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PROGRAM

CHARLIE CENTRUM
K1

16.00 Sestra, r. V. Pancíř, 2008, ČR,
65 min.

18.00 Strach(y) z tmy, r. Blutch,
Ch. Burns, M. Caillou, P. di Sciuollo,
L. Mattotti, R. McGuire, anim.,
2007, Franc., 82 min.

20.00 Anglické jahody, r. V. Drha, 2008,
ČR/SR/Ukr., 114 min. (za účasti 
tvorcov)

K2
16.00 Muž, ktorý sa nevrátil, r. P. Solan,

1959, ČSSR, 90 min.
18.00 Flandry, r. B. Dumont, 2006,

Franc., 91 min.
20.00 Kordón, r. G. Marković, 2002,

ZR Juhosl., 84 min.

K3
16.00 Údolí včel, r. F. Vláčil, 1967, ČSSR,

97 min.
18.00 Dialóg 20–40–60, r. J. Skolimowski,

P. Solan, Z. Brynych, 1968, ČSSR,
77 min.

20.00 Kým sa skončí táto noc,
r. P. Solan, 1965, ČSSR, 91 min.

K4
16.00 Ocas ještěrky, r. I. Trajkov, 2008,

ČR/Maced., 90 min.
18.00 Sedem samurajov, r. A. Kurosawa,

1954, Jap., 207 min.

FK NOSTALGIA

18.30 Valčík s Bašírom, r. A. Folman,
anim. dok., 2008, Izr./Franc./SRN/
USA/Jap./Fín./Švajč./ Belg./Austr.,
91 min.

20.15 Medzi stenami, r. L. Cantet, 2008,
Franc., 131 min.

kino MLADOSŤ

16.00 Kuličky, r. O. Dabrowská, 2008, ČR,
75 min.

18.00 Ruky hore, r. J. Skolimowski, 1967,
Poľ., 76 min.

20.00 Rodinný kozub, r. B. Tarr, 1977,
Maď., 100 min.

22.00 Ukrutne šťastní, r. H. R. Genz,
2008, Dán., 105 min.

FK 35 mm VŠMU
K1

16.00 Mašinéria, r. D. Milosavljević,
2000, Juhosl., 94 min.

18.00 Panelový vzťah, r. B. Tarr, 1982,
Maď., 82 min.

20.00 Nie sme anjeli, r. S. Dragojević,
1992, Juhosl., 98 min.

K2
16.00 BrainStorm, r. K. Strach, 2008, ČR,

85 min.
18.00 České milování I., 84. min 

České milování – O lásce
zprostředkované,
r. M. Pázman, 2009, ČR, 28 min.
České milování – O lásce,
kde si partner mění pohlaví,
r. D. Vondráček, 2009, ČR, 28 min.
České milování – O lásce 
mimořádně plodné,
r. J. Mančuška, 2009, ČR, 28 min.

20.00 Ježíš je normální!, r. T. Nvotová,
2008, ČR/SR, 66 min.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

ROZHOVOR 

Slovenskú časť Febiofestu
dnes večer za účasti tvorcov
slávnostne otvorí dráma
Anglické jahody, ktorej
príbeh sa odohráva neďaleko
Prahy v auguste 1968.
Neosobné dejiny vo filme
zasiahnu do života
niekoľkých postáv z radov
domácich, ale aj okupantov.
S režisérom Vladimírom
Drhom, ktorý dnes osobne
uvedie Anglické jahody
(20.00 / Charlie centrum) 
aj na projekcii pre verejnosť,
sme sa rozprávali i o jeho
vlastných spomienkach 
na toto zlomové leto.

V istom rozhovore ste pozna-
menali, že udalosti roku 1968
neboli filmármi v našom pro-
stredí dostatočne spracované,
a preto ste sa rozhodli nakrú-
tiť Anglické jahody. Prečo vás ne-
uspokojili existujúce snímky
s príbehmi z tohto obdobia?

– Augustové udalosti roku 1968
boli vo väčšine filmov skôr poza-
dím či koloritom, niekedy váž-
nym, inokedy komediálne zafar-
beným. Ako ústredná téma filmu
sa, podľa môjho názoru, zatiaľ
nevyskytli.

