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SME Klubový film
Na september ASFK neplánuje

žiadne premiéry. Nemá ani dô-
vod. Od 9. septembra totiž začína
už 16. ročník nekomerčnej putov-
nej prehliadky Projekt 100, v kto-
rom tradične premiérovo do kín
vstúpi desať celovečerných titu-
lov. Jej priaznivci vedia, že me-
dzi nimi nájdu klenoty svetovej
kinematografie, ale aj novinky,
ocenené na prestížnych filmo-
vých festivaloch.

Tento rok bude Projekt 100
špecifický. Okrem desiatky celo-
večerných titulov uvedie aj dva
krátke predfilmy a po prvýkrát
v jeho histórii bude mať ako sú-
časť prehliadky premiéru domá-
ci titul. Za osobnej účasti reži-
séra Jana Švankmajera do kín
slávnostne vstúpi koprodukčná
česko-slovenská komédia Prežiť
svoj život. Výnimočné je aj to, že
jej slovenská premiéra sa usku-
toční skôr ako česká (ktorá bude
až v novembri), a to dokonca len
pár dní po uvedení filmu na pres-
tížnom MFF Benátky. Švankma-
jerova novinka bude otváracím

filmom prehliadky. Zároveň bude
jedným z dvoch titulov, ktoré bu-
dú mať svoj predfilm. Pred jeho
každým uvedením sa odpremieta
animovaný film Kataríny Kere-
kesovej Kamene. Druhým „kraťa-
som“ v Projekte 100 je hraný film
s filozofickou pointou X=X+1 Ju-

raja Krasnohorského. Ten sa bude
uvádzať pred filmom Woodyho
Allena Užívaj si, ako sa len dá!.

Výber filmov, ktoré Projekt 100
tento rok ponúka, je opäť výni-
močný. Diváci už mali možnosť
stretnúť sa s nimi počas Febio-
festu, kde sa v predpremiére uvá-

dzali v sekcii venovanej tejto pre-
hliadke. Okrem Švankmajerovho
filmu tvoria Projekt 100 najnov-
šia snímka Andrzeja Wajdu Svätá
tráva, film o túžbe po slobode Muž
z Londýna v réžii Bélu Tarra, mi-
lostný príbeh dvoch protiklad-
ných hrdinov Harold a Maude Hala
Ashbyho, realistická sociálna drá-
ma Fish Tank Andrey Arnold, ko-
média s WoodyAllenom v hlavnej
úlohe Zahraj to znovu, Sam v ré-
žii Herberta Rossa, Allenov nový
film Užívaj si, ako sa len dá!, psy-
chologický film Akiho Kaurismä-
kiho Zmluva s vrahom, dobová drá-
ma o zle a násilí Michaela Hane-
keho Biela stuha či kriminálny
film a zároveň klasický film noir
Hlboký spánok režiséra Howarda
Hawksa. Prehliadka sa tento rok
uskutoční v 34-och vybraných
kinách a filmových kluboch a po-
trvá do konca decembra. Viac
o nej sa dozviete na www.asfk.sk
a v štvorstranovej programovej
prílohe v denníku SME pod náz-
vom Projekt 100, ktorá vyjde
9. septembra. (sim)

Napriek tomu, že Muž
z Londýna, ktorý je súčasťou
tohtoročného Projektu 100,
bude prvým filmom
uznávaného maďarského
režiséra Bélu Tarra v našej
distribúcii, slovenským
divákom nie je jeho tvorba
neznáma. STV uviedla
takmer všetky jeho filmy
a jeho profil bol i súčasťou
minuloročného Febiofestu.
Osobne sa s ním mohli diváci
stretnúť na nedávnej Letnej
filmovej škole v Uherskom
Hradišti, kde si bol prevziať
Výročnú cenu AČFK.

Váš zatiaľ posledný film Muž
z Londýna vznikol podľa novely
Georgesa Simenona. Čo vás na
nej zaujalo natoľko, že ste sa
ju rozhodli preniesť na filmové
plátno, hoci už existujú dve iné
adaptácie zo 40. rokov?

