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Najväčšia putovná nekomerčná česko-slovenská prehliadka Projekt 100 má 25 rokov. Za jej existencie bolo 
v jej rámci na Slovensku uvedených 251 celovečerných a 59 krátkometrážnych fi lmov. Na 14 097 predstavení 
prišlo do slovenských fi lmových klubov a kín 440 410 divákov (32 divákov na predstavenie). Z celovečerných 
fi lmov bolo 22 slovenských a 13 starších československých (Jakubisko, Hanák, Havett a, Herz, Solan, ale za-
stúpenie mala aj mladšia generácia: Ostrochovský, Vojtek, Lehotský, Škop, Kuboš, Koll ár etc.).
 
Do Projektu 100 boli zaradené fi lmy od roku 1920 (Kabinet doktora Caligariho, r. Robert Wiene) až po víťaza 
MFF Cannes 2019 (Parazit, r. Bong Joon-Ho), čiže významné diela zo zlatého fondu svetovej kinematografi e 
i diela súčasné. Mnohé z tých starších neboli u nás dovtedy z rôznych príčin uvedené alebo sa premietali len 
v čase svojho vzniku, takže mladšia generácia nepoznala ani len ich názvy. A zaradené boli aj „kultové“ fi lmy, 
ktoré rezonujú na fi lmových festivaloch, ale do širokej siete kín sa nedostali, lebo bežná distribúcia má svoje 
limity...
 
Projekt 100 sa začal v roku 1995 z iniciatívy Asociácie českých fi lmových klubov a Národného fi lmového archí-
vu, na Slovensku z iniciatívy Asociácie slovenských fi lmových klubov a Slovenského fi lmového ústavu. Ini-
ciačným impulzom boli aktivity Jirku Králíka, ktorý na Letnej fi lmovej škole v roku 1994 urobil anketu k sto-
ročnici kinematografi e. Jej „výsledkem byl seznam fi lmů, které by nejraději tehdejší účastníci viděli v klubové 
distribuci. Původní název byl na začátku poněkud krkolomný – Projekt 70+30 (70 zahraničních, 30 domácích 
fi lmů), ale nakonec se logicky změnil na kratší název Projekt 100. Současně byly upřesněny i hlavní cíle 
a strategie projektu: 

▶ důstojné a smysluplné oslavy 100. výročí kinematografi e,
▶ pravidelný přísun 10 významných celovečerních fi lmů do klubové distribuce,
▶ doplnění stejného počtu fi lmů krátkometrážních,
▶ výrazná propagace fi lmových klubů a kin pomocí organizace putovního festivalu těchto fi lmů 
    ve svých městech.“

Projekt 100 bol do roku 2008 koncipovaný na oboch stranách rieky Moravy rovnako (ako spomína Jirka 
Králík). V roku 2009 sa na českej strane začal znižovať počet uvádzaných fi lmov (najprv na osem, minulý rok 
už len štyri fi lmy); rozchádzať sa začala aj česká a slovenská dramaturgia a spolupráca na spoločných náku-
poch, ktorá bolo do roku 2008 úplnou samozrejmosťou, sa stala ojedinelou. V tomto roku Rada AČFK rozhodla 
o ukončení Projektu 100; formálne sa to udialo projekciou fi lmu Pulp Fiction na tohtoročnej LFŠ.
 
A ako sa darilo a darí Projektu 100 u nás? Pri polovičnom počte fi lmových klubov a kín zapojených do Projektu 
100 v porovnaní s Českom boli naše výsledky stále o polovicu vyššie ako u našich západných susedov. Na-
priek veľkým komplikáciám pri získavaní licencií predovšetkým na fi lmovú klasiku Asociácia slovenských fi l-
mových klubov a Slovenský fi lmový ústav pripravili aj 25. ročník Projektu 100 – projektu, ktorý stále potvrdzu-
je svoju opodstatnenosť vo výchove a v kultivácii fi lmového diváka a v súčasnosti možno aj supluje chýbajúcu 
školskú výučbu jedného druhu umenia, a to práve fi lmu. Jeho návštevnosť v uplynulých rokoch svedčí o tom, 
že diváci majú potrebu a záujem oboznamovať sa s históriou i so súčasnosťou svetovej kinematografi e.
 
Veľké poďakovanie patrí predovšetkým vám divákom, fi lmovým klubom a kinám, ktoré aj tohto roku prijali 
našu ponuku, všetkým podporovateľom a cinefi lom, ktorí držia Projekt 100 pri živote, a v neposlednom rade 
donorom – Audiovizuálnemu fondu a programu Európskej únie na podporu audiovizuálneho priemyslu MEDIA.

peter dubecký
predseda rady asfk

PROJEKT 100 

OSLAVUJE 
ŠTVRŤSTOROČIE 

(1995 – 2019)

„Projekt 100 má za cíl rozšiřovat možnosti pro diváky, aby 
na malém území naší republiky mohli zhlédnout to, co jim 
komerční fi lmová distribuce může nabídnout jen v omezené 
míře – kvalitní inteligentní fi lmy.“

jaromil jireš 
filmový režisér, iniciátor

a podporovateľ projektu 100
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zuzana štefunková

Téma milostného vzťahu medzi osobami rovnakého pohlavia sa v posledných 
rokoch dostáva do popredia a čoraz výraznejšie zaujíma miesto na festivaloch 
a fi lmových prehliadkach. (Tento rok jej venovala priestor i Letná fi lmová škola 
v Uherskom Hradišti v programovej sekcii New Queer Cinema.) Filmy s touto te-
matikou si čoraz častejšie nachádzajú adresátov aj mimo artového publika: spo-
meňme za všetky aspoň nositeľa Zlatej palmy z Cannes z roku 2013 Život Adéle 
či úspešnú adaptáciu knihy Daj mi tvoje meno. Do žánru tzv. Queer Cinema patrí 
i nový fi lm Jayra Bustamanteho Chvenie, ktorý sa venuje téme homosexuálneho 
vzťahu z pohľadu člena ortodoxnej kresťanskej komunity a zároveň z hľadiska 
rodinného prostredia. 
 
Štyridsaťdvaročný rodák z rovnomenného hlavného mesta stredoamerického 
štátu Guatemala Jayro Bustamante sa vo fi lmovom prostredí pohybuje len zopár 
rokov a už sa môže popýšiť oceneniami z popredných európskych festivalov. 
Svojím celovečerným debutom Sopka Ixcanul, surovou drámou z plantážnického 
prostredia, zaujal porotu na festivale v San Sebastiáne (ktorá ho ocenila zvlášt-
nym uznaním už v procese vývoja) i na Berlinale, odkiaľ si odniesol Strieborného 
medveďa – Cenu Alfreda Bauera. Podobne ako Mariin svet vo fi lme Sopka Ixca-
nul je i Pablov svet v snímke Chvenie determinovaný predstavami rodiny. Obaja, 
každý po svojom, sa snažia prekročiť dané hranice a žiť si život podľa vlastných 
predstáv.

Pablo je muž v najlepších rokoch, milujúci manžel a otec dvoch detí, hlava dobre 
situovanej, navonok dokonalej rodiny. Jeho rodinné zázemie sa však otrasie v zá-
kladoch, keď sa rozhodne vymeniť rodinnú idylu za náruč iného muža. Vtedy pocíti 
na vlastnej koži opovrhnutie a odmietnutie nielen od širšieho okolia, ale aj od svo-
jich najbližších. Znechutená a nechápajúca rodina sa odmieta s Pablovým rozhod-
nutím zmieriť a snaží sa ho priviesť späť na „správnu“ stranu – za každú cenu.
 
Prejaviť potláčané emócie a náklonnosť k rovnakému pohlaviu iste nie je jed-
noduché. Nie každý má to šťastie, že môže predstúpiť pred svojich najbližších 
a so vztýčenou hlavou prehovoriť o svojej sexuálnej orientácii. Mnoho ľudí sa zo 
strachu pred nepochopením nikdy nevysloví alebo ujde pred zodpovednosťou, 
v najhoršom prípade sa uchýli k niečomu ešte drastickejšiemu. Inak na tom nie 
je ani Pablo. Sebavedome pôsobiaci muž sa v momente konfrontácie roztrasie 
a radšej utečie ako malý chlapec do svojej nedobytnej pevnosti pod prikrývkou, 
ako by čelil vlastnej rodine. Od chvíle odhalenia sa Pablo stáva jej čiernou ovcou. 
Z každej strany počúva výčitky a zažíva poníženie, čo nemá dosah len naňho, 
ale vo veľkej miere to zasahuje aj do životov jeho najbližších. Rodičia, súrodenci 
i manželka sa jednak z presvedčenia, jednak zo strachu pred reakciami okolia 
úpenlivo snažia Pablovi jeho chvíľkové poblúznenie iným mužom vyhovoriť. 
Bustamante prezentuje homosexualitu v prostredí konzervatívnej náboženskej 
komunity, ktorá nemá pre náklonnosť k rovnakému pohlaviu pochopenie. Pablo-

guatemala/francúzsko/luxembursko ▶ 2019 ▶ 
107 min. ▶ mp 15 ▶ české titulky ▶ dráma

réžia: Jayro Bustamante ▶ scenár: Jayro 
Bustamante ▶ kamera: Luis Armando Arteaga ▶ 
hudba: Pascual Reyes ▶ strih: César Diaz, Santiago 
Otheguy ▶ hrajú: Juan Pablo Olyslager (Pablo), Diane 
Bathen (Isa), Mauricio Armas (Francisco), María Telón 
(Rosa), Sabrina de La Hoz (Pastor), Rui Frati (Pastor), 
Magnolia Morales (Cristina), Sergio Luna (Salvador), 
Pablo Arenales (Abel), Mara Martinez (Eva)

ocenenia (výber) ▶ 2019: MFF Guadalajara 
(Mexiko) – najlepšia kamera

Jayro Bustamante (1977 guatemala, guatemala) 

Začínal ako režisér v reklamnej agentúre Ogilvy & Mather. Študoval fi lmovú réžiu na Conservatoire Libre du Ci-
néma Français (CLCF) v Paríži a scenáristiku na Centro Sperimentale di Cinematografi a v Ríme. Po návrate do 
Guatemaly založil produkčnú spoločnosť La Casa de Producción, v ktorej vzniklo niekoľko jeho krátkych fi lmov 
i celovečerný debut Sopka Ixcanul (Ixcanul, 2015). Film bol uvedený v hlavnej súťaži MFF v Berlíne, kde získal 
Cenu Alfreda Bauera; následne sa mu ušlo vyše 60 ďalších ocenení. V roku 2017 ním otvorili prvé kino v Gua-
temale premietajúce nezávislé fi lmy La Sala de Cine. Jeho druhý fi lm Chvenie (Temblores, 2019) mal svetovú 
premiéru v sekcii Panorama na MFF v Berlíne.

CHVENIE
TEMBLORES

CHORÝ, I KEĎ 

V ZDRAVOM TELE?
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va situácia je v očiach všetkých prejavom vnútornej zmätenosti, egodystonickou 
formou poruchy osobnosti, keď jedinec nedokáže nájsť súlad medzi vlastnými 
emóciami a pochopením samého seba: žiadne city, žiadna láska, len vnútor-
ná rozorvanosť a nepochopenie. Silne veriaca spoločnosť, do ktorej je príbeh 
zasadený, „našťastie“ dokáže s týmto neduhom bojovať. Pablo sa pod nátla-
kom a s víziou straty toho najcennejšieho, čo preňho má zmysel, stane členom 
pravoverného spolku, ktorý sľubuje zaručené výsledky. V prvej fáze „liečby“ sa 
primkne k spoločenstvu a stáva sa jedným z jeho verných služobníkov. Stará sa 
o čistou a poriadok v obradnej miestnosti, počas bohoslužby obchádza prísluš-
níkov obce a vyberá milodary. Keď však v tejto fáze zlyhá, prejde komunita 
k ráznejším praktikám. Bustamante zobrazuje náboženskú komunitu bez príkras 
v jej vrcholnej, až fanatickej podobe, od bizarných spôsobov „liečby“ homose-
xuality až po moderné výdobytky, ktoré prenikli do jej radov. V scéne, keď Pablo 
vyberá od veriacich peniaze, nedrží v ruke košíček, do ktorého by zbieral drobné, 
ale prenosný terminál, prostredníctvom ktorého posielajú členovia spoločen-
stva niekoľkociferné sumy cirkvi priamo na účet. V silne katolíckej krajine, akou 
je Guatemala, existuje len veľmi tenká hranica medzi chápaním homosexuality 
a pedofí lie, čo je jedným z hlavných dôvodov, prečo sa Pablo rozhodne podstú-
piť liečbu. Motívom, ktorý ho presvedčí, aby opustil Francisca (Mauricio Armas) 
a svet, v ktorom môže byť konečne sám sebou, nie je krásna manželka či bla-
hobyt, ale syn a dcéra, s ktorými sa v danej situácii nemôže stretávať.
 