Východisková situácia váš-
ho filmu je naozaj absurdná –
v kulisách americkej filmovej
produkcie komparzistov v uni-
formách zo dňa na deň vystrie-

dajú skutoční ruskí vojaci...
– V auguste 1968 sa v Davli ne-

ďaleko Prahy nakrúcal americ-
ký vojnový film Most pri Rema-
gene. Štáb veľmi rýchlo opúšťal
pľac. Nakoniec, je to uvedené aj
v úvodných titulkoch Anglických
jahôd. Nie je to licencia, je to prav-
da. Pochopiteľne, nemali sme
prostriedky na to, aby sme vy-
tvorili vernú ilúziu nakrúcania
amerického veľkofilmu. Ale do-
mnievam sa, že náznak je možno
účinnejší. Na doplnenie vtedaj-
šej reality sme použili aj amatér-
sky záznam, kúsok dokumentu –
všetko, čo bolo po ruke.

Vo filme ste obišli zaužívané
schémy – postava ruského vo-

jaka nie je agresorom, ale obe-
ťou histórie. Ako vnímate úlo-
hu jednotlivca vo „veľkých“
dejinách?

– Jednotlivec dejiny tvorí. Mu-
sí však byť na určitom poste. Vo-
jak Lebedev je uprostred diania,
no nemá možnosť čokoľvek uči-
niť. Je príliš bezvýznamný. A tak
koná inštinktívne,pokúsi sa zme-
niť svoj život v štýle vybájenej lži.
On vlastne neklame, on fabulu-
je. Jeho dezercia nie je činom po-
litického protestu, ale prejavom
túžby po dobrodružstve. Pamä-
tám sa na prvú várku Sovietov,
ktorí dorazili do Prahy. Myslím si,
že netušili kde sú, čo majú robiť,
prečo im ľudia neustále niečo vy-
svetľujú alebo po nich pľujú. Sce-
nár Martina Šafránka nie je o po-
litike, o generáloch, o veľkých či-
noch, o českom odboji. Je o tej
zadnej strane histórie.A všeobec-
ne o ľuďoch, ktorí sa ocitli nie-
kde, kde vôbec nechceli byť. A to
nehovorím iba o Rusoch.

Ako si vy spomínate na uda-
losti z augusta 1968? Kde vás
zastihli?

– 21. augusta som sa chystal
odcestovať do Bulharska, kde
som mal nakrúcať reklamu pre
Novú hutu Klementa Gottwal-
da. Pár dní predtým som skončil
s funkciou asistenta na Jirešo-
vom Žerte. Do Bulharska som však
neodcestoval. A v ten deň som
mal prvýkrát v živote pocit, že
som svedkom historického oka-
mihu nielen českých dejín.

PAVEL SMEJKAL 

TIPY NA DNES 

Prvý deň Febiofestu je zároveň
prvým dňom bohatej nádielky
kvalitných filmov. Pri príležitosti
tohtoročného jubilea slovenské-
ho režiséra Petra Solana zostavo-
vatelia programu pripravili dva-
násť titulov v profilovej sekcii ve-
novanej jeho tvorbe. Spoznávať
jej kvality môžete už dnes pri pr-
vej slovenskej detektívke z roku
1959 Muž, ktorý sa nevrátil (16.00 /
Charlie centrum). S nedávnejším
dátumom výroby zaujme nový
český film Kuličky (16.00 / Mla-
dosť), debut režisérky Olgy Dab-
rowskej, ktorý v štyroch povied-
kach veľmi výstižne ukazuje si-
lu, s akou ženy od narodenia do
smrti poťahujú tými najdôleži-
tejšími šnúrkami divadla života.
Pripravená je aj ďalšia česká no-

vinka Ježíš je normální! (20.00 / FK
35 mm VŠMU), ktorá prekvapí za-
chytením extrémnych prejavov

náboženského fanatizmu. Je de-
butom Terezy Nvotovej, ešte len
študentky dokumentárnej réžie

na FAMU, zároveň jednej z pos-
táv Dabrowskej Kuličiek. Filmom
Rodinný kozub (20.00 / Mladosť)
otvára Febiofest profil majstra dl-
hých záberov a metafyziky v sú-
časnej maďarskej kinematogra-
fii Bélu Tarra, ktorý sa v závere
prehliadky príde predstaviť bra-
tislavským divákom osobne. Už
dnes si môžu diváci pozrieť aj
vlaňajšou Zlatou palmou ovenče-
ný francúzsky film Medzi stena-
mi (20.15 / FK Nostalgia). Film bol
nakrútený podľa autobiografic-
kého románu Francoisa Bégau-
deaua, ktorý si aj sám zahral
v tomto realistickom zobrazení
inštitúcie strednej školy. Svoj pr-
vý „febiovečer“ môžete zakončiť
dánskym filmom Henrika Rube-
na Genza Ukrutne šťastní (22.00 /
Mladosť), minuloročným víťa-
zom MFF Karlovy Vary.