– Po prvý raz som čítal tú kni-
hu asi pred dvadsiatimi rokmi
a pamätal som si z nej len atmo-
sféru. Niekto tam sedel v tmavom
meste. Bol úplne sám a mesto
okolo neho spalo. A nič sa nedia-
lo. Keď som si to prečítal znova,
našiel som tam niečo, čo bolo pre
mňa mimoriadne dôležité. Ľud-
ský moment, keď niekto, kto má
nad päťdesiat rokov, vedie veľmi
stereotypný život, v ktorom vie,
čo bude zajtra, o rok, o desať ro-
kov... Nemá žiadnu nádej, že sa
na tom čokoľvek zmení. Hlavnou
otázkou pre mňa bolo, čo sa sta-
ne, keď sa v takejto situácii stret-
ne s pokušením. A dostane šan-
cu zmeniť svoj život. Čo urobí?
Bola to pre mňa jediná dôležitá
vec. Tie filmy predtým som ne-
videl a ani ma nezaujímajú.

Pre film bol veľmi dôležitý
casting. Ako ste objavili Miro-
slava Krobota,ktorýje známym

divadelným hercom a režisé-
rom, ale pred Mužom z Londýna
hral len vo filme Petra Zelen-
ku Príbehy obyčajného šialenstva?

– Bolo to veľmi jednoduché. Je-
den z mojich kolegov, maďarský
režisér, s ním robil casting na svoj
film a myslím, že nakoniec ne-
mal odvahu obsadiť ho. Keď som
ho po prvý raz stretol,všimol som
si, že má veľmi zaujímavú tvár.
A to stretnutie bolo celkom fajn,
pretože sme boli spolu asi hodinu
a počas nej povedal asi tri alebo
štyri polovičné vety. To ma okam-
žite presvedčilo. To bolo presne
to, čo chcem vidieť. Niekoho, kto
nepovie vôbec nič. A keď niečo
povie, tak je to len nedopovedaná

veta. Nedokončí ju, len sa pozerá
stále do zeme a vyzerá ako socha.
Pomník.

Prvú verziu scenára k filmu
ste vraj napísali už pred pät-
nástimi rokmi. Je to pravda?

– Bolo to v roku 1995. Vtedy mi
zavolal jeden americký produ-
cent, ktorý chcel so mnou praco-
vať. Poslal mi scenár, a keď som si
ho prečítal, zistil som, že je hroz-

ný. Povedal som mu: „Zabudnite na
mňa. Ja nie som ten, kto by mohol
nakrútiť tento typ filmu.“ Napriek
tomu chcel so mnou spolupraco-
vať, a tak som mu povedal, že si
spomínam na ten pocit z čítania
Simenonovej novely a že možno
by sme to mohli skúsiť. Ale naj-
prv musíme získať práva. Potom
som však začal nakrúcať Werck-
meisterove harmónie, a až keď som
ich dokončil, vrátil som sa k tej-
to myšlienke. Chcel som ale, aby
to bola čisto európska produkcia
bez Američanov.

Pre vaše filmy sú charakte-
ristické dlhé zábery. Ako sa pri-
pravujete na ich nakrúcanie

a kto sa na prípravách podieľa?
– Nikdy scény vopred nepripra-

vujem.Každá sa odohráva v pries-
tore. Nie je to len určitý záber.
Ten záber sa pohybuje. Preto ne-
mám rád a ani nepoužívam sto-
ryboardy, do ktorých sa presne
popíše scéna, ktorá sa ide nakrú-
cať. Pretože kamera sa pohybuje.
Ako môžem popísať, ako sa otá-
ča, ako rýchlo sa mení uhol zábe-
ru – je bláznivé robiť konštrukcie

týmto spôsobom. Robím to úplne
inak. Prakticky. Prídem na mies-
to a priamo tam si premyslím,
ako vybudujem scénu, ktorá sa
bude nakrúcať. Potom zavolám
základných členov štábu – kame-
ramana, zvukára, výtvarníka, ľu-
dí od dekorácií, ak potrebujem
niečo doplniť, a vysvetlím im o čo
pôjde. Ideme tam, postavíme ko-
ľajnice pre kameru, hercov a zač-
neme nakrúcať.

Filmy,ktoré nakrúcate, si vy-
žadujú veľa času, peňazí a ener-
gie. Je to dôvod, pre ktorý ste
sa rozhodli, že Turínsky kôň bu-
de vaším posledným filmom?

