvorica priateľov sa v ňom
rozhodne, že namiesto chudnu-
tia sa radšej začne venovať zápa-
su sumo. Poznanie, ku ktorému
dospejú, otvára množstvo kome-
diálnych situácií, ale upozorňu-
je i na spoločenský tlak vyvíjaný
na ľudí s nadváhou.

Jednou z osobností, ktorá sa
predstaví v novej sekcii Profi-
ly, bude herečka Hiam Abbass.

V americkom filme Návštevník
(pozn. – v distribúcii bude uvádzaný
pod názvom Nepozvaný hosť) reži-
séra Toma McCarthyho ju uvidí-
te ako Munu. Tento film od pro-
ducentov Bokovky je príbehom
o láske, afrických bubnoch, pria-
teľstve naprieč rozdielnymi kul-
túrami a o problémoch imigran-
tov v Amerike. Jeho hlavným hr-
dinom je šesťdesiatnik Walter,
ktorý na staré kolená začne ob-
javovať úplne nový svet. Richard
Jenkins získal za stvárnenie Wal-
tera Cenu pre najlepšieho herca
na MFF Moskva a nomináciu na
Oscara.

MIRO ULMAN
(filmový publicista)

Už v piatok 27. novembra
sa začne jedenásty 
ročník MFF Bratislava,
ktorý v bratislavskom
Auparku potrvá až 
do 4. decembra 2009.
Opäť v jeho programe
budú v exkluzívnej
predpremiére uvedené
filmy z klubotéky ASFK,
ktoré sa do širokej
distribúcie dostanú až
v priebehu roka 2010.
Budú to ocenené novinky
a vzhľadom na novú
programovú štruktúru
festivalu budú zároveň
uvedené aj v úplne
nových sekciách.

Do Zlatej panorámy, na-
zvanej podľa zlatej farby pre-
stížnych ocenení z medziná-
rodných festivalov, akými sú
Cannes, San Sebastian alebo
Sundance, zaradili organizáto-
ri filmy, ktoré patria medzi
najlepšie a najpozoruhodnej-
šie diela aktuálnej filmovej se-
zóny. Z klubotéky ASFK tam fi-
guruje aj posledný, zatiaľ piaty
film Jacquesa Audiarda, syna
známeho scenáristu a režiséra
Michela Audiarda. Hlavným
hrdinom jeho kriminálnej drá-
my Prorok je negramotný Ma-
lik El Djebena, odsúdený na
šesť rokovväzenia.Film je fran-
cúzskou národnou nominá-
ciou na Oscara a na MFF Can-
nes získal Veľkú cenu poroty.

RECENZIA 
Ešte skôr ako sa film Hrani-

ca udomácnil v slovenských ki-
nách, prišli jeho prvé úspechy zo
zahraničia. Na Medzinárodnom
festivale dokumentárnych filmov
v Jihlave, kde bol uvedený vo sve-
tovej premiére, jeho tvorcovia zís-
kali hlavnú cenu za najlepší doku-
mentárny film strednej a východ-
nej Európy v roku 2009. Snímka
bude na prelome januára a feb-
ruára Slovensko zastupovať aj na
prestížnom MFF v Rotterdame.

Hranica je pomyselná i skutoč-
ná čiara deliaca určité územie
na dve časti, zároveň je to aj roz-
hranie medzi javmi či prekro-
čenie určitej zaužívanej normy.
Mnohoznačnosť tohto slova prí-
de divákovi na um po zhliadnutí
rovnomenného dokumentárne-
ho filmu režiséra Jara Vojteka.

Slemence, to nie je len dedina,
ktorá sa ocitla v dvoch štátoch.
Pretože hranica, ktorá ju rozde-
lila na dve samostatné územia,
je zároveň hranicou deliacou
niekoľko ľudských osudov. Z ra-
cionálneho pohľadu táto udalosť
predstavuje aj prekročenie akej-
si hranice ľudskosti pri jednodu-
chom prekreslení čiar štátnych

hraníc po vojne v roku 1946. Vte-
dy Ukrajinu a Slovensko, spria-
telené socialistické štáty, para-
doxne preťala hranica z ostnaté-
ho drôtu. Tým istým drôtom sa
na dlhé desaťročia pretrhli aj sty-
ky rodičov a detí, priateľov a ce-
lých rodín žijúcich v navyše ma-

ďarskej obci Slemence. Táto ne-
pochopiteľná, svojím spôsobom
bizarná a absurdná udalosť po-
značila navždy jej obyvateľov.
Cesta z jedného konca dediny na
druhý sa z troch minút zmenila
na tri hodiny, najbližší hranič-
ný prechod sa nachádzal stov-
ky kilometrov ďaleko. Na sloven-
skej strane zrazu zmizli kostol
i cintorín, niekto na dlhé roky
stratil možnosť objať svoje die-
ťa. Návštevy sa skomplikovali aj
o vybavovanie víz i pasov.