(eva) 

Režisér Vladimír Drha.
FOTO CONTINENTAL FILM

Záber z filmu Ukrutne šťastní. FOTO ASFK

Na otvorení Febiofestu sa bude oceňovať 
Dnešný večer, počas ktorého bude oficiálne otvorená už 16. me-

dzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa Febiofest, sa bude
niesť v slávnostnom duchu. Už po piatykrát bude počas neho ude-
lená Cena Zentivy určená mladému slovenskému audiovizuálne-
mu tvorcovi do 35 rokov a po prvýkrát sa budú udeľovať Ceny Aso-
ciácie slovenských filmových klubov (ASFK) v troch kategóriách
Najlepší filmový klub, Najlepší klubový film a Výročná cena ASFK.
Aj nový držiteľ Ceny Zentivy, aj premiéroví držitelia cien ASFK v pr-
vých dvoch kategóriách ostanú prekvapením až do večera, známi
sú však tvorcovia, ktorí si dnes večer osobne prevezmú výročnú
cenu ASFK. Cenu za prínos svetovej kinematografii dostane poľský
režisér Jerzy Skolimowski a cenu za prínos slovenskej kinemato-
grafii a klubovému hnutiu slovenský režisér Peter Solan. (sim)

Aký je dnes slovenský Febiofest?
odpovedá režisér a producent Fero Fenič, riaditeľ 16. MFF Pra-
ha – Febiofest.

– Febiofest na Slovensku vznikol po prvom skúšobnom ročníku
v Prahe. Bolo to obdobie prvej polovice 90. rokov minulého storo-
čia, keď sa práve rozpadlo Československo a mne v Prahe, i mojim
priateľom v Bratislave, začal chýbať obvyklý vzájomný kontakt,
ktorý sa vtedy prerušil. Navyše slovenská kinematografia sa ocitla
vo veľkej kríze, chýbali aj prostriedky na akúkoľvek obdobnú akciu
na Slovensku,a tak bolo pre mňa logickým vyústením tejto situá-
cie, že som sa dohodol s vtedajším filmovým nadšencom a aktivis-

tom slovenských filmových
klubov Petrom Dubeckým
na spolupráci. Ako sa festi-
val rozrastal v Čechách, roz-
široval sa aj na Slovensku.
A logicky si hľadal svoju
cestu i vo vlastnom progra-
me. Dnes je to akcia, ktorá
stojí na vlastných nohách
a je plne organizovaná slo-
venskými nadšencami. Spá-
ja nás názov a spoločné vi-
zuály. No slovenský Febio-
fest by dnes už prežil aj bez
nás. (eva)

informácie

otázka pre...

zo sekcie
Kino-Ikon Plus 

Fero Fenič (vľavo) a Peter 
Dubecký po tlačovej besede 
Febiofestu. FOTO PETER PROCHÁZKA

www.asfk.sk
www.febiofestsk.sk

generálny partner

BRATISLAVA / 30. 3. – 5. 4. / Charlie centrum / Mladosť / DK Zrkadlový háj / FK Nostalgia / FK 35 mm VŠMU / A4 – nultý priestor
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BANSKÁ BYSTRICA / 20. – 24. 4. / MARTIN / 23. – 29. 4. / PREŠOV / 27. – 30. 4.
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Film Anglické jahody dnes osobne uvedie režisér Vladimír Drha

Dejiny tvorí jednotlivec 

Film Flandry (18.00 / Charlie
centrum) je jeden z najlepších,
aké sa vo svete v roku 2006
nakrútili. Nie je veselý. Ale to
zväčša nie je ani život. Režisér
Bruno Dumont pracoval s ne-
hercami, pomocou improvizá-
cie dosiahol autentické hod-
noty podobné filmom Ulricha
Seidla. Príbeh Andrého prestu-
puje nuda a všadeprítomný
zmar, blato zmiešané s alko-
holom v pomere jedna k jed-
nej. Je to film o absencii citov,
o beznádejnom vidieku Euró-
py, o zúfalstve vojny a lásky. Je
to „vojnový“ film, ktorý pôsobí
ako nečakaná rana päsťou do
žalúdka. Tuposť a povrchnosť
dnešných dní sa na plátne zr-
kadlí ako slza v pohári lacnej
pálenky. MARTIN CIEL

filmový teoretik 

Divadlo života na niekoľko spôsobov 