– Nie. Viete, keď nakrúcate tak
ako ja viac než 33 rokov, tak už
viete ako zorganizovať produk-
ciu, ako zabezpečiť financovanie
projektu... Je to ťažké, ale nie je
to nič výnimočné. Je to naša prá-
ca. Skutočný dôvod, prečo už ne-
chcem nakrúcať – a Turínsky kôň
je už prakticky hotový, práve do-
končujeme mixáž zvuku – je cel-
kom jednoduchý. Myslím si, že
týmto filmom sme uzavreli veľký
kruh. Niečo je dokončené. Keby
som urobil niečo ďalšie, bolo by
to opakovaním alebo kópiou nie-
čoho, čo som už urobil. A to nie je
môj štýl. Ja rád niečo objavujem,
robím niečo nové alebo niečo, čo
ma posúva ďalej, núti ma hľadať
riešenia, snažiť sa urobiť to lep-
šie, než som to robil predtým.
To je dôvod, prečo nakrúcam fil-
my. A teraz si myslím, že kruh sa
uzavrel, dielo je dokonalé a že
ako filmár som urobil všetko, čo
som mohol. Nechcem byť reži-
sérom kvôli peniazom, prestíži,
úspechu alebo niečomu inému.
To nie je nič pre mňa. A neverím,
že by som dokázal urobiť ešte lep-
ší film než bude Turínsky kôň.

MIRO ULMAN
Uherské Hradiště

MFF Cinematik uvedie aj filmy ASFK 
Až osem titulov z distribučnej ponuky ASFK uvidia diváci na

5. MFF Cinematik, ktorý sa uskutoční v Piešťanoch od 9. do 15. sep-
tembra. V súťažnej sekcii Meeting Point Europe sa o hlavnú cenu
bude uchádzať desať titulov, z toho štyri sú z distribúcie ASFK, a to
Antikrist Larsa von Triera, Prorok Jacquesa Audiarda a dva tituly
z aktuálnej prehliadky Projekt 100, konkrétne Biela stuha Michaela
Hanekeho a Fish Tank Andrey Arnold. Z už známych titulov festi-
val uvedie aj „asociačné“ snímky Nepozvaný hosť Toma McCarthy-
ho, Bronson Nicolasa Windinga Refna a Protektor Marka Najbrta.
V predpremiére sa bude premietať tiež koprodukčná dráma s prv-
kami mágie, tragikomédie a trileru Bibliotheque Pascal maďarského
režiséra Szabolcsa Hajdu, ktorá hovorí o tom, že pokiaľ život ne-
stojí za veľa, tak geografickým presunom sa sám od seba nezlepší.
Je to najlepší maďarský film uplynulej sezóny, ocenený na tohto-
ročnej národnej prehliadke 41. Maďarský filmový týždeň, a jeho
hlavnou hrdinkou je Mona s maďarsko-rumunskou krvou, ktorá
chce späť do starostlivosti získať svoju malú dcéru, ktorú kedysi
odložila. Predchádzajúci režisérov film Biele dlane mali diváci na
Slovensku možnosť vidieť na 14. MFF Art Film 2006. (sim)

Béla Tarr: „Lepší film by som už nenakrútil“

Prehliadku Projekt 100 otvorí koprodukčný česko-slovenský
film Jana Švankmajera Prežiť svoj život. FOTO ASFK

FOTO LFŠ

Tucet výnimočných filmov

K L A P K A . S K
VAŠA BRÁNA DO SVETA FILMU

KNIHY | ČASOPISY | DVD | CD | PLAGÁTY 
Grösslingová 43, Bratislava | Po, Pi: 13.00–17.00, Ut, St, Št: 14.00–18.00
e-mail: ziska@sfu.sk, klapka@klapka.sk, tel.: 02-5263 0642

viac informácií o sortimente na www.klapka.sk

Mesačník o filmovom dianí Film.sk – 9/2010

Zvláštne vydanie – Projekt 100 – 2010

� Rozhovor | Predseda ASFK 
Peter Dubecký 

� Recenzie filmov 
� Profily režisérov
� Program prehliadky
� Štatistiky a čísla

Vydáva: Slovenský filmový ústav * V predaji na vybraných miestach 
od 2. septembra 2010 * Cena: 0,50 € | 15 Sk * www.filmsk.sk 

� Rozhovor | Scenáristka 
a dramaturgička Scarlett Čanakyová 

� Novinky | Prežiť svoj život | 
Mongolsko: V tieni Džingischána

� Téma | Audiovizuálny fond

� Recenzia | Legenda o Lietajúcom 
Cypriánovi | Katka 

� Profil | Karol Krška

� Ohlasy | 18. MFF Art Film Fest | 
45. MFF Karlovy Vary | 
36. LFŠ Uherské Hradiště

V KINÁCH A FILMOVÝCH KLUBOCH

od 9. septembra
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Prežiť svoj život
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