Francisco a Pablo stoja na protichodných stranách hodnotového a spoločenského 

rebríčka. Pablo je slušný, usporiadane žijúci typ, zodpovedne vykonávajúci svoju 
kancelársku prácu, milujúci manžel a otec, zbožňovaný syn a brat so zázemím 
v honosnom sídle so služobníctvom. Francisco, povolaním masér, žije v byte bez 
luxusu a drahého vybavenia (namiesto postele má len matrac na zemi), voľný 
čas trávi v ošumelej putike, kde je všeobecne známou postavičkou. Napriek tomu 
sa Pablo rozhodne vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a vstúpiť do Franciscovho 
voľnomyšlienkarského sveta, do komunity, v ktorej sa na rozdiel od domáceho 
prostredia stretáva s pochopením a pomerne rýchlo si v nej nachádza priateľov.
 
Hoci v centre príbehu stojí muž, ktorého kamera sníma temer neustále a stavia 
ho do centra pozornosti, hlavné slovo majú vo fi lme ženy. Pablova manželka Isa 
(v podaní Diane Bathen) diktuje podmienky ich vzťahu. V rodinnom kruhu sa 
zase najvýraznejšie prejavuje Pablova matka. A, samozrejme, celej kongregácii 
i „ozdravnému“ procesu kraľuje pastorova žena. Minimalistickým hereckým pre-
javom Juana Pabla Olyslagera v úlohe Pabla udržuje Bustamante určitý dištanc 
medzi protagonistom a divákom. Ponecháva tak divákovi dostatok priestoru na 
vytvorenie vlastného pohľadu na ortodoxnosť a podivné praktiky cirkvi bez toho, 
aby ju cez postavu Pabla ospravedlňoval alebo hanil. 
 
Chvenie rozhodne nepatrí medzi odľahčené tituly na oddych. Práve naopak, je až 
zarážajúcim obrazom náboženského fanatizmu, ktorý ide ruka v ruke so zaslepe-
nosťou. Aj v 21. storočí, v globalizovanej vyspelej spoločnosti stále pretrvávajú 
utkvelé predstavy, že homosexualita je choroba, ktorú možno liečiť podobne ako 
chrípku. Hrdé dúhové pochody a vlajočky povievajúce vo vetre pravdepodobne 
ešte nadlho zostanú pre niektoré krajiny verejným tabu.

Mgr. art. Zuzana Štefunková (1985) vyštudovala fi lmovú vedu na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Dnes pracuje v Národnom fi lmovom archíve v Prahe. 
Príležitostne publikuje (Film.sk, Kinema, Kino-Ikon).

rumunsko/francúzsko/nemecko ▶ 2019 ▶ 97 
min. ▶ mp 15 ▶ české titulky ▶ kriminálna 
komédia

réžia: Corneliu Porumboiu ▶ scenár: Corneliu 
Porumboiu ▶ kamera: Tudor Mircea ▶ hudba: rôzne 
skladby a piesne ▶ strih: Roxana Szel ▶ hrajú: Vlad 
Ivanov (Cristi), Catrinel Marlon (Gilda), Rodica Lazăr 
(Magda), Sabin Tambrea (Zsolt), Antonio Buil (Kiko), 
Agustí Vill aronga (Paco), István Teglas (Claudiu), 
George Pistereanu (Alin), Julieta Szonyi (Cristiho 
matka)

Corneliu Porumboiu (14. 9. 1975 vaslui, rumunsko) 

Absolvoval Dramatickú a fi lmovú univerzitu v Bukurešti (2003). Už jeho krátke a stredometrážne fi lmy získali 
niekoľko medzinárodných ocenení vrátane Ceny Cinéfondation v Cannes za Cestu do mesta (2003). 
V Cannes boli uvedené i jeho štyri ďalšie fi lmy. Porumboiov celovečerný debut 12.08 na východ od Bukurešti 
(2006) tam získal Zlatú kameru, Policajný, adj. (2009) Cenu poroty sekcie Un Certain Regard a Cenu FIPRESCI, 
Poklad (2015) Cenu pre talent v súťaži Un Certain Regard a jeho najnovší fi lm La Gomera vybrali na tohtoroč-
nom MFF Cannes do hlavnej súťaže. V roku 2018 nakrútil celovečerný dokument Futbal nekonečno.

LA GOMERA
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martin ciel

Skorumpovaného policajného inšpektora Cristiho z protidrogovej jednotky odpo-
čúva a sleduje iné policajné oddelenie. Toto oddelenie riadi prokurátorka Magda, 
ktorá s Cristim ofi ciálne spolupracuje. Prokurátorku Magdu odpočúva a sleduje 
ďalšia inštitúcia. Cristi vie, že ho sledujú, a Magda to vie tiež, navyše Cristi vie aj 
to, že sledujú Magdu, čo vie i ona, ale nevie, že to vie Cristi. Takže hrajú rôzne hry 
smerujúce k tomu, aby sa sledovatelia nedozvedeli, že sledovaní o svojom sledo-
vaní vedia. Už teraz je to smiešne. A ešte len bude. Pretože Cristi sa zamiluje do 
osudovej gangsterskej krásky Gildy a súhlasí, že dostane z väzenia charizmatic-
kého narkobaróna Zsolta. Aby táto akcia vyšla, musí sa naučiť el silbo, zvláštny 
jazyk podobný pískaniu, ktorý sa používa na La Gomere, jednom z Kanárskych 
ostrovov. Toto kódované, veľmi špecifi cké a sofi stikované pískanie považujú 
neznalí za vtáčí spev a jeho zvuk sa nesie naozaj ďaleko, dokáže prekonať špa-
nielske horské priesmyky, ale aj vzdialenosť medzi panelákmi na širokých buku-
reštských sídliskách. 
 
Dvojití agenti. Vydieranie a konšpirácie. Krásne ženy s veľkými pištoľami. Sex 
a romantika na plážach v strednom Atlantiku, prestrelky v nočnej Bukurešti. 
Ohňostroje v Singapure. To všetko vyrozprávané nelineárne, aktuálne situácie 
sa vysvetľujú pomocou retrospektív. 

Uvedený opis možno evokuje nejakú akčnosť, ale opak je pravdou. Corneliu Po-
rumboiu postavil štruktúru svojho nového fi lmu na ôsmich približne desaťmi-
nútových kapitolách, dôsledne ich oddramatizoval a tomu prispôsobil aj vede-
nie hercov, ktorí pôsobia, akoby vypadli z fi lmov Akiho Kaurismäkiho. A hoci tu 
nenájdeme priamu odvolávku na Kaurismäkiho (alebo som si len nič také nevši-
mol), Porumboiu sem zakódoval, či už explicitne, alebo implicitne, mnoho odka-
zov. Vytvoril tak zvláštny, zábavný fi lm noir, ktorý je skrytou paródiou, nabitou 
ostrými citáciami. Referenčné pozadie celého príbehu netvorí ani tak realita, ako 
skôr žánrová kinematografi a so svojimi typickými klišé, stereotypmi a známymi 
schémami. 
 
Takýto prístup naznačil Corneliu Porumboiu už vo svojom predchádzajúcom 
diele Poklad v roku 2015, kde sa držal ešte relatívne pri zemi a na základe prísne 
realisticky spracovanej výrazovej zložky vytvoril alúziu rozprávky. Takže tu niekde 
opustil úchvatné experimentátorstvo svojich dávnejších fi lmov, ako Policajný, 
adj. (2009) alebo Druhý valčík (2014). Tieto fi lmy však, treba pripomenúť, mali 
úspech skôr u odbornej kritiky ako u bežných divákov. Čo je podľa mňa škoda, 
pretože Policajný, adj. považujem za jeho najlepší, skutočne výnimočný fi lm. 
Dnes je evidentné, že Porumboiu smeruje vo svojej tvorbe k väčšej diváckej 

LA GOMERA, 

FILM AKO HRAČKA

Doc. PhDr. Martin Ciel, PhD. (1963), vyštudoval fi lmovú a divadelnú vedu, pracoval v Slovenskej akadémii vied a v Slovenskom fi lmovom ústave. Dnes pôsobí na Kated-
re audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Viedol prednáškové cykly v New Yorku, Prahe, Amsterdame, Tel Avive, Minsku. Zaoberá sa fi lmovou teóriou 
a kritikou. Knižne publikoval Film. Ilúzia a akcia (1992), Odborná refl exia fi lmu na Slovensku (1997), Pohyblivé obrázky (2007), Metódy a možnosti analýzy fi lmového obrazu 

(2011), Film a politika. Ideológia a propaganda v slovenskom fi lme 1939 – 1989 (2017).

otvorenosti, využívajúc žánrovú pamäť, mainstream a popkultúrne odkazy ako 
odrazový mostík na realizáciu mimoriadne kultivovaných a zábavných diel. Ale už 
nie experimentov. Mimochodom, podobne sa posunul aj Jim Jarmusch, od experi-
mentovania s autentickou fi lmovou rečou à la Paterson (2016) k paródii na žánre 
vo svojom najnovšom fi lme Mŕtvi neumierajú (2019). Našli by sme aj viac prí-
kladov. Niečo sa v tej oblasti hranej kinematografi e zase deje, nejaké ešte ťažko 
defi novateľné a tajuplné spodné prúdy možno začínajú vytvárať nejaký trend. 
 
Po tejto kontextovej odbočke sa však vráťme k La Gomere a pískaniu. Použiť el silbo 
ako vtipný motív Porumboiu v podstate vôbec nemusel, fi lm by v základnej naratív-
nej rovine fungoval aj bez toho (postavy mohli použiť akýkoľvek iný kód či kódova-
né mobilné telefóny alebo vysielačky). Ale motív el silbo dáva fi lmu akýsi podivu-
hodne nezmyselný patafyzický tón. Odkazuje smerom k absurdite, k hre a hravosti 
rozprávania príbehov, o ktorých vieme, že nemajú nič spoločné so skutočnosťou, 
ale bavia nás. Možno práve preto, že nemajú s tou skutočnosťou ozaj nič. 
 
Corneliu Porumboiu pracuje v La Gomere zväčša so statickými plnovýznamovými 
zábermi, dôsledne zachováva (až na spomenuté členenie na kapitoly s názvami 
uvedenými v titulku) tzv. neviditeľný strih, vyhýba sa formálnym ozvláštneniam. 
Nenájdeme tu ani nejaké výrazné formálne dominanty. Film proste plynie, retro-
spektívy sú odôvodnené a nerušivé, príbeh sa postupne skladá ako ľahučká šatka 
pomaly padajúca na zem v bezvetrí a padá čoraz rýchlejšie, od sedemdesiatej mi-
núty to začína byť napínavé, pretože všetko predtým bola príprava na to, čo príde, 
na Veľký útek. Tu prestane už úplne platiť logika reality a pravdepodobnosť, svet 
tohto fi lmu sa začne riadiť žánrovými pravidlami, myslíme si, ale nie je to tak, 
pretože ani tie už neplatia, úlohu začínajú hrať rôzne náhody, ktoré sa úplne prie-
čia očakávaniu. Pozoruhodné však je, že v tomto panoptiku žánrovej nelogiky, kde 

sa pohybujú postavy bez prejavenia akejkoľvek emócie, práve s týmito postava-
mi súcitíme a držíme im palce. Dôvodom je, samozrejme, vynikajúca réžia, ktorá 
orchestruje všetky výrazové a významové prostriedky tak precízne, že miestami 
pripomína operu, ten podivný hudobno-dramatický žáner, v ktorom sa celý príbeh 
vyjadruje spevom so sprievodom orchestra a často je ešte doplnený baletom. 
Podstatou opery je priznaná hra. Preto je tu nevyhnutný dokonalý vzájomný súlad 
literárneho, hudobného a vizuálneho vyjadrenia, vďaka čomu sa opera považuje 
za jeden z vrcholov ľudskej inscenačnej kultúry. A zároveň sa z trochu iného uhla 
pohľadu považuje za supergýč.
 