Vojtek svoj film Hranica trpez-
livo nakrúcal časozbernou me-
tódou od roku 2001 do roku 2007.
Vtedy ešte možno sám nevedel,
aké zmeny dedinku čakajú. Slo-
vensko vstúpilo do Európskej
únie, potom do Schengenu. Si-
tuácia sa sprísňovala, uvoľňova-
la a opäť sprísňovala, závory sa
búrali, no na ich miestach vy-
rástli nové colnice. Menila sa len
národnosť vojakov strážiacich
hranicu. Ich nezúčastnené, igno-
rantské pohľady boli vždy tie isté.
Na všetkých týchto udalostiach
sa Vojtek bezprostredne zúčast-
ňoval. Nie ako investigatívny re-
portér, ale ako pokorný tvorca
so snahou o vernosť realite. Po-
stavy jeho filmu sú ľudkovia pre-

žívajúci svoj trpký život v bez-
mocnosti a vo viere v zmenu. Je-
dinú radosť prežívajú paradoxne
pri výročí rozdelenia obce na dve
časti. Nie však spolu, ale každý vo
svojom štáte. So slzami v očiach
prekrikujú jeden druhého, v sna-
he zistiť ako sa má ich príbuzný.

Vojtek nesúdi, ani nemoralizu-
je. V tichosti a v snahe o najver-
nejšie zobrazenie reality s repor-
tážnou kamerou zachytáva uda-
losti a úskalia obyvateľov Veľkých
a Malých Slemeniec. Ich príbehy
predstavuje v náznakoch, nie ako
ucelené deje. Napriek tomu z je-
ho diela dýcha duša. Úprimná,
smutná, citlivá a zároveň rezig-
nujúca.

NINA ŠILANOVÁ 
(absolventka filmovej vedy FTF VŠMU)

Hranice ľudskosti z ostnatého drôtu

Osadné – Londýn – Amsterdam
Snímka Osadné Marka Škopa pokračuje vo svojej festivalovej

púti. Koncom októbra sa na 53. ročníku Times BFI Londýnskeho
filmového festivalu dostala medzi užšie nominácie na Griersono-
vu cenu za najlepší dokumentárny film, začiatkom novembra sa
na 10. ročníku festivalu Jeden svet v Bratislave stala divácky naj-
obľúbenejším filmom a prestížny MF dokumentárnych filmov
v Amsterdame (IDFA), ktorý sa skončí 29. novembra, ju zaradil
medzi desať tipov na filmy, ktoré treba vidieť. Filmu sa darí aj do-
ma. S viac ako 9500 divákmi je už tretím najúspešnejším domá-
cim dokumentom po roku 1993.

(miro)

Lahôdky vo filmovej distribúcii 
v roku 2010

Tento rok sa ešte neskončil a ASFK už oznámila filmy, ktoré
v prvej polovici roka 2010 uvedie do domácej distribúcie. Spolu je
pripravených sedemnásť titulov, pričom väčšina z nich sa hrdí
prestížnymi oceneniami. Okrem troch filmov, ktoré sa odpremié-
rujú na MFF Bratislava (Nepozvaný hosť, Prorok a Na veľkosti záleží),
sú v programovej ponuke aj ďalšie zaujímavé diela. Napríklad v ja-
nuári príde do kín Dych mimoriadne obľúbeného kórejského re-
žiséra Kim Ki-duka, vo februári očakávaný Hlad Steva McQueena,
v marci kontroverzný Antikrist Larsa von Triera. Medzi plánova-
nými filmami je aj česká snímka Protektor Marka Najbrta, ktorú
organizátori chcú uviesť do kín spolu s novým von Trierovým fil-
mom v programe 17. medzinárodnej prehliadky filmu, televízie
a videa Febiofest.

(sim)

Na MFF Bratislava bude v exkluzívnej predpremiére uvedený
aj Návštevník Toma McCarthyho. FOTO ASFK

Filmy v exkluzívnej
predpremiére

DECEMBROVÉ PREMIÉRY

35 panákov rumu
Žáner: psychologický
Lionel je rušňovodičom RER

parížskych vlakov, ktorých trate
vedú až na vzdialené predmestia,
odkiaľ ľudia dochádzajú za prá-
cou do vnútorného Paríža a večer
sa zasa vracajú do svojich sídlis-
kových bytov. V jednom takom
býva i Lionel so svoju dcérou Jo-
séphine, ktorú po smrti ženy sám
vychoval. Žijú spolu v tichej har-
mónii, zostali jeden pre druhého.
Joséphine ale dospieva a bude
chcieť žiť svoj vlastný život. Čas
beží a Lionel si začína uvedomo-
vať, že prichádza zmena, ktorá
môže znamenať ich rozlúčku.
Intímne ladený príbeh nakrútila
najuznávanejšia francúzska re-
žisérka súčasnosti Claire Denis.

35 rhums * Francúzsko / SRN *
2008 * Minutáž: 100 min. *
Réžia: Claire Denis * Scenár:
Claire Denis, Jean-Pol Fargeau *
Kamera: Agnès Godard * Hudba:
Tindersticks * Hrajú: Alex Descas,
Mati Diop, Nicole Dogué,
Grégoire Colin, Adèle Ado,
Ingrid Caven, Julieth Mars,
Jean-Christophe Folly a ďalší *
Premiéra: 3. december 2009
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Film o nezmyselnej 
hranici, ktorá rozdelila 

dedinu Slemence
aj ľudské osudy 

 na dlhé desaťročia

UVIDÍTE V KINÁCH
OD 12.NOVEMBRA 2009

www.hranica.sk
.
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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
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