Práve na operu sa La Gomera či už v obraze, alebo vo zvuku často odvoláva. 
A v závere sa ňou aj stáva. 
 
„corneliu porumboiu skúma v la gomere silu jazyka 

 
Čo vás priviedlo k tomuto veľmi špecifi ckému typu jazyka?

Myšlienka, že v spoločnosti, ktorá je stále viac monitorovaná, vám starodávna 
forma komunikácie umožňuje vyhnúť sa takémuto monitorovaniu. O jeho exis-
tencii som sa dozvedel pred desiatimi rokmi v televízii. Práve som dokončil fi lm 
Policajný, adj., ktorého ústredný predpoklad sa sústredil na jazyk a na spôsob, 
ktorým sa dá použiť ako politická zbraň. Zdalo sa mi, že el silbo je príležitosťou 
pokračovať v skúmaní tejto témy.
 
Vidíte podobnosť medzi dvoma formami jazyka: fi lmom a el silbom?

Pomocou el silba môžete kódovať hovorený jazyk. Aj fi lm je svojím spôsobom 
typom jazyka, ktorý je schopný kódovať realitu. Mal som nápad preskúmať vo 
svojom fi lme túto otázku hraním sa s rôznymi žánrami.“

(www  .festival-cannes.com/en/festival/actualites/articles/corneliu-porumboiu-explo-

res-the-power-of-language-in-la-gomera-the-whistlers)
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katarína mišíková

Titul fi lmu Marka Škopa odkazuje na známu biblickú pasáž o stvorení sveta 
a svojím spôsobom avizuje aj príbeh o počiatku – o počiatku a koreňoch extré-
mizmu. Film však rozpráva aj o prahlbinách, ktoré formujú ľudský svet: o ro-
dinných a medziľudských vzťahoch a najmä o potrebe rozlišovať medzi dobrom 
a zlom, medzi svetlom a tmou. Práve tomuto rozlišovaniu sa musí počas dvoch 
týždňov okolo Vianoc priučiť protagonista fi lmu Nech je svetlo.
 
Milan je z Oravy, ale v snahe uživiť rodinu chodí za prácou do Nemecka. Na sviat-
ky ho doma čaká manželka a tri deti. Je mužom, ktorý chce všetko robiť správne: 
ctí tradície, lásku k blížnemu i autority, ale ako človek, ktorý videl svet, dokáže 
prijať aj iné modely života. Chce pre svoje deti lepší život a verí, že cesta k nemu 
vedie cez vzdelanie. Aby im ho zabezpečil, stavia domy pre iné rodiny, zatiaľ čo na 
jeho dome je stále lešenie. Tento osvietený konzervatívec sa však náhle ocit-
ne v situácii, ktorá mu otvorí oči. Po samovražde spolužiaka jeho syna Adama, 
najstaršieho z detí, vychádza najavo, že v regióne, kde otcovia cestujú od rodín za 
prácou, neraz preberá výchovu detí paramilitaristická skupina Obrana. 
 
Marko Škop vystaval fi lm na pôdoryse dramaturgicky presne načasovanej mo-
delovej drámy, v ktorej sú konkrétne reálie nahradené modelovými situáciami. 
Prostredie oravskej dediny je zámerne nepríznakové: dalo by sa zameniť za ktorý-
koľvek vidiecky región Slovenska, ktorý poznačili silné katolícke a patriarchálne 
tradície a vysoká nezamestnanosť. Analytická presnosť, s akou rozprávanie sledu-

je jednotlivé fenomény spojené s podhubím extrémizmu, však do príbehu prináša 
množstvo realistických detailov. Hospodársky rast Slovenska je totiž pre sloven-
ský vidiek len správou v rádiu, na vlastnej koži ho obyvatelia sotva pocítia. Veriaci 
pravidelne počúvajú v kostole o láske k blížnemu, ale keď sa jeden z tých blížnych 
sám zabije, komunita od jeho rodiny bočí. Verejná správa nevie zabezpečiť zimnú 
údržbu komunikácií v odľahlých obciach, a tak si ju vezme na starosť extrémistické 
hnutie, ktoré chce pod rúškom obrany vlasti a občanov vymiesť akúkoľvek inakosť. 
Bez väzieb na rodičov sú dospievajúce deti odkázané na to, aby hľadali popularitu 
a uznanie medzi vrstovníkmi na sociálnych sieťach. Cirkev požíva v komunite väč-
šiu dôveru ako polícia, predstavitelia oboch inštitúcií sú však s extrémistami jedna 
ruka. Do dialógov fi lmu je votkaných množstvo ideologických klišé, ktoré dnes ne-
kolujú len v takzvaných alternatívnych médiách, ale aj medzi – v podstate – sluš-
nými občanmi, frustrovanými zo života v postsocialistickej ekonomike: o tom, že za 
slovenského štátu sme prosperovali a demokracia je hnoj, že na Západe sa ľudia je-
den o druhého nestarajú a útočia tam agresívni moslimovia, že štát sa nevie posta-
rať o vlastných občanov. Ideologická indoktrinácia mladých sa prejavuje aj v nauče-
ných frázach, ktoré opakujú Milanovi synovia. Milan nie je len pozorovateľom, ale aj 
produktom tohto prostredia: verí, že všetko riadi nadnárodný kapitál, a hoci je sám 
gastarbeiterom, škrie ho, že mu moslimovia v Nemecku berú prácu; chce svoje deti 
vychovávať inak, ako vychoval autoritatívny a krutý otec jeho, no v zlomovom oka-
mihu obráti agresivitu voči vlastnému synovi. Hoci sám nie je posadnutý hľadaním 
nepriateľa, kompenzuje si komplex nedostatočnej mužnosti zbierkou zbraní. 

„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna,
tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami.

Boh povedal: ‚Nech je svetlo!‘ A bolo svetlo. Boh videl,
že svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy.“

Genezis – Prvá Mojžišova kniha, Stvorenie sveta

slovensko/česko ▶ 2019 ▶ 93 min. ▶ mp 15 ▶ 
dráma

réžia: Marko Škop ▶ scenár: Marko Škop ▶ 
kamera: Ján Meliš ▶ hudba: David Solař, Oskar 
Rózsa ▶ strih: František Krähenbiel ▶ hrajú: Milan 
Ondrík (Milan), František Beleš (Adam), Zuzana 
Konečná (Zuzka), Ľubomír Paulovič (dedo), Katarína 
Kormaňáková (Monika), Maximilián Dušanič (Igor), 
Daniel Fischer (farár), Csongor Kassai (Višňovský), 
Anikó Vargová (Višňovská), Marek Geišberg (policajt), 
Ingrid Timková (farárova matka), Andreas Nickl (Hans)

ocenenia (výber) ▶ 2019: 54. MFF Karlove Vary – 
Cena za mužský herecký výkon (Milan Ondrík), 
Zvláštne uznanie ekumenickej poroty ▶ Dunav Film 
Fest Smederevo (Srbsko) – Cena poroty mladých za 
najlepší herecký výkon (František Beleš)

Marko Škop (25. 6. 1974 prešov, slovensko) 

Absolvoval žurnalistiku na Filozofi ckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1996) a dokumentárnu 
tvorbu na Vysokej škole múzických umení (2001). Pôsobí ako režisér – Iné svety (2006 – cena divákov MFF 
Karlove Vary, Slnko v sieti za najlepší dokumentárny fi lm), Osadné (2009 – cena za najlepší dokument na MFF 
Karlove Vary) – a producent – Slepé lásky (r. Juraj Lehotský, 2008 – cena CICAE na MFF Cannes) – dokumen-
tárnych fi lmov. Jeho hraný debut Eva Nová (2016) získal Cenu FIPRESCI na MFF Toronto a 5 národných fi lmo-
vých cien Slnko v sieti (hraný fi lm, réžia, scenár, herec, herečka). Jeho druhý hraný fi lm Nech je svetlo (2019) 
mal svetovú premiéru na MFF Karlove Vary.

NECH 
JE SVETLO

O STVORENÍ 

SVETA
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Zo všetkých týchto situácií cítiť dôkladnú znalosť vidieckeho prostredia a jeho 
myslenia, akú sme v slovenskom fi lme naposledy videli v Dome Zuzany Liovej 
(isto nie náhodou spolupracovala na dramaturgii Škopovho fi lmu). Od Liovej 
archetypu patriarchálnej rodiny sa však Škop posúva k analýze vidieckeho mik-
rosveta a nepriamo i celej spoločnosti. Ukazuje totiž, ako sa nekorigovaná tradí-
cia môže stať demagógiou, ako môže komplex menejcennosti prerásť do toxickej 
maskulinity a ako sa v mene zdanlivo ušľachtilých ideí môžu tolerovať tie najkru-
tejšie zverstvá. Hoci Škop podobne ako Mira Fornay vo fi lme Môj pes Kill er vy-
chádza z presvedčenia, že extrémizmus sa rodí z pocitu menejcennosti, spracú-
va tému celkom iným spôsobom. Nesprostredkúva divákovi motivácie postáv 
empatickou identifi káciou, ale triezvo a disciplinovane analyzuje jednotlivé body 
začarovaného kruhu extrémizmu, ktoré sa zbiehajú v téme otcovstva a prebera-
ného vzorca mužnosti. Milan defi nuje sám seba v opozícii k svojmu otcovi, ktorý 
ho stále zhadzuje, že nie je dosť tvrdý chlap. Na rozdiel od neho si chce ctiť svoju 
manželku i deti, ale zlyháva ako manžel, otec i ochranca rodiny. Aj Adam chce byť 
iný ako jeho otec, nechce byť „zapredancom“, chce byť pánom tam, kde je doma. 
V túžbe zapadnúť sa však stáva agresorom i obeťou brutálnej šikany. Jeho vzor 
napodobňuje mladší brat Igor, ktorý si na terorizovanie našiel mladšiu sestru, 
a tú zase na slovo poslúcha robotický pes. Tieto postavy žijú vo svete dominant-
ných autorít, voči ktorým sa chcú vyhraniť, ale v snahe získať vlastnú moc len 
preberajú vzorce správania. Na symbolickom vrchole tejto mocenskej hierarchie 

je farár, duchovný otec komunity. Nie je to žiadny starý klérofašista, ale mladý 
kňaz, zapálený pre prácu s dorastom, ktorý vedie ambiciózne teologické rozpra-
vy. Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že farár poťahuje za nitky miestnej komu-
nity, on sám je len jedným z článkov, ktoré pomáhajú udržiavať v chode kolesá 
starých predsudkov i nových demagógií. Ale len dovtedy, kým skutočná otcovská 
autorita neoddelí svetlo od tmy, kým Milan nepreberie zodpovednosť za svoju 
rodinu a svoje morálne rozhodnutia.
 
Podobne disciplinovane ako s rozprávaním pracuje Škop aj so štylistickou 
stránkou fi lmu. Väčšina scén je postavená na dialogických konfrontáciách, 
v ktorých postavy artikulujú svoje modelové postoje. Kľúčovými momentmi 
fi lmu sa tiahne vizuálny leitmotív svetla v rôznych variáciách: svetla z horia-
ceho dreva či zo žeravej pahreby, ostrého slnečného svitu dopadajúceho na 
tváre detí, ktoré pred odchodom na omšu rituálne odprosujú rodičov, stude-
ného svetla podsvietených poličiek s Milanovou zbierkou zbraní a Adamovou 
zbierkou autíčok či teplého duchovného svetla rozlievajúceho sa po tvári Mi-
lana a Adama vscéne zmierenia na fare. Možnosti interpretácie tohto svetla 
sú viaceré: v religióznom kontexte je to tradičný symbol Ducha Svätého, vo 
svetskejšom zase znak osvietenstva, viery v pokrok a ideály rovnosti, slobody 
a bratstva. Škopov fi lm svojim postavám rozhodnutia nevnucuje, necháva ich 
k nim dospieť. A rovnako nevnucuje divákovi preferované čítanie: je obžalobou 
praxe kresťanstva aj vyjadrením potreby jeho morálky ako lieku na relativizmus 
postfaktuálnej doby.

Doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD. (1979), prednáša na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave dejiny fi lmu, kognitívnu a naratívnu teóriu a analýzu fi lmu. Je autor-
kou monografi e Mysl a příběh ve fi lmové fi kci (2009), desiatok článkov a štúdií v domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch. Je spoluautorkou elektronických skrípt 
Kapitoly z dejín svetového fi lmu (2015) a spoluautorkou a (spolu)editorkou kolektívnych monografi í Metamorfózy študentskej tvorby (2011), Nový slovenský fi lm (2015), 
Transformation Processes in Post-Socialist Screen Media (2016) a spolueditorkou zborníka Slovenský fi lm v roku 2016 (2017). V súčasnosti sa venuje výskumu rozprávania 
v slovenskom fi lme po roku 1989. Medzi jej profesionálne aktivity patrí aj popularizácia fi lmu a myslenia o fi lme. Je spoluautorkou rozhlasového seriálu Kino-ucho (2012 – 
2014) a edukatívnych projektov Filmový kabinet deťom (2014), Filmová výchova pre pedagógov a študentov stredných škôl (2016) a Obrazy (proti) extrémizmu (2018).

južná kórea ▶ 2019 ▶ 132 min. ▶ mp 15 ▶ české 
titulky ▶ komédia/dráma/triler

réžia: Bong Joon-ho ▶ scenár: Bong Joon-ho, Han 
Jin-won ▶ kamera: Hong Kyung-pyo ▶ hudba: Jung 
Jae-il ▶ strih: Yang Jin-mo ▶ hrajú: Song Kang-ho 
(Kim Ki-taek), Lee Sun-kyun (pán Park), Cho Yeo-jeong 
(Yeon-kyo), Choi Woo-sik (Ki-woo), Park So-dam 
(Ki-jeong), Lee Jung-eun (Moon-gwang), Jang Hye-jin 
(Choong-sook)

ocenenia (výber) ▶ 2019: MFF Cannes – Zlatá 
palma

Bong Joon-ho (14. 9. 1969 soul, južná kórea) 

Je jedným z najzásadnejších a najosobitejších kórejských tvorcov nového tisícročia. Študoval sociológiu a ab-
solvoval Kórejskú fi lmovú akadémiu. Upozornil na seba už celovečerným debutom Psi, ktorí brešú, nehryzú 
(2000 – Cena FIPRESCI na MFF Hongkong). Nasledovali fi lmy Spomienky na vraždu (2003 – najlepšia réžia na 
MFF San Sebastián), Mutant (2006), ktorý patrí k najnavštevovanejším kórejským fi lmom a stal sa festivalo-
vým hitom, Matka (2009), Ľadová archa (2013), Okja (2017) a Parazit (2019), za ktorý získal na tohtoročnom 
MFF Cannes Zlatú palmu.

PARAZIT
GISAENGCHUNG
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kristína aschenbrennerová

Odvážnym (a pripraveným) vraj šťastie praje. A Kim Ki-taek (Song Kang--ho) 
a jeho rodina – manželka Choong-sook (Jang Hye-jin), syn Ki-woo (Choi Woo-
sik) a dcéra Ki-jeong (Park So-dam) – rozhodne odvážni a pripravení sú. Keď sa 
Min-hyuk (Park Seo-joon) rozhodne odísť na štúdiá do cudziny a ako dobrý ka-
marát odporučí Ki-wooa ako súkromného učiteľa do veľmi, veľmi bohatej rodiny 
Parkovcov, udalosti naberú rýchly a prekvapujúci spád.
 
Povedzme si rovno, že za normálnych okolností by sa rodiny nestretli asi ani na 
nákupe v potravinách. Kimovci prežívajú v pivničnom „byte“ s wi-fi  z okolitých 
podnikov či bytov vďaka príležitostným prácam typu skladanie krabíc na pizzu. 
Parkovci sú šialene bohatí Kórejčania. Žijú v úchvatnej dizajnovej vilke plnej 
svetla, rozhodne majú vlastnú wi-fi , ako aj troch psov, domácu a šoféra. Samo-
zrejme, pracuje len pán Park (Lee Jung-eun), kým pani Park (Cho Yeo-jeong) je 
elegantnou manželkou v domácnosti. 
 
Parazit je siedmym fi lmom juhokórejského scenáristu a režiséra Bong Joon-hoa 
a po desiatich rokoch je to jeho prvý kórejský fi lm po menšom holl ywoodskom 
intermezze s adaptáciou francúzskeho kultového komiksu Le Transperceneige 
(Jacques Lob, Jean-Marc Rochett e, 1982) Ľadová archa (2013) a s fi lmom Okja 
(2017). Očakávania boli teda veľké a s ohlasmi po uvedení na 72. Medzinárodnom 

fi lmovom festivale v Cannes sa nezmenšovali. Niet sa čomu diviť. Parazit je vý-
borný. Vyráža dych a podlamuje nohy. Až tak, že jeho ocenenie Zlatou palmou bolo 
úprimným prekvapením.
 
Bongove fi lmy v sebe nesú silnú spoločenskokritickú stopu a rodinná dynamika či 
hra s tradičným usporiadaním domácnosti v nich často hrajú dôležitú rolu. Zároveň 
sú príkladom onej legendárnej schopnosti kórejských fi lmárov s ľahkosťou zmazá-
vať pomyselné hranice medzi populárnou a sociálne angažovanou kinematografi ou 
či vrstviť rôzne žánrové riešenia do premyslených komentárov. Bežný občan je pre 
Bonga protagonistom, antagonistom i tým, kto je uprostred. Je tým, kto sa chce 
(či musí) na systém spoľahnúť, no ten mu hádže polená pod nohy. Je však aj tým, 
kto sa rozhodne systému vzoprieť, no výsledok vzbury nie je nikdy istý. Platí to tak 
pre Bongove kórejské, ako i holl ywoodske fi lmy. 
 
Napätie medzi jednotlivcami, ktorí ťahajú za kratší koniec, a systémom, ktorý 
pracuje proti nim, je v rôznych obmenách prítomné od jeho celovečerného debutu 
Psi, ktorí brešú, nehryzú (2000), v ktorom sa zúfalý Yun-ju (Lee Sung-jae) usiluje 
o profesúru, no tú môže získať len úplatkom, ktorý nemá. Jeho frustrácia z nena-
plnenia očakávaní vlastných i jeho tehotnej manželky vyústi do série šialených 
rozhodnutí a ešte absurdnejších situácií, ktoré sú rovnako smiešne ako mrazivé. 

BLÁZNI 
ŠŤASTENY

Yun-ju sa rozhodne pozbavovať otravných brechajúcich psov z ich bloku a vyriešiť 
tak aspoň jeden z problémov svojho života. Paradoxne, ich záchrana dáva zmysel 
životu Hyeon-nam (Bae Doo-na).
 
Parazit v tejto línii ideovo aj humorom pokračuje. A hoci sa zameriava na špeci-
fi cky kórejskú situáciu, ostáva veľmi univerzálny a prístupný. Rozvíja témy, kto-
ré v kórejskom fi lme rezonujú už veľmi dlho a v rôznych obmenách sú aktuálne 
dodnes: nezmyselnosť snahy jednotlivca prelomiť chladnú ľahostajnosť inštitúcií, 
ale aj ľudí, snahy prelomiť pravidlá vytesané do skaly a postupy, ktoré už nedá-
vajú zmysel, dôsledky zjavnej spoločenskej a ekonomickej stratifi kácie a nerov-
nosti. K týmto a iným neradostným javom pribudol od potopenia trajektu Sewol 
(16. apríla 2014) motív detí, ktorým dospelí neveria a zľahčujú ich slová. Vážnosť 
tém je však kompenzovaná ich uchopením. Výraznú rolu v tomto smere zohráva 
práve humor, ktorý je vo svojej podstate absurdný, cynický, miestami až krutý; 
mieša sa v ňom situačná komika s prvkami (brutálnej) grotesky. Cezeň Parazit 
elegantne pretkáva situácie rôzne nuansovanými metaforami, z ktorých možno 
odčítať narážky na Bongove skoršie fi lmy. 
 
Podobne ako Mutant (2006) aj Parazit stavia svoju rodinu pred skúšku súdrž-
nosti. V oboch aktivizuje rodinu zaseknutú v rutine a aspoň navonok zmierenú so 
životom, ktorý vedie, dieťa. Kým v Mutantovi rodinu stmelí únos jej najmladšieho 
člena, školáčky Hyun-seo (Ko Ah-sung), tvorom žijúcim v kanáloch popri rieke 
Han, v Parazitovi najmladší člen rodiny „infi ltruje“ svet vysokých zárobkov. Obaja 
musia využiť svoj intelekt na to, aby v cudzom prostredí prežili. No zatiaľ čo Hy-
un-seo robí všetko preto, aby sa vrátila k rodine, Ki-wooov plán je u Parkovcov sa 
zabývať. Mimochodom, anglický názov Mutanta je „Th e Host“ – hostiteľ.

Dôležitým nástrojom vyjadrenia spoločenského statusu v Bongových fi lmoch je 
usporiadanie priestorov, ich vzájomná poloha, ale aj pohyb medzi nimi: výškové 
bytové domy vo fi lme Psi, ktorí brešú, nehryzú, most, nábrežie rieky Han a kanály 
v Mutantovi, kopcovitý terén v Matke (2009) či vlak deliaci svojich „cestujúcich“ 
do vagónov a umožňujúci len jeden smer vzbury v snímke Ľadová archa. Priesto-
rovým riešením bytov, ale aj ich umiestnením vo vzťahu k úrovni chodníka Para-
zit tento pohyb vertikalizuje. Veľavravným momentom je umiestnenie záchoda 
v príbytku Kimovcov. Na prvý pohľad otvorené, prehľadné priestory katalógovej 
vily Parkovcov sa zas odkrývajú ako systém rohov, izieb a schodov, ktoré tvoria 
3D bludisko so záhradou ako otvorenou arénou.
 
Bong svoje postavy neodsudzuje, v Parazitovi dokonca ani nerobí rozdiel v počte 
detí v rodine Parkovcov a Kimovcov. Nie sú dobrí a nie sú zlí. Sú len zaškatuľko-
vaní a uzamknutí vo svojej sociálnej triede, vo svojich rolách a schémach a vo 
vzájomnom opovrhnutí. Každý má svoje vône a pachy. Každý má svoj údel a vlkov, 
s ktorými musí vyť. Kým jedni si užívajú nevídaný prepych a druhí sa môžu tešiť 
z jeho odleskov, aj v tomto prípade je to niekto tretí, kto zasadí rozhodný úder. 
Niekto, kto je neviditeľný pre Kimovcov i Parkovcov, rodiny s najrozšírenejším 
a tretím najrozšírenejším priezviskom v Kórei. No ako Bong svoje postavy, vždy 
brilantne napísané, neodsudzuje, tak ich ani neľutuje. To platí aj o hrdinoch Pa-
razita. Šťastena, ktorá dostala Ki-wooa do domu Parkovcov, je vrtkavá a žiaden 
plán nie je dokonalý natoľko, aby ustál všetky premenné. 
 
Parazit ponúka kritický pohľad na (nielen) kórejskú spoločnosť a adrenalínový 
zážitok v jednom. S postupujúcim časom odkrýva detaily, ktoré ďalej odhaľujú 
nuansy svetov oboch rodín, ich rituály, ich masky a tajomstvá, skúša odolnosť 
pretvárky jedných i druhých v zakrývaní vzájomných predsudkov, až kým to už nie 
je možné. Je zábavný, temný, hravý a jeho humor má rozhodne viac než 50 odtie-
ňov čiernej. Je bravúrne zvládnutou fraškou.

Mgr. Kristína Aschenbrennerová (1980) od roku 2009 programuje sekciu Prísľuby z východu na Art Film Feste Košice a následne dáva tipy na ázijské fi lmy napríklad 
MFKF Brno 16 či Filmovému festivalu inakosti. Píše do Kino-Ikonu a príležitostne do Film.sk a na portál Asian Movie Pulse. Od leta 2015 je súčasťou tímu zodpovedného za 
koordináciu fi lmových podujatí a propagáciu slovenskej kinematografi e v Národnom kinematografi ckom centre Slovenského fi lmového ústavu. Má slabosť pre východo- 
a juhovýchodoázijské kinematografi e, akčné fi lmy, muzikály, gýč a camp a to, čo Martin Kaňuch volá „bizar“.



PROJEKT 100 2019
1918

martin kaňuch

V roku 1954 vydal spisovateľ a dramatik Peter Karvaš súbor satír, humoresiek, 
fejtónov a rozprávok Čert nespí, do ktorého zaradil aj poviedku Barnabáša Kosa 
vzostup a pád. Jej fi lmovú adaptáciu s konečným názvom Prípad Barnabáš Kos 
nakrútil režisér a scenárista Peter Solan v roku 1964. V širokom zábere jednej de-
kády ponúka história realizácie fi lmu komplexný obraz premien, možností i limi-
tov vývoja kinematografi e na Slovensku.
 
Peter Solan, jeden z prvých slovenských absolventov fi lmovej réžie na pražskej 
FAMU, sa v roku 1953 stal režisérom v Štúdiu dokumentárnych fi lmov na Kolibe. 
Počas tohto „skúšobného“ obdobia nakrútil sériu hraných agitiek a dokumentár-
nych portrétov. To mu otvorilo cestu k hranému debutu Čert nespí (1956, spolu 
s Františkom Žáčkom). 
 
Realizácia satiry Čert nespí, prvý pokus o fi lmový preklad Karvaša, bola vlast-
ne náhradným plánom. Dramaturgia na Kolibe i na Barrandove mala od prvej 
chvíle záujem adaptovať predovšetkým „spoločensky najzávažnejšiu“ poviedku 
o Barnabášovi Kosovi. V priebehu desiatich rokov absolvoval pomerne krátky 
text (17 strán v prvom vydaní) unikátny maratón dramaturgickej a scenáristickej 
prípravy v troch samostatných projektoch – adaptačných cykloch. Karvaš ako 

autor literárnej predlohy a fi lmovej poviedky sa v každom z nich aktívne podieľal 
aj na vzniku literárneho scenára. Pri všetkých troch iniciatívach sa zároveň ob-
mieňal názov projektu, ktorý naznačoval posun dôrazu v rámci danej adaptačnej 
perspektívy.
 
Pôvodná poviedka je príbehom nenápadného, zaradeného človeka, vzorného trian-
glistu v symfonickom orchestri. Bol hudobníkom spoľahlivým a zanieteným, no 
zároveň v súbore bezvýznamným (v porovnaní s „prvými husľami“). Pri skúškach 
ho vždy mohol niekto zastúpiť. Na strane druhej, horlivý Kos sa postupne stal 
nenahraditeľným pri všetkých ostatných kádrovo prospešných činnostiach mimo 
umenia, ktorým sa jeho kolegovia energicky vyhýbali – funkcie, komisie, školenia, 
schôdze. Karvaš komponoval text o živote Kosa ako „notový záznam“ hudobnej 
skladby, ktorú najprv tvorili predovšetkým „celé pauzy“ a len občas krátke party – 
pre neho vrcholy „slasti tvorenia“. Analógiu premien dynamiky hudby a života z po-
hľadu trianglistu (od lento maestoso po all egro furioso) rozvíja aj po zvolení ne-
konfl iktného, „totálne neschopného“ Kosa za riaditeľa orchestra. Vzostup karieristu 
proti jeho vôli sa zavŕšil. Kos náhle uveril svojej predurčenosti a začal hudbe vlád-
nuť trianglom. Koncert pre triangel a orchester bol vrcholom jeho nekompetencie. 
Nikto takú mutáciu karierizmu nečakal, všetci ho „poznali“, nikomu neprekážal...

československo ▶ 1964 ▶ 92 min. ▶ mp 15 ▶ 
komédia/dráma

réžia: Peter Solan ▶ námet: Peter Karvaš (poviedka 
Barnabáša Kosa vzostup a pád zo zbierky Čert nespí) 
▶ scenár: Peter Karvaš, Albert Marenčin ▶ kamera: 
Tibor Biath ▶ hudba: Pavol Šimai s použitím skladieb 
Piotra Iľjiča Čajkovského, Antonína Dvořáka, Franza 
Liszta, Jána Cikkera a iných ▶ strih: Maximilián 
Remeň ▶ hrajú: Josef Kemr (Barnabáš Kos, nahovoril 
Ivan Krivosudský), Jarmila Košťová (sekretárka Julka), 
Milivoj Uzelac (dirigent Ruman, nahovoril Michal 
Belák), Josef Bartl (dirigent Mečík), Ján Bzdúch 
(hudobný skladateľ Anton Greguš), Hana Sarvašová 
(Gregušová), Viliam Polónyi (trubkár Gajdoš), Eduard 
Grečner (hudobný skladateľ Soviar), Jozef Hanúsek 
(opitý muž na ulici), Naďa Hejná (Ružičková, nahovorila 
Oľga Adamčíková)

Film bol digitálne reštaurovaný Slovenským fi lmovým ústavom.

Peter Solan (25. 4. 1929 banská bystrica, československo – 21. 9. 2013 bratislava, slovensko) 

Začínal dokumentárnou tvorbou, v roku 1959 samostatne režíroval prvú slovenskú fi lmovú detektívku Muž, 
ktorý sa nevrátil. Medzinárodné uznanie získal s fi lmom Boxer a smrť (1962). Scenáristicky spolupracoval 
predovšetkým so spisovateľom a dramatikom Petrom Karvašom – napr. Prípad Barnabáš Kos (1964), Pán si 
neželal nič (1970) – a so scenáristom Tiborom Vichtom – Tvár v okne (1963), Kým sa skončí táto noc (1965). 
V 70. rokoch bol z politických dôvodov preradený do Štúdia krátkych fi lmov. Mnohé jeho dokumenty získali 
významné ocenenia na domácich festivaloch – Nemecká (1974), Len lístok poľnej pošty (1977), Balkón plný 
plienok (1978). K hranému fi lmu sa vrátil až v roku 1979 fi lmom A pobežím až na kraj sveta (1979). Nasledovali 
snímky Tušenie (1982) a O sláve a tráve (1984).

STÁLE AKTUÁLNY 

PRÍPAD

PRÍPAD 
BARNABÁŠ 
KOS
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V každom z troch spomínaných adaptačných prístupov sa kľúčovou otázkou stalo 
prepracovanie pôvodne „anekdotickej“ postavy Kosa a v tej súvislosti aj základnej 
koncepcie príbehu. Pri prvom barrandovskom spracovaní (1954 – 1956) sa scenár 
Ivana Osvalda zameral viac na fázu vzostupu „muzikanta nuly“, na jeho stávanie 
sa „škodlivou autoritou“. Druhé, už kolibské spracovanie (1957 – 1959) presunulo 
dôraz na vykreslenie Kosa po dosadení do funkcie, na fázu „jeho řádění ako autori-
ty“. V literárnom scenári z marca 1958 sa do centra záberu dostala aj prax nekom-
petentných mocenských rozhodnutí v umení, dôsledky ignorovania odbornosti 
a talentu. Viac než na Kosa, muža bez vlastností, obeť bez vlastného názoru, sa 
Solan zameral na byrokratický aparát v pozadí (postava Vavrečku), vyzdvihujú-
ci politicky neškodných konformistov (kos verzus jastrab). V tejto súvislosti sa 
najväčším problémom druhého adaptačného cyklu stala celkom nová postava ná-
mestníka, anonymná fi gúra moci. Mal reprezentovať hlavného hýbateľa fi gúrkami 
kosov, manipulátora umenia – bez tváre, mena a zodpovednosti. Odvážny scenár 
celkom jasne ukazoval na konkrétneho človeka. Išlo o Pavla Dubovského, v tom 
čase námestníka povereníka školstva a kultúry, ktorý sa krátko po schválení sce-
nára stal riaditeľom na Kolibe. Práve on zastavil na jar 1959 ďalšie práce na fi lme.
 
Napriek zákazu sa Karvaš zapojil aj do tretieho pokusu o adaptáciu poviedky 
o Kosovi (1963 – 1964). S ohľadom na odlišnú politickú, spoločenskú a kultúrnu 
situáciu to bola posledná šanca. Literárny scenár Kde je Barnabáš Kos? napísal 
spolu s dramaturgom a scenáristom Albertom Marenčinom. Nové fi lmové spra-
covanie sa muselo nevyhnutne odpútať od koncepcie a zamerania fi lmovej satiry 
z polovice päťdesiatych rokov. Karvaš, Marenčin a Solan sa pôvodnú predlohu 
časom sprofanovaného typu „riaditeľskej satiry“ pokúsili aktualizovať prostred-

 

níctvom modernejšieho a účinnejšieho dramatického tvaru. Inšpirovali sa poeti-
kou absurdného divadla, na začiatku šesťdesiatych rokov kulminoval v českoslo-
venskej kultúre záujem o dielo Franza Kafk u, tematizujúce konfl ikty jednotlivca 
a spoločnosti (konferencia v Libliciach, máj 1963). Výsledkom bola konfrontácia 
satirickej a absurdnej polohy, „súboj dvoch poetík“ (Ján Šuda). Karvašov prvotný 
satirický výsmech Kosovho paradoxu prehlbujú Solan a Marenčin stvárneniami 
neomylnosti a výlučnosti prebujnených aparátov, ktoré dohliadajú, vymenúvajú 
a odvolávajú. Už nejde o jedného námestníka, ale o nepreniknuteľnosť systému, 
hierarchiu byrokracie s armádou pomenovaných úradníkov (Vavro, Vavruš, Vavro-
vec, Vavrečka), chránených uniformitou a neosobným konaním. 
 
Tretí adaptačný prístup sa opäť koncentroval iba na svet hudby, život orchestra. 
Solanovi to umožnilo kreovať ucelenú vizuálnu koncepciu fi lmu, založenú v prvom 
rade na práci s vizuálnym motívom trojuholníka v rôznych plánoch obrazu (oble-
čenie, nábytok, úžitkové predmety, architektúra interiérov) a na celkovom dialo-
gickom prijatí aktuálneho kultúrneho pozadia („bruselský štýl“). Častejšie pre-
nikanie tvarov trojuholníka do obrazu, analogické vizuálne spojenia (kompozícia 
tieňa, rámu dverí a lampy ako „božieho oka“ odkazujúca na všemocného Vavreč-
ku) alebo refrény vizuálnych motívov (priehľady cez triangel) ilustrujú peripetie 
kariéry i prebudené ambície nedoceneného trianglového virtuóza.
 
Peter Solan nakoniec realizoval fi lm o Barnabášovi Kosovi ako prípadovú štúdiu 
o nepremožiteľnosti absurdity. V jednej z verzií literárneho scenára si Karvaš 
a Marenčin neodpustili záverečný fi lmový titulok: „Film o Barnabášovi Kosovi 
mal byť nakrútený v roku 1958, zakázal ho však Barnabáš Kos.“ Postupom času sa 
o adaptácii Kosovho prípadu nezriedka pochybovalo ako o anachronizme. Nové 
prípady pravidelne potvrdzujú jej prenikavosť a aktuálnosť.

Mgr. Martin Kaňuch (1973) pracuje v edičnom oddelení Slovenského fi lmového ústavu. Je šéfredaktorom fi lmologického časopisu Kino-Ikon, časopisu pre vedu o fi lme 
a pohyblivom obraze.

spojené kráľovstvo ▶ 2018 ▶ 118 min. ▶ mn ▶ 
české titulky ▶ mysteriózny horor/komédia

réžia: Peter Strickland ▶ scenár: Peter Strickland 
▶ kamera: Ari Wegner ▶ hudba: Cavern of Anti-
-Matt er ▶ strih: Mátyás Fekete ▶ hrajú: Marianne 
Jean-Baptiste (Sheila), Hayley Squires (Babs), Leo 
Bill  (Reg Speaks), Gwendoline Christie (Gwen), Fatma 
Mohammad (slečna Luckmoore), Barry Adamson 
(Zach), Caroline Catz (Pam), Sidse Babett  Knudsen 
(Jill ), Richard Bremmer (pán Lundy), Julian Barratt  
(Stash), Steve Oram (Clive), Susanna Cappell aro 
(slečna Lull worth), Jaygann Ayeh (Vince)

ocenenia (výber) ▶ 2018: Fantasporto, Porto 
(Portugalsko) – Zvláštna cena poroty; Festival 
európskych fi lmov Les Arcs (Francúzsko) – Cena 20 
minút odvahy, najlepšia kamera; Filmový festival 
Saratosa (USA) – Zvláštna cena poroty

Peter Strickland (21. 5. 1973 reading, spojené kráľovstvo) 

Po niekoľkých krátkometrážnych fi lmoch nakrútil celovečerný debut Katalin Varga (2009), vidiecku drámu 
pomsty, ktorá získala mnoho ocenení vrátane Strieborného medveďa na Berlinale a ceny Európskej fi lmovej 
akadémie za objav roka. Nasledovalo Berberian Sound Studio (2012), odohrávajúce sa v 70. rokoch v talianskom 
fi lmovom štúdiu, kde sa britský zvukár podieľa na dokončení krvavého giall o hororu. Film získal štyri Britské 
nezávislé fi lmové ceny a Združenie londýnskych kritikov ho zvolilo za Britský fi lm roka. Kinofi lskú lahôdku 
s podmanivou erotickou atmosférou a odkazmi na sexploatačné fi lmy 60. a 70. rokov Motýle (2014) poznáme 
i z klubovej distribúcie. V tom istom roku Strickland režíroval aj hudobný dokument Björk: Biophilia Live.

TAKÉ 
KRÁSNE ŠATY
IN FABRIC
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rastislav steranka

„Ty, kto ma nosíš, o mne sa dozvieš,“ hovorí latinský nápis vyšitý čiernou niťou na 
vnútornej strane šiat, ktoré sú hlavnou postavou fi lmu Také krásne šaty. „Tepno-
vočervené funkčné reprezentačné šaty“ z januárového výpredaja sú presne typom 
odevu, aký by ste si obliekli na kokteil organizovaný francúzskom veľvyslanec-
tvom. Šaty majú celkovo veľkú moc, no tieto sú mimoriadne zlovestné. Móda 
podpisuje trest smrti. 
 
Sheila prechádza ťažkým životným obdobím. Len prednedávnom sa rozviedla 
a jej bývalý manžel si za ňu už medzičasom našiel náhradu. Sheila to znáša len 
veľmi ťažko. Žije s dospievajúcim synom Vinceom a jeho rozťahovačnou part-
nerkou Gwen. Snaží sa vrátiť svoj život do normálnych koľají. Hľadá si partnera 
prostredníctvom novinovej inzertnej rubriky Osamelé srdcia. Potrebuje nové šaty, 
ktoré by jej dodali sebavedomie pri stretávaní sa s potenciálnymi nápadníkmi na 
schôdzkach naslepo. Januárový výpredaj v miestnom obchodnom dome Dentley 
& Soper’s jej preto príde vhod. „Ako šepot v oceáne, ako pierko v búrke, šaty v zľa-
ve defi nujú svoju povahu skrz prizmu predajnej abstrakcie,“ vraví vedúci predajne 
pán Lundy, ktorý postavou a držaním tela pripomína grófa Orloka. Na odporúčanie 
vedúcej predavačky slečny Luckmorovej si Sheila kúpi krvavočervené šaty. Šaty, 
ktoré sú „hnutím mysle, tkanivom v rozpomenutí dotyku“. Veľkosť 36. Kompli-
menty partnera sú zaručené.

Reg má pred svadbou so svojou dlhoročnou priateľkou Babs. Počas neviazané-
ho večierka na rozlúčku so slobodou, presiaknutého alkoholom a mačizmom, 
mu jeho kumpáni – budúci svokor a najlepší kamaráti – darujú šaty. Šaty, ktoré 
sú „hnutím mysle, tkanivom v rozpomenutí dotyku“. Veľkosť 36. Po jeho návrate 
domov si ich Babs vyskúša. Padnú jej ako uliate. Osud budúcich mladomanželov 
je spečatený...
 
Nápad o vraždiacom kuse látky sa na prvý pohľad (aj na druhý) zdá bláznivý. 
Také krásne šaty však berú túto ideu veľmi vážne. V uzavretom svete mestečka 
Th ames Vall ey-on-Th ames, kde sa januárové výpredaje stávajú masovou hyp-
nózou, do seba všetko zapadá a dokonale funguje. Kritika konzumizmu môže byť 
jednou z interpretácií fi lmu, no režiséra zaujímajú v prvom rade postavy a ich 
nedokonalosti. Vražedné šaty si nevyberajú svoje obete zámerne. Nešťastné 
osudy ľudí, ktorí si ich zakúpia, sú náhodné. Ako smrteľná choroba. Bez logiky, 
bez súdov. Civilný život postáv je ako vystrihnutý z fi lmov britského sociálneho 
realizmu (kitchen sink) režisérov Kena Loacha či Mika Leigha. Pri ich interakcii 
s pracovným svetom bizarnosti postupne naberajú na obrátkach. Stash a Clive, 
pasívne agresívni manažéri banky, kde Sheila pracuje, sú korporátnou entitou. 
Spolu bývajú, snívajú a dokonca aj randia. Nestratili by sa ani vo svete britské-
ho sitkomu Rickyho Gervaisa Th e Offi  ce (2001 – 2003). Vstupom do kráľovstva 

TU QUI ME INDUIS, 

NUNC ME COGNOSCES

obchodného domu Dentley & Soper’s sa ocitáme v surreálnom svete rituálneho 
vítania zákazníkov, erotických rituálov a archaického jazyka so špecifi ckou syn-
taxou. „Šialene šálový šál chvália zákazníci januárových zliav.“ Svet obchodu je 
tu svetom temnej mágie, kúziel a čarov. Režisér Peter Strickland hľadá neznáme 
v dôverne známom. Čo sa deje v obchodnom dome, keď sa zatvoria jeho brány? 
Nadobúdajú fi guríny ľudské črty a ľudia sa menia na fi guríny? Kde končia peniaze 
dopravované pomocou pneumatickej potrubnej pošty? V pekle? Také krásne šaty 
sú prehliadkou rôznych sexuálnych fetišov: od fi xácie na dámske pančuchy cez 
zväzovanie rúk pri sexuálnom akte až po vzrušujúci zvuk zipsu na fl ísovej bunde. 
Strickland skúma erotický potenciál kinematografi e. Hľadá to, čo človeka vzrušu-
je. Látka. Vlákno. Štruktúra. Dotyk. Zvuk. 
 
Zvukový dizajn hrá významnú úlohu v celej Stricklandovej tvorbe. Jeho dlhomet-
rážny debut Katalin Varga (2009) bol na Berlinale 2009 ocenený Strieborným 
medveďom za výnimočný umelecký prínos v oblasti zvukového dizajnu. Také 
krásne šaty priamo dokazujú, čo dokáže samotný zvuk. Film je koncipovaný ako 
tzv. ASMR videá. ASMR je autonómna senzorická meridiánová reakcia (Autono-
mous Sensory Meridian Response), ktorá vyvoláva príjemné pocity ako odpove-
de na určitý spúšťač. Šepot, šelest, praskanie, chrumkanie orieškov, škrabanie 
železného vešiaka o koľajničky v šatníku, vŕzganie kuchynského výťahu, prskanie 
smažiacej sa papriky na rozpálenej panvici. Monotónne recitovanie podrobného 
technického opisu fungovania práčky alebo jej opravy privádza postavy do tran-
zu. Strickland spolu so zvukovým dizajnérom Martinom Paveym a soundtrackom 

Tima Gana a skupiny Cavern of Anti-Matt er vytvára plochy, ktoré narúšajú hrani-
ce medzi diegetickým a nediegetickým zvukom. 
 
Inšpiráciou na Také krásne šaty bola satira na módny priemysel Kto ste, Pol-
ly Maggoo? (Qui êtes-vous, Poll y Maggoo?, 1966) o americkej modelke žijú-
cej v Paríži od Will iama Kleina či Karneval duší (Carnival of Souls, 1962) Herka 
Harveyho, odkiaľ si Strickland požičal ponurú, plazivú atmosféru a scénu v ob-
chodnom dome. Najvýraznejším vplyvom boli však inštalácie v životnej veľkosti, 
asambláže amerického sochára Edwarda Kienholza, ktorý tvoril v rokoch 1959 až 
1994, najmä Th e Hoerengracht (Kanál kuriev), rekonštrukcia vykričanej amster-
damskej štvrte v mierke 1 : 1, ktorú Kienholz vytvoril spolu s manželkou Nancy 
Reddin Kienholz v rokoch 1983 až 1988. „Kienholzove fi guríny sa stali spúšťačom 
mojich nočných môr, ktoré som mal z obchodných domov v detstve. Rodičia často 
nakupovali v obchodnom dome Jackson’s v Th ames Vall ey. Tie fi guríny boli také 
desivé, že som ich volal ,bábiky z kríža‘. Zlovestnými fi gurínami poliatymi živicou 
a nabitými sexuálnym napätím vo mne Kienholz oživil strach z detstva. Svojou 
zvláštnou, strašidelnou krásou ma desili a zároveň priťahovali. Atmosféra sálajú-
ca z fi gurín a prostredia, do ktorých ich Kienholz vložil, do veľkej miery ovplyvnili 
svet fi lmu Také krásne šaty,“ vraví Peter Strickland. 
 
Také krásne šaty sú jednoliata obrazová asambláž stmelená zvukovou živicou, 
zmyselná a taktilná kinematografi cká haute couture. Nesnažte sa ju za každú cenu 
racionálne pochopiť či logicky vysvetliť. Také krásne šaty si oblečte, poradila by 
vám slečna Luckmorová. „Ty, kto ma nosíš, o mne sa dozvieš.“ Dovoľte tejto zvlášt-
nej, nádherne znepokojivej nočnej more, nech sa vás dotýka, nech vám jej dialógy, 
zvuky a hudba znejú v hlave. Vtedy na vás začne pôsobiť jej ozajstné kúzlo.

Ing. Rastislav Steranka  (1977) je kurátorom archívneho kina Filmotéka – študijnej sály Slovenského fi lmového ústavu. Príležitostne publikuje vo fi lmových časopisoch 
(Cinepur, Kino-Ikon, Film.sk) a zborníkoch. Od januára 2017 pôsobí ako riaditeľ Národného kinematografi ckého centra Slovenského fi lmového ústavu.
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1995 

BEZSTAROSTNÁ JAZDA (r. D. Hopper, USA 1969) ▶ KOYAANISQATSI (r. G. Reggio, USA 
1983) ▶ LÁSKY JEDNÉ PLAVOVLÁSKY (r. M. Forman, Československo 1965) ▶ MAR-
KETA LAZAROVÁ (r. F. Vláčil, Československo 1967) ▶ OBCHOD NA KORZE (r. J. Kadár, 
E. Klos, Československo 1965) ▶ PERLIČKY NA DNĚ (r. J. Menzel, J. Němec, E. Schorm, 
V. Chytilová, J. Jireš, Československo 1965) ▶ PINK FLOYD: THE WALL (r. A. Parker, 
Spojené kráľovstvo 1982) ▶ TAK ĎALEKO, TAK BLÍZKO! (r. W. Wenders, Nemecko 
1993) ▶ TRI FARBY: MODRÁ (r. K. Kieślowski, Francúzsko / Švajčiarsko / Poľsko 1993) 
▶ URGA (r. N. Michalkov, ZSSR / Francúzsko 1991) ▶ + krátkometrážna tvorba (9 fi l-
mov)

1996 

KUCHÁR, ZLODEJ, JEHO ŽENA A JEJ MILENEC (r. P. Greenaway, Spojené kráľovstvo / 
Francúzsko 1989) ▶ LOVEC JELEŇOV (r. M. Cimino, USA 1978) ▶ PRED DAŽĎOM (r. M. 
Mančevski, Francúzsko / Macedónsko / Spojené kráľovstvo 1994) ▶ TAJOMNÝ VLAK 
(r. J. Jarmusch, USA 1989) ▶ TOMMY (r. K. Russell , Spojené kráľovstvo 1975) ▶ TOTO HR-
DINA (r. J. van Dormael, Belgicko / Francúzsko / Nemecko 1991) ▶ ÚDOLÍ VČEL (r. F. Vlá-
čil, Československo 1967) ▶ VEĽKÁ ŽRANICA (r. M. Ferreri, Francúzsko / Taliansko 1973) 
▶ ZBEHOVIA A PÚTNICI (r. J. Jakubisko, Československo / Taliansko 1968) ▶ ZLODEJ 
DETÍ (r. G. Amelio, Taliansko / Francúzsko 1992) ▶ + krátkometrážna tvorba (11 fi lmov)

1997

DALEKÁ CESTA (r. A. Radok, Československo 1949) ▶ BOZK PAVÚČEJ ŽENY 
(r. H. Babenco, Brazília / USA 1985) ▶ DOM OBESENCA (r. E. Kusturica, Juhoslávia 
1987) ▶ FALOŠNÁ HRA S KRÁLIKOM ROGEROM (r. R. Zemeckis, USA 1988) ▶ PO-
VOLANIE: REPORTÉR (r. M. Antonioni, Taliansko / Francúzsko / Španielsko 1975) ▶ 
PRET-A-PORTER (r. R. Altman, USA 1994) ▶ SMOKE (r. W. Wang, USA 1995) ▶ UNA-
VENÍ SLNKOM (r. N. Michalkov, Francúzsko / Rusko 1994) ▶ VÝSTRELY NA BROAD-
WAYI (r. W. All en, USA 1994) ▶ ZEM A SLOBODA (r. K. Loach, Spojené kráľovstvo / 
Nemecko / Španielsko 1995) ▶ + krátkometrážna tvorba (10 fi lmov)

1998

CHUŤ ČEREŠNÍ (r. A. Kiarostami, Irán 1997) ▶ GUMOVACIA HLAVA (r. D. Lynch, USA 1976) 
▶ MOST CEZ RIEKU KWAI (r. D. Lean, Spojené kráľovstvo 1957) ▶ MÔJ RUŽOVÝ ŽIVOT 
(r. A. Berliner, Francúzsko 1997) ▶ NOSTALGIA (r. A. Tarkovskij, Taliansko / ZSSR 1983) ▶ 
SALÓ ALEBO 120 DNÍ SODOMY (r. P. P. Pasolini, Taliansko / Francúzsko 1975) ▶ SLAD-
KÉ HRY MINULÉHO LETA (r. J. Herz, Československo 1969) ▶ TAJNOSTI A LŽI (r. M. 
Leigh, Spojené kráľovstvo / Francúzsko 1996) ▶ VERTIGO (r. A. Hitchcock, USA 1958) ▶ 
NICK PARK UVÁDZA... (kolekcia fi lmov Nicka Parka) ▶ + krátkometrážna tvorba (1 fi lm)

2003 

AMARCORD (r. F. Fell ini, Taliansko / Francúzsko 1973) ▶ BRAZIL (r. T. Gill iam, Spoje-
né kráľovstvo / USA 1985) ▶ DIKTÁTOR (r. Ch. Chaplin, USA 1940) ▶ IDIOTI (r. L. von 
Trier, Dánsko / Francúzsko / Taliansko / Holandsko 1998) ▶ MLIEČNA DRÁHA 
(r. L. Buñuel, Francúzsko / Taliansko 1968) ▶ MUŽ BEZ MINULOSTI (r. A. Kaurismäki, 
Fínsko / Nemecko / Francúzsko 2002) ▶ NAQOYQATSI (r. G. Reggio, USA 2002) ▶ 
NOČNÉ HOVORY S MATKOU (r. J. Němec, Česko 2001) ▶ OSTROV (r. Kim Ki-duk, 
Južná Kórea 2000) ▶ ZVÄČŠENINA (r. M. Antonioni, Spojené kráľovstvo / Taliansko 
/ USA 1966)

2004 

ANNIE HALL (r. W. All en, USA 1977) ▶ FANNY A ALEXANDER (r. I. Bergman, Švédsko 
/ Francúzsko / NSR 1982) ▶ INVÁZIA BARBAROV (r. D. Arcand, Kanada / Francúzsko 
2003) ▶ NÁVRAT (r. A. Zviagincev, Rusko 2003) ▶ PRÍBEH Z TOKIA (r. J. Ozu, Japonsko 
1953) ▶ ROSEMARY MÁ DIEŤATKO (r. R. Polanski, USA 1968) ▶ SLADKÝ ŽIVOT 
(r. F. Fell ini, Taliansko / Francúzsko 1960) ▶ SLONÍ MUŽ (r. D. Lynch, USA 1980) ▶ SPA-
LOVAČ MRTVOL (r. J. Herz, Československo 1968) ▶ ZÚRIACI BÝK (r. M. Scorsese, USA 
1980) ▶ + krátkometrážna tvorba (1 fi lm)

2005 

DVE TVÁRE VERY DRAKE (r. M. Leigh, Spojené kráľovstvo / Francúzsko / Nový Zéland 
2004) ▶ KÁVA A CIGARETY (r. J. Jarmusch, USA / Japonsko / Taliansko 2003) ▶ KTO 
SA BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVEJ? (r. M. Nichols, USA 1966) ▶ METROPOLIS (r. F. Lang, 
Nemecko 1926) ▶ MODERNÁ DOBA (r. Ch. Chaplin, USA 1936) ▶ OTEC NA SLUŽOB-
NEJ CESTE (r. E. Kusturica, Juhoslávia 1985) ▶ PLECHOVÝ BUBIENOK (r. V. Schlön-
dorff  , NSR / Francúzsko / Poľsko / Juhoslávia 1979) ▶ POLNOČNÝ KOVBOJ (r. J. Schle-
singer, USA 1969) ▶ REVÍZORI (r. N. Antal, Maďarsko 2003) ▶ TAKING OFF (r. M. For-
man, USA 1971) ▶ + krátkometrážna tvorba (2 fi lmy)

2006 

COMMITMENTS (r. A. Parker, Írsko / Spojené kráľovstvo / USA 1991) ▶ DIEŤA (r. J.-P. 
Dardenne, L. Dardenne, Belgicko / Francúzsko 2005) ▶ DVOJAKÝ ŽIVOT VERONIKY 
(r. K. Kieślowski, Francúzsko / Poľsko 1991) ▶ KEBY... (r. L. Anderson, Spojené kráľov-
stvo 1968) ▶ KRÍŽNIK POTEMKIN (r. S. M. Ejzenštejn, ZSSR 1925) ▶ MANDERLAY 
(r. L. von Trier, Dánsko / Švédsko / Francúzsko / Spojené kráľovstvo / Nemecko / Ho-
landsko 2005) ▶ MOTOCYKLOVÉ DENNÍKY (r. W. Sall es, Argentína / Čile / Peru / USA 
2004) ▶ NA KONCI S DYCHOM (r. J.-L. Godard, Francúzsko 1959) ▶ NA VÝCHOD OD 
RAJA (r. E. Kazan, USA 1955) ▶ THX 1138 (r. G. Lucas, USA 1970 / 2004) ▶ + krátkomet-
rážna tvorba (10 fi lmov)

1999 

ANTONIA (r. M. Gorris, Holandsko / Belgicko / Spojené kráľovstvo 1995) ▶ CANTER-
BURSKÉ POVIEDKY (r. P. P. Pasolini, Taliansko / Francúzsko 1971) ▶ KORIDA LÁS-
KY (r. N. Ošima, Japonsko 1976) ▶ NAHÝ (r. M. Leigh, Spojené kráľovstvo 1993) ▶ 
OHŇOSTROJ (r. T. Kitano, Japonsko 1997) ▶ POSLEDNÉ POKUŠENIE KRISTA (r. M. 
Scorsese, USA 1988) ▶ RUŽOVÉ SNY (r. D. Hanák, Československo 1976) ▶ SMRTIACI 
BUMERANG (r. B. B. Th ornton, USA 1995) ▶ STALKER (r. A. Tarkovskij, ZSSR 1979) ▶ ŽI-
VOT BRIANA (r. T. Jones, Spojené kráľovstvo 1979) ▶ + krátkometrážna tvorba (7 fi lmov)

2000 

DEKAMERON (r. P. P. Pasolini, Taliansko 1970) ▶ JUHA (r. A. Kaurismäki, Fínsko 1998) ▶ 
KĽÚČ (r. E. Foruzeš, Irán 1986) ▶ MUŽ, KTORÝ SPADOL NA ZEM (r. N. Roeg, Spojené 
kráľovstvo 1976) ▶ POD SLNKOM SATANOVÝM (r. M. Pialat, Francúzsko 1987) ▶ SA-
TYRICON (r. F. Fell ini, Taliansko / Francúzsko 1969) ▶ PREKLIATA LÁSKA (r. J. Maybu-
ry, Spojené kráľovstvo 1998) ▶ SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ (r. J. Trnka, Československo 
1959) ▶ SUD PRACHU (r. G. Paskaljević, Juhoslávia 1998) ▶ TRI SEZÓNY (r. T. Bui, USA 
/ Vietnam 1999) ▶ VEČNOSŤ A DEŇ (r. T. Angelopoulos, Grécko / Francúzsko / Talian-
sko / Nemecko 1998) ▶ + krátkometrážna tvorba (4 fi lmy)

2001 

CESTA (r. F. Fell ini, Taliansko 1954) ▶ DR. DIVNOLÁSKA ALEBO AKO SOM SA NAUČIL 
NEROBIŤ SI STAROSTI A MAŤ RÁD BOMBU (r. S. Kubrick, Spojené kráľovstvo 1964) ▶ 
MODRÝ ZAMAT (r. D. Lynch, USA 1986) ▶ NEVĚSTA (r. J. Suchý, Československo 1970) 
▶ OBČAN KANE (r. O. Well es, USA 1941) ▶ POSLEDNÉ TANGO V PARÍŽI (r. B. Bertoluc-
ci, Taliansko / Francúzsko 1972) ▶ SNY AKIRA KUROSAWU (r. A. Kurosawa, Japonsko / 
USA 1990) ▶ SOLARIS (r. A. Tarkovskij, ZSSR 1972) ▶ THE ROCKY HORROR PIC-
TURE SHOW (r. J. Sharman, Spojené kráľovstvo 1975) ▶ VLAK ŽIVOTA (r. R. Mihaileanu, 
Francúzsko / Holandsko / Belgicko 1998) ▶ VŠETKO, ČO STE CHCELI VEDIEŤ O SEXE 
A BÁLI STE SA OPÝTAŤ (r. W. All en, USA 1972) ▶ + krátkometrážna tvorba (1 fi lm)

2002 

ABSOLVENT (r. M. Nichols, USA 1967) ▶ ARIZONA DREAM (r. E. Kusturica, Francúzsko 
1992) ▶ INTIMITA (r. P. Chereau, Spojené kráľovstvo / Francúzsko 2000) ▶ KAČACIA 
POLIEVKA (r. L. McCarey, USA 1933) ▶ KYTICA Z TISÍC A JEDNEJ NOCI (r. P. P. Paso-
lini, Taliansko / Francúzsko 1974) ▶ ĽALIE POĽNÉ (r. E. Havett a, Československo 1972) 
▶ MONTY PYTHON: ZMYSEL ŽIVOTA (r. T. Jones, Spojené kráľovstvo 1983) ▶ NEBO 
NAD BERLÍNOM (r. W. Wenders, NSR / Francúzsko 1987) ▶ PIESNE Z DRUHÉHO 
POSCHODIA (r. R. Andersson, Švédsko / Dánsko / Nórsko / Nemecko 2000) ▶ SMRŤ 
V BENÁTKACH (r. L. Visconti, Taliansko / Francúzsko 1971)

2007 

CARMEN (r. C. Saura, Španielsko 1983) ▶ CESTA DOMOV (r. Čang I., Čína 1999) ▶ 
CLÉO OD PIATEJ DO SIEDMEJ (r. A. Varda, Francúzsko / Taliansko 1961) ▶ NA SEVER 
SEVEROZÁPADNOU LINKOU (r. A. Hitchcock, USA 1959) ▶ PAT GARRETT A BILLY 
THE KID (r. S. Peckinpah, USA 1973) ▶ SVETLÁ V SÚMRAKU (r. A. Kaurismäki, Fín-
sko / Nemecko / Francúzsko 2006) ▶ TAXIDERMIA (r. Gy. Pálfi  , Maďarsko / Rakúsko 
/ Francúzsko 2006) ▶ TRETÍ MUŽ (r. C. Reed, Spojené kráľovstvo 1949) ▶ TSOTSI 
(r. G. Hood, Južná Afrika / Spojené kráľovstvo 2005) ▶ ZDVÍHA SA VIETOR (r. K. Loach, 
Írsko / Spojené kráľovstvo / Nemecko / Taliansko / Španielsko 2006) 

2008 

4 MESIACE, 3 TÝŽDNE A 2 DNI (r. C. Mungiu, Rumunsko 2007) ▶ KABINET DOKTO-
RA CALIGARIHO (r. R. Wiene, Nemecko 1920) ▶ KATYŇ (r. A. Wajda, Poľsko 2007) ▶ KO-
RYTNAČKY MÔŽU LIETAŤ (r. B. Ghobadi, Irak / Irán 2004) ▶ OBRAZY STARÉHO SVETA 
(r. D. Hanák, Československo 1972) ▶ SKAFANDER A MOTÝĽ (r. J. Schnabel, Francúzsko 
/ USA 2007) ▶ SKRYTÝ PÔVAB BURŽOÁZIE (r. L. Buñuel, Francúzsko / Taliansko / Špa-
nielsko 1972) ▶ SVÄTÁ HORA (r. A. Jodorowsky, Mexiko / USA 1973) ▶ TY, KTORÝ ŽIJEŠ 
(r. R. Andersson, Švédsko / Nemecko / Francúzsko / Dánsko / Nórsko / Japonsko 2007) 
▶ ZABRISKIE POINT (r. M. Antonioni, USA 1970) ▶ + krátkometrážna tvorba (2 fi lmy)

2009 

ANTÉNA (r. E. Sapir, Argentína 2007) ▶ DOM OBESENCA (r. E. Kusturica, Juhoslávia 
1989) ▶ MEDZI STENAMI (r. L. Cantet, Francúzsko 2008) ▶ MLČANIE LORNY 
(r. J.-P. Dardenne, L. Dardenne, Belgicko / Francúzsko / Taliansko 2008) ▶ PRACH 
ČASU (r. T. Angelopoulos, Grécko / Taliansko / NSR / Francúzsko / Rusko 2008) ▶ 
PSYCHO (r. A. Hitchcock, USA 1960) ▶ REKVIEM ZA SEN (r. D. Aronofsky, USA 2000) 
▶ REMBRANDTOVA NOČNÁ HLIADKA (r. P. Greenaway, Spojené kráľovstvo / Poľsko / 
Kanada / Holandsko 2007) ▶ SEDEM SAMURAJOV (r. A. Kurosawa, Japonsko 1954) ▶ 
UPÍR NOSFERATU (r. F. W. Murnau, Nemecko 1921)

2010 

BIELA STUHA (r. M. Haneke, NSR / Rakúsko / Francúzsko / Taliansko 2009) ▶ FISH 
TANK (r. A. Arnold, Spojené kráľovstvo 2009) ▶ HAROLD A MAUDE (r. H. Ashby, USA 
1971) ▶ HLBOKÝ SPÁNOK (r. H. Hawks, USA 1946) ▶ MUŽ Z LONDÝNA (r. B. Tarr, 
Maďarsko / Francúzsko / NSR / Švajčiarsko 2007) ▶ PREŽIŤ SVOJ ŽIVOT (r. J. Švank-
majer, Česko / Slovensko 2010) ▶ SVÄTÁ TRÁVA (r. A. Wajda, Poľsko 2009) ▶ UŽÍVAJ 
SI, AKO SA LEN DÁ! (r. W. All en, USA 2009) ▶ ZAHRAJ TO ZNOVU, SAM (r. H. Ross, 
USA 1972) ▶ ZMLUVA S VRAHOM (r. A. Kaurismäki, Fínsko / Švédsko / Francúzsko / 
Spojené kráľovstvo, NSR 1990) ▶ + krátkometrážna tvorba (2 fi lmy)
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2011

DOBRÉ SRDCE (r. D. Kári, Dánsko / Francúzsko / Island / Nemecko / USA 2009) ▶ 
DRUHÁ STRANA MINCE (r. B. Lankosz, Poľsko 2009) ▶ EROTIKON (r. G. Machatý, 
Československo 1929) ▶ MELANCHOLIA (r. L. von Trier, Dánsko / Švédsko / Francúz-
sko / Nemecko / Taliansko 2011) ▶ NÓRSKE DREVO (r. T. H. Anh, Japonsko 2010) ▶ 
SMRŤ V BENÁTKACH (r. L. Visconti, Taliansko / Francúzsko 1971) ▶ STRÝKO BÚNMÍ 
(r. A. Weerasethakul, Th ajsko / Spojené kráľovstvo / Francúzsko / Nemecko / Španiel-
sko 2010) ▶ TURÍNSKY KÔŇ (r. B. Tarr, Maďarsko / Francúzsko / Nemecko / Švaj-
čiarsko / USA 2011) ▶ UTOROK PO VIANOCIACH (r. R. Muntean, Rumunsko 2010) ▶ 
VEĽKÁ LÁSKA (r. P. Étaix, Francúzsko 1969) ▶ + krátkometrážna tvorba (1 fi lm)

2012

BOHÉMSKY ŽIVOT (r. A. Kaurismäki, Francúzsko / Nemecko / Švédsko / Fínsko 1992) 
▶ ČIERNA MAČKA, BIELY KOCÚR (r. E. Kusturica, Juhoslávia / Francúzsko / Nemecko 
1998) ▶ HANBA (r. S. McQueen, Spojené kráľovstvo 2011) ▶ CHLAPEC NA BICYKLI 
(r. J.-P. Dardenne, L. Dardenne, Belgicko / Francúzsko 2011) ▶ ROZCHOD NADERA 
A SIMIN (r. A. Farhadi, Irán 2011) ▶ V TME (r. A. Holl and, Poľsko / Nemecko / Kanada 
2011) ▶ NEHA (r. M. Šulík, Slovensko 1991) ▶ ČIERNA VENUŠA (r. A. Kechiche, Fran-
cúzsko / Belgicko / Taliansko 2010) ▶ TRAINSPOTTING (r. D. Boyle, Spojené kráľov-
stvo 1996) ▶ ŽIVOT BRIANA (r. T. Jones, Spojené kráľovstvo 1979) ▶ PROJEKT 100 – 
ŠPECIÁL: UPÍR NOSFERATU (r. F. W. Murnau, Nemecko 1921)

2013

ZÁZRAK (r. J. Lehotský, Slovensko / Česko 2013) ▶ PIETA (r. K. Ki-duk, Južná Kórea 
2012) ▶ BIG LEBOWSKI (r. J. Coen, USA / Spojené kráľovstvo 1998) ▶ LORE 
(r. C. Shortland, Nemecko / Austrália / Spojené kráľovstvo 2012) ▶ SNEHULIEN-
KA: INÝ PRÍBEH (r. P. Berger, Španielsko / Francúzsko 2012) ▶ VTEDY NA ZÁPADE 
(r. S. Leone, Taliansko / USA 1968) ▶ SUNSET BOULEVARD (r. B. Wilder, USA 1950) 
▶ PENA DNÍ (r. M. Gondry, Francúzsko / Belgicko 2013) ▶ HIROŠIMA, MOJA LÁS-
KA (A. Resnais, Francúzsko 1959) ▶ POST TENEBRAS LUX (r. C. Reygadas, Mexiko 
/ Holandsko / Francúzsko / Spojené kráľovstvo 2012) ▶ PROJEKT 100 – ŠPECIÁL: 
NYMFOMANKA I. A II. (r. L. von Trier) ▶ + krátkometrážna tvorba (2 fi lmy)

2014

IDA (r. P. Pawlikowski, Poľsko / Dánsko 2013) ▶ PULP FICTION (r. Q. Tarantino, USA 
1994) ▶ 8½ (r. F. Fell ini, Taliansko / Francúzsko 1963) ▶ NICK CAVE: 20 000 DNÍ 
NA ZEMI (r. I. Forsyth, J. Poll ard, Spojené kráľovstvo 2014) ▶ 2001: VESMÍRNA 
ODYSEA (r. S. Kubrick, USA /Spojené kráľovstvo 1968) ▶ KOYAANISQATSI (r. G. Reg-
gio, USA 1982) ▶ DETI (r. J. Vojtek, Slovensko / Česko 2014) ▶ ŤAŽKÝ DEŇ (r. R. Lester, 
Spojené kráľovstvo 1964) ▶ JIMMY P. (r. A. Desplechin, Francúzsko / USA, 2013) ▶ BIE-
LY BOH (r. K. Mundruczó, Maďarsko / Nemecko / Švédsko 2014) ▶ + krátkometrážna 
tvorba (2 fi lmy)

2015

KOZA (r. I. Ostrochovský, Slovensko / Česko 2015) ▶ AFERIM! (r. R. Jude, Rumunsko / 
Bulharsko / Česko 2015) ▶ KLUB BITKÁROV (r. D. Fincher, USA / Nemecko 1999) ▶ 
FÉNIX (r. Ch. Petzold, Nemecko 2014) ▶ OKNO DO DVORA (r. A. Hitchcock, USA 1954) ▶ 
MLADOSŤ (r. P. Sorrentino, Taliansko / Francúzsko / Švajčiarsko / Spojené kráľovstvo 
2015) ▶ MA MA (r. J. Medem, Španielsko 2015) ▶ VÝCHOD SLNKA (r. F. W. Murnau, 
USA 1927) ▶ LOVE (r. G. Noé, Francúzsko / Belgicko 2015) ▶ ZBRUSU NOVÝ ZÁKON 
(r. J. Van Dormael, Luxembursko / Francúzsko / Belgicko 2015)

2016

SPOJENÉ ŠTÁTY LÁSKY (r. T. Wasilewski, Poľsko / Švédsko 2016) ▶ KOMORNÁ 
(r. Ch. Park, Južná Kórea 2016) ▶ MUSTANG (r. D. G. Ergüven, Turecko / Katar / Fran-
cúzsko / Nemecko 2015) ▶ CESTA DO FANTÁZIE (r. H. Mijazaki, Japonsko 2001) ▶ 
5 OCTOBER (r. M. Koll ár, Slovensko / Česko 2016) ▶ TOTO JE NÁŠ SVET (r. M. Ross, 
USA 2015) ▶ OHEŇ NA MORI (r. G. Rosi, Taliansko / Francúzsko 2015) ▶ ZVÄČŠENINA 
(r. M. Antonioni, Spojené kráľovstvo / Taliansko / USA 1966) ▶ SKÚŠKA DOSPELOS-
TI (r. C. Mungiu, Rumunsko / Francúzsko / Belgicko 2016) ▶ SEDEM STATOČNÝCH 
(r. J. Struger, USA 1960) ▶ JE TO LEN KONIEC SVETA (r. X. Dolan, Kanada / Francúzsko 
2016) ▶ + krátkometrážna tvorba (2 fi lmy)

2017

OUT (r. Gy. Kristóf, Slovensko / Maďarsko / Česko 2017) ▶ KLIENT (r. A. Farhadi, Irán 
/ Francúzsko / Nemecko 2016) ▶ DRUHÁ STRANA NÁDEJE (r. A. Kaurismäki, Fín-
sko / Nemecko 2017) ▶ KŘIŽÁČEK (r. V. Kadrnka, Česko / Slovensko 2017) ▶ BRAZIL 
(r. T. Gill iam, Spojené kráľovstvo / USA 1985) ▶ ODRAZY (r. A. Wajda, Poľsko 2017) ▶ 
PLECHOVÝ BUBIENOK – režisérsky zostrih (r. V. Schlöndorff , NSR / Francúzsko / Poľ-
sko / Juhoslávia 1979) ▶ HAPPY END (r. M. Haneke, Francúzsko / Rakúsko / Nemecko 
2017) ▶ LAJKA (r. A. Klimt, Česko 2017) ▶ OBCHOD NA KORZE (r. Ján Kádar / Elmar 
Klos, Československo 1965) ▶ + krátkometrážna tvorba (1 fi lm)

2018

POSLEDNÝ AUTOPORTRÉT (r. M. Kuboš, Slovensko 2018) ▶ MOULIN ROUGE 
(r. B. Luhrmann, Austrália / USA 2001) ▶ VLASY (M. Forman, NSR / USA 1979) ▶ MA-
NIFESTO (r. J. Rosefeldt, Austrália / Nemecko 2015) ▶ NICO, 1988 (r. S. Nicchiarell i, 
Taliansko / Belgicko 2017) ▶ STUDENÁ VOJNA (r. P. Pawlikowski, Poľsko / Francúz-
sko / Spojené kráľovstvo 2018) ▶ TIESŇOVÉ VOLANIE (r. G. Möll er, Dánsko 2018) ▶ 
THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW (r. J. Sharman, Spojené kráľovstvo 1975) ▶ 
FOXTROT (r. S. Maoz, Izrael / Švajčiarsko / Nemecko / Francúzsko 2017) ▶ CLIMAX 
(r. G. Noé, Francúzsko 2018) ▶ JACK STAVIA DOM (r. L. von Trier, Dánsko 2018) ▶ 
+ krátkometrážna tvorba (1 fi lm)